
V krajských volbách, které se konaly 12. 
a 13. října, bylo ve správním obvodu Tel-
če zapsáno ve volebních seznamech 10 937 
voličů (Telč 4682). K volbám jich přišlo 
4410 (Telč 1765). To odpovídá 40,60% 
volební účasti. V Telči samé byli voliči ješ-

Volili jsme krajské zastupitelstvo

tě pohodlnější. K volbám se jich dostavi-
lo jen 37,70%. Volební statistiku a vítězné 
strany v jednotlivých obcích Mikroregionu 
Telčsko přinášíme v následujících tabul-
kách. Hodnocení voleb v našem regionu? 
Výsledky v podstatě korespondují s těmi 
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celostátními. Vládní strany i u nás poho-
řely. Odlišuje nás vítězství KDU- ČSL 
ve dvaceti obcích (KSČM 14, ČSSD 10). 
Pozoruhodností voleb v Telči je výsledek 
uskupení převážně komunálních politi-
ků PRO VYSOČINU, za které na druhém 
místě kandidoval starosta Roman Fabeš. 
Především jeho zásluhou získalo 364 hla-
sů! Pouhých 8 hlasů ho dělilo od toho, aby 
bylo v těchto volbách vítěznou volební 
stranou ve městě. Za kuriózní, a to i z celo-
státního hlediska, lze považovat vítězství 
SUVERENITY ve Strachoňovicích. 15 ze 
33 zdejších voličů se zhlédlo v tváři té-
to strany, Janě Bobošíkové. Občana Telče 
a regionu, bez rozdílu stranické orientace, 
musel také potěšit výsledek senátora Milo-
še Vystrčila. Voliči ho 2220 preferenčními 
hlasy posunuli z nevýhodného postavení 
ve druhé desítce kandidátní listiny ODS do 
jejího čela! Miloš Vystrčil tak bude v nad-
cházejících čtyřech letech jediným zástup-
cem Telčska v krajském zastupitelstvu.  /z/

ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 
Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12
Správní obvod III - Telč 20,07 17,86 19,21 8,03 16,91 4,02
Kraj Vysočina 29,26 19,57 12,33 10,29 6,38 5,05
ČR 23,58 20,43 5,82 12,28 - 6,63

TO MATRIKA JEŠTĚ NEZAŽILA! Důstojník britského královského námořnictva 
lieutenant Mark William Chambers je určitě prvním mužem takového postavení, který 
v Telči před oddávajícího starostu Romana Fabeše předstoupil. Zásluhu na tom má pře-
devším nevěsta Jana Vyhlídalová z Telče a samozřejmě i matrikářky Renata Koníčková 
a Marie Němečková, které svatbu vzorně vyřídily. Svatba se konala 13. října na zdejším 
zámku a byla v letošním roce 126. pro telčskou matriku.                          Foto: Karel Křížek

Nádraží je ve fi nále. 
Dejte mu svůj hlas!

Mezi deset nejhezčích nádraží v ČR se 
letos hlasy odborníků dostalo telčské 
nádraží. O tom, které z fi nálové desít-
ky bude tím „nej“, rozhodne hlasování 
široké veřejnosti. Do 11. listopadu lze  
hlasovat:

● Hlasovacím formulářem 
na www.nejnadrazi.cz

● SMS zaslanou  na číslo 736 300 202 
ve tvaru NADRAZI TELC. Standardní 
cena odchozí SMS. Je dovolen pouze 

jeden hlas na jedno číslo. 
Více na: http://www.nejnadrazi.cz
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45. schůze - 12. září
RM schválila udělení výjimky z vyhláš-
ky o zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku ad. SK Telč pro koná-
ní hudebně-sportovní akce „bm(X)treme 
photo&video session“ v sobotu 29. září od 
10 hod. do 2:00 hod. následujícího dne.
RM schválila změnu složení komise pro 
kulturu, cestovní ruch a zahraniční vztahy, 
když Antonína Bínu a Petra Nováka nahra-
dili Ing. Jan Ferda a Marie Prknová.
RM jmenovala komisi pro výběrové říze-
ní na obsazení místa ředitele/ředitelky 
Domova pro seniory Telč: Hana Müllero-
vá – předsedkyně, Antonín Jahoda, Pavel 
Komín, Mgr. Jiří Bína (ved. odd. služeb 
sociálního odboru KrÚ), Bc. Magdale-
na Kufrová (řed. Soc. služeb města Hav-
líčkův Brod), Hana Pokorná, Mgr. Pavel 
Soukop - členové
RM vzala na vědomí informaci o uvolnění 
bytu č. 20 v DPS na Starém Městě.
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
práva realizace stavby nad cizím pozem-
kem pro Společenství vlastníků pro čp. 
451, 452, 453 a 454 v Radkovské ulici.

46. schůze - 26. září
RM schválila jmenování Bc. Mariky 
Krejčí, DiS., do funkce ředitelky Domova 
pro seniory s účinností od 10. 10. 2012 na 
dobu neurčitou.
RM schválila rozpočtové opatření z rezer-
vy města ve výši 50 tis Kč SK klub Telč na 
zahájení provozu zimního stadionu a obě-
ma základním školám ve stejné výši na 
zimní bruslení žáků.
RM schválila směrnici o postupu a admi-
nistraci zadávání veřejných zakázek, 
u nichž předpokládaná cena předmětu 
veřejné zakázky nepřesáhne 1 mil. Kč bez 
DPH (u veřejné zakázky na stavební práce 
3 mil. Kč bez DPH).

47. schůze - 10. října
RM vzala na vědomí Zprávu o hospodaře-
ní Lesního družstva Borovná za rok 2011.
RM schválila uzavření dohody o výkonu 
veřejné služby s Úřadem práce ČR, podle 
které bude na území města veřejná služba 
organizovaná Službami Telč, spol. s r.o.

Všechna usnesení rady města v úplném
znění najdete na www.telc.eu
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Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 7. 11. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ

Držitelé zvláštního označení vozidla pro 
parkování (01 AA)- modrý znak pro těles-
ně postižené – mají možnost si vyměnit toto 

označení za nový Par-
kovací průkaz označu-
jící vozidlo přepravují-
cí osobu těžce zdravotně 
postiženou (nové označe-
ní 07 CC). Výměnu lze 

provést do 31. 12. 2012 na sociálním odbo-
ru Městského úřadu v Telči, nám. Zachariá-
še z Hradce 70. Od 1. ledna 2013 je původ-
ní označení neplatné! K výměně je potřeba 
doklad mimořádných výhod II. nebo III. 
stupně (průkaz ZTP nebo ZTP/P), jedna 
fotografi e o rozměru 35 x 45 mm, odpoví-
dající současné podobě, a stávající zvláštní 
označení vozidla pro parkování.

Věra Zimová, ved. soc. odboru MěÚ

Mění se parkovací průkazy 
pro tělesně postižené

Upozornění sociálního odboru

Pacient či zdravotní sestra putující po telčské 
poliklinice s velkou obálkou, ve které je sní-
mek z rentgenu, je již minulostí. Distribuce 
snímků pořízených na zdejším rentgenolo-
gickém pracovišti je k lékařům působícím na 
poliklinice prováděna po síti v digitálním pro-
vedení. Telčské listy o tom informoval jedna-
tel společnosti Poliklinika Telč MUDr. Jiří 
Dobeš: „Investice za více než půl milio-
nu korun je významná jak pro pacienty, 
tak pro samotné lékaře. Digitální snímek 
při vyhodnocení umožňuje jeho několika-
násobné zvětšení, možnost různých měře-
ní či detailní zobrazení určité části. To vše 
pomůže lékařům lépe vyhodnotit problémy 
pacientů a zvolit optimální léčebný postup.“ 
Na otázku, zda budou tuto novinku moci 
využít i lékaři, kteří nepůsobí na poliklinice, 
MUDr. Dobeš odpověděl: „Ano. Digitální 
snímky jim budou na vyžádání poskytovány 
na přenosných nosičích.“                         /z/

Poliklinika digitalizovala

Bylo to milé překvapení, když v záplavě 
negativních zpráv v hlavní zpravodajské 
relaci České televize Události ve středu 3. 
října v 19 hodin uvedla Jolana Voldáno-
vá informaci o výstavě poštovních známek 
v radniční síni k 75. výročí založení Klu-
bu fi latelistů v Telči. Organizátorům výsta-
vy se nemohlo dostat lepší propagace a Telči 
fakt, že ji renomovaná novinářka uvedla bez 
občasného dodatku regionálních novinářů, 
že je na Jihlavsku.

Jolana Voldánová potěšila 
fi latelisty i Telč

Vítězové voleb v obcích

Bohuslavice ČSSD 18,64
Borovná KDU-ČSL 27,27
Černíč KDU-ČSL 65,95
Č. Hrádek* ČSSD 44
Dolní Vilímeč KDU-ČSL 31,81
Doupě KSČM 23,52
Dyjice PRO VYSOČ. 35,18
Hodice* KDU-ČSL 23,24
H. Myslová PRO VYSOČ 43,9
Hostětice ČSSD 35
Jindřichovice KSČM 29,54
Klatovec KSĆM 37,14
Knínice ČSSD 24,28
K. Myslová KDU-ČSL 23,8
Krahulčí KSČM 23,3
Krasonice KDU-ČSL 29,03
Lhotka KSČM 23,33
Markvartice ČSSD 44,82
Mrákotín KSČM 28,87
Mysletice KSČM 28,57
Mysliboř KDU-ČSL 29,31
Nevcehle KSČM 25
Nová Říše KDU-ČSL 28,28
Olšany KDU-ČSL 45,16
Olší KDU-ČSL 25
Ořechov KSČM 33,33
P. Rozsíčka* KDU-ČSL 29,26
P. Dubenky ČSSD 51,61
Pavlov* ČSSD 30,61
Radkov KDU-ČSL 46,57
Rozseč KSČM 28,88
Růžená* KDU-ČSL 37,5
Řásná PRO VYSOČ. 27,63
Řídelov KSČM 31,03
Sedlatice KDU-ČSL 48,27
Sedlejov ČSSD 25,22
Stará Říše KDU-ČSL 35,08
Strachoňovice SUVERENITA 45,45
Svojkovice KSČM 32
Telč ČSSD 21,87
Třeštice* KDU-ČSL 28,27
Urbanov KDU-ČSL 34,61
Vanov ČSSD 30,95
Vanůvek KSČM 30
Vápovice KDU-ČSL 30,43
Volevčice ČSSD 34,78
Vystrčenovice PRO VYSOČ. 25,49
Zadní Vydří KDU-ČSL 58,33
Zdeňkov KSČM 38,7
Zvolenovice PRO VYSOČ. 31,25

Žatec KDU-ČSL
PRO VYSOČ. 25,58

* označené obce nepatří do správního obvodu Telče
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Budeme měřit čistotu ovzduší
Čisté životní prostředí je určitě jednou 
z významných devíz našeho regionu. Dob-
ře však víme, že když udeří v zimě inverz-
ní počasí a někteří naši spoluobčané zatopí 
v kamnech, je to s čistým vzduchem v Tel-
či trochu jinak. A podobné je to i v dalších 
místech našeho kraje. To byl hlavní důvod, 
proč se Telč spolu s dalšími městy na Vyso-
čině zapojila do projektu měření čistoty 
ovzduší. Ve spolupráci se Zdravotním ústa-
vem Ostrava a fi rmou Envitech Bohemia 
budou prováděna měření čistoty vzduchu za 
pomoci mobilních měřících stanic. Cílem 
projektu je poskytnout obyvatelům aktuální 
informace o stavu ovzduší.

V Telči bude mobilní měřící zařízení umís-
těno v zahrádkářském areálu u Horní brány. 
Měření se v tomto místě bude provádět vž-
dy čtrnáct dnů v prosinci letošního a v led-
nu, dubnu a červenci příštího roku. Výsled-
ky měření budou po dobu realizace projektu 
veřejnosti přístupné v informačním systé-
mu na webových stránkách www.ovzdusi-
vysocina.cz.

Síť muzeí otevřena
Celkem devět malých regionálních muzeí 
vzniklo v rámci projektu spolupráce míst-
ních akčních skupin Mikroregionů Telčska, 
Třešťska a Jemnicka.  Projekt „Regionem 
Renesance nejen po stopách historie“, jehož 
koordinátorem byla MAS Mikroregionu 
Telčsko, je dalším krokem ve spolupráci 
mikroregionů sdružených v Regionu Rene-
sance v oblasti rozvoje cestovního ruchu. 
Na Telčsku najdete muzea v těchto obcích:

Radosti a starosti telčského starosty
Hodice: převážně venkovní expozice na 
místním vlakovém nádraží věnovaná his-
torii železnice 
Kostelní Myslová: expozice tematicky 
navazující na procházející trasu Green-
ways Řemesel a vyznání, doplněná o his-
torii obce a výstavy místních umělců 
Mrákotín: expozice věnovaná místní 
tradici kamenictví, doplněná o historii 
městyse
Radkov: expozice staré školy, doplněná 
o historii obce 
Na Třešťsku můžete navštívit:
Dolní Cerekev: expozice o hudebním 
skladateli Karlu Pádivém, doplněná o dal-
ší významné osobnosti městyse, o historii 
a život v městysi

Stonařov: expozice věnovaná pádu roje 
meteoritů v r. 1808, doplněná o historii 
městyse
Třešť: expozice přístrojů z rozsáhlých 
sbírek klubu radioamatérů
Jemnicko nabízí dvě muzea:
Dešná, místní část Hluboká: expozice 
o životě podél bývalé železné opony
Vratěnín: historie poštovního spojení 
mezi Prahou a Vídní, poštovní stanice ve 
Vratěníně

Součástí projektu byly stavební úpravy 
objektů, pořízení vitrín, panelů a prezentač-
ní techniky. Expozice byly otvírány postup-
ně v průběhu léta při příležitosti význam-
ných akcí v jednotlivých obcích. Pro tyto 
příležitosti bylo zakoupeno i vybavení 
– pódium, rozkládací stany s posezením 
a ozvučovací technika. Samozřejmostí je 
společná propagace celého projektu. Celko-
vé náklady projektu jsou zhruba 4,5 milionu 

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

korun, získaná dotace by měla být necelé 4 
miliony. Koncem září se uskutečnila i pro-
pagační cyklojízda po některých z těchto 
muzeí Regionu Renesance. Právě propojení 
cyklotrasou a společná webová prezentace 
by měly být další návaznou aktivitou toho-
to projektu. Velké poděkování za přípravu 
a realizaci projektu patří děvčatům z kan-
celáře Mikroregionu Telčsko a jejich spolu-
pracovníkům z jednotlivých obcí. 

Poděkování
Máme za sebou krajské volby. Jejich výsled-
ky najdete na jiném místě tohoto vydá-
ní Telčských listů. Já chci na tomto místě 
poblahopřát zvoleným krajským zastupite-
lům. A současně poděkovat vám všem, kte-
ří jste se nenechali otrávit celostátní politi-
kou a k volbám do krajské samosprávy jste 
šli. Ať už volby dopadly či nedopadly tak, 
jak jste si přáli, místo planých řečí někde 
u piva jste se alespoň pokusili něco ovlivnit. 
Nesmírně si toho vážím.         Roman Fabeš

V Radkově je muzeum obecné školy.                                                       Foto: Archiv MT

26. září 2012 jmenovala rada města ředitel-
kou Domova pro seniory (Domov důchod-
ců) na Starém Městě Bc. Mariku Krejčí, 
DiS., která zde nastoupila 10. října. Nová 
ředitelka je absolventkou Bankovního insti-
tutu vysoké školy Praha ve studijním obo-
ru Ekonomika a management zdravotních 
a sociálních služeb. V sociálně-zdravotní 
oblasti pracuje sedmnáct let. Před přícho-
dem do Telče působila jako vedoucí, koordi-
nátorka, lektorka, zdravotní sestra a sociální 
pracovník v nestátní neziskové organizaci, 
která poskytuje sociální služby lidem v seni-
orském věku. Bližší představení Mariky 
Krejčí čtenářům TL připravujeme.

Domov pro seniory 
má ředitelku

K 30. září evidoval Úřad práce v Telči 
245 nezaměstnaných. Je to o 21 méně než 
v předchozím měsíci. S 9% nezaměstnanos-
ti se tak město přiblížilo procentu nezaměst-
naných v České republice (8%) a v Kra-
ji Vysočina (8,5%). V Rozseči, ze které je 
dnešní reportáž TL, bylo z 93 ekonomicky 
aktivních obyvatel 9 bez práce (9,7%). Nej-
lépe si v této neradostné statistice vedou ve 
správním obvodu Telče Zvolenovice (0%), 
Černíč 1,7% a Řídelov 2,4%. Nejhorší údaj 
dlouhodobě vykazuje Vanov 22,2%, za ním 
pak následuje Lhotka 16,7% a Kostelní 
Myslová 14,3%.          Podle statistiky ÚP

Nezaměstnanost
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Jak jsme informovali v minulých TL, zastupitelstvo města rozhodlo 10. září o držite-
lích Cen města za letošní rok. Ceny získali:

Irena Drevňáková, Roman Červenka a Jiří Kadlec, 
za záchranu lidských životů po těžké dopravní nehodě
Emílie Drdácká, za celoživotní práci s mládeží

Uznání města získali:
Marie Zboroňová, studentka 1. ročníku GOB a SOŠ Telč 
za vzornou reprezentaci školy v soutěžích v okresních i krajských kolech v sólové 
recitaci a v matematických soutěžích
Kateřina Svítilová, žákyně 2. třídy Základní školy Hradecká Telč
za titul Mistryně Evropy dětí do 14 let na PRE-WORLD CHILDREN TAEKWON-
DO CHAMPIONSHIPS ve Stuttgartu
Jiří Rudolf, student tercie GOB a SOŠ Telč
za vítězství v okresních kolech biologické a matematické olympiády, za úspěšnou 
reprezentaci v krajském kole Pythagoriády a v celostátním kole soutěže Genius 
Logicus
Petr Kroupa, student maturitního ročníku GOB a SOŠ Telč
za vynikající vedení úspěšného projektu školního časopisu „naše škola: Gymnázium 
Telč“, který se stal nejlepším školním časopisem Vysočiny 2011
Lukáš Vejmelka, student Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha
za dlouhodobou vynikající reprezentaci Gymnázia Telč, úspěchy na olympiádách 
z fyziky, za účast na projektu Zmizelí sousedé, za práci v redakci časopisu „naše 
škola: Gymnázium Telč“ a za spoluorganizování hudebních akcí školy a města
Tereza Svobodová a Veronika Krejčířová, žákyně ZUŠ Telč
za 3. místo v mezinárodní soutěži ve čtyřruční hře na klavír PER QUATRO MANI 
2012
Elisabeth Habermannová, žákyně ZUŠ Telč
za vzornou reprezentaci školy a města Telče v mezinárodní výtvarné soutěži v pol-
ské Toruni

Ocenění města za výjimečný sportovní počin získal Jan Štokr, 
reprezentant ČR ve volejbale, za klubové i reprezentační úspěchy a zisk ocenění Volej-
balista roku ČR za sezónu 2011/2012

•

•

•

•

•
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•

Ceny a Uznání města Telče 2012

Foto: Bohumil Bína

Přednáškový cyklus, 
který pro širokou veřejnost pořádá
Národní památkový úřad v Telči

Historie odívání IV.
empír a biedermeier

Přednáší Ing. Lucie Bláhová
21. listopadu v 18 hodin

Univerzitní centrum Telč

O záchraně několika lidských životů obě-
tavou trojicí telčských občanů po havárii 
osobního auta u rybníka Roštejn 24. čer-
vence jsme podrobně informovali v zářijo-
vých TL. V předvečer Dne české státnosti si 
jejich činu všimla i horní komora parlamen-
tu, Senát. Irena Drevňáková, Roman Čer-
venka a Jiří Kadlec zde 27. září v Hlav-
ním sále Valdštejnského paláce obdrželi 
stříbrnou pamětní medaili Senátu. Mezi 17 
oceněnými, kteří medaili letos získali, jim 
byli partnery takové osobnosti jako třeba 
atomový vědec a zakladatel Nadace Char-
ty 77 František Janouch, fi lozof Erazim 
Kohák, atletka Jarmila Kratochvílová či he-
rec Lubomír Lipský. Mezi prvními gratu-
lanty byl samozřejmě senátor Miloš Vystr-
čil. Ten pro TL při této příležitosti uvedl: 
„Byl jsem až dojat skromností, s jakou Ire-
na, Roman i Jiří k celé té své slávě a opráv-
něnému uznání přistupovali. Můžeme na
ně být opravdu pyšní.“                 Podle TZ 

I Senát si všiml hrdinů 
z Roštejna

V Týdnu sociálních služeb, který letos pro-
bíhal od 8. do 12. října, se většina zaříze-
ní sociálních služeb snažila představit své 
aktivity nejen potencionálním klientům, ale 
i široké veřejnosti. Klub ZASTÁVka v uli-
ci Na Posvátné nabídl 11. října o Dnu ote-
vřených dveří nahlédnout nejen do svých 
prostor, ale i možnost pohovořit s pracovní-
ky klubu o všech otázkách spojených s jeho 
provozem. Příchozí také mohli navštívit 
šperkařskou dílnu, zkusit si zde něco zhoto-
vit nebo zhlédnout fi lm Čekárna na dospě-
lost. Nabídku podívat se do klubu využilo 
více než dvě desítky návštěvníků, přišli 
představitelé města a také ředitel Oblastní 
charity Michal Novotný. „Největší radost 
nám udělali mladí lidé, kteří za námi přišli 
ze zvědavosti a s nadšením pak s námi strá-
vili téměř celé odpoledně,“ uvedla vedoucí
klubu Petra Kruchová.               Podle TZ 

Den otevřených dveří 
na ZASTÁVce
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Červencový slavnostní akt pokřtění klima-
tického tunelu se ještě odehrával v prázd-
ných prostorách centra. Od té doby ale pra-
covníci tohoto vědeckého zařízení odvedli 
velký kus práce. A při slavnostním otevře-
ní Centra excelence Telč (CET) Ústavu 
teoretické a aplikované mechaniky AV ČR 
na počátku října jsme už proto mohli vidět 
centrum plné života.

Bylo hodně zajímavé projít se jednotlivý-
mi laboratořemi vybavenými nejmoderněj-
šími přístroji. Navíc když už v nich reálně 
probíhají i některé rozpracované vědec-
ké úkoly. Kdo měl zájem, mohl se s těmi-
to pokusy i detailněji seznámit. Ale mělo 
to jeden háček. Kromě češtiny totiž občas 
potřeboval angličtinu nebo i ruštinu. Tým 
pracovníků centra je totiž opravdu světo-
vý. O tom svědčí i vizitky se jmény jednot-
livých pracovníků u dveří laboratoří. „Svě-
tový“ je jistě i výzkumný program. Zde si 
dovolím odcitovat část ofi ciální, vědeckou 
terminologií psané tiskové zprávy: „Jed-
ná se o nové pracoviště v oboru interdis-
ciplinárního výzkumu materiálů, technolo-
gií a metod pro dlouhodobou udržitelnost 
hmotného kulturního dědictví. Centrum 
disponuje vysoce kvalitní výzkumnou 
a vývojovou infrastrukturou, která bude 
ještě v příštích měsících doplňována a tes-
tována provozními zkouškami. V období 
plné funkčnosti bude centrum připrave-

Vědecké centrum v Batelovské ulici ožilo
no k zapojení do mezinárodní spoluprá-
ce a do systému evropských výzkumných 
infrastruktur. Výzkumný program zahrnu-
je studium chování historických i moder-
ních materiálů a konstrukcí při syner-
gickém působení klimatických činitelů, 
studium životnosti a degradačních proce-
sů v konstrukčních materiálech a v jejich 
povrchových úpravách pokročilými expe-

rimentálními metodami a vývoj mate-
riálů, technologií a metod pro dosažení 
dlouhodobé udržitelnosti památek. Vědci 
mají k dispozici unikátní nástroje, zejména 
kombinovaný aerodynamický a klimatický 
větrný tunel, korozní komory s radiogra-
fi ckými laboratořemi a soustavu biologic-
kých, chemických a fyzikálních laboratoří. 
Centrum je vybaveno i mobilní laboratoří 
pro práci v terénu či při živelních pohro-
mách.“
Pro Telč a celý region je podstatné, že zís-
káváme významné vědecké centrum, které 
bude spolupracovat jak s místními vysoko-
školskými pracovišti, tak třeba i se sta-
vebními fi rmami. Do Telče přichází řada 
vědeckých a technických pracovníků, kteří 
zde budou nejen pracovat, ale i žít. A kro-
mě nich našla svou práci v centru i řada 
místních lidí.  
Podrobnější informace najdete na webových 
stránkách centra http://cet.arcchip.cz/     

Roman Fabeš

Foto: Luděk Svoboda-Akademický bulletin

Z výsledku právě skončených krajských 
voleb vyplývá, že jediným zástupcem telč-
ského regionu v novém krajském zastupitel-
stvu bude senátor Miloš Vystrčil. Přitom do 
voleb šel z nevýhodného, až 12(!) místa na 
kandidátce ODS. Do zastupitelstva ho posu-
nulo 2220 preferenčních hlasů, které od voli-
čů své strany obdržel. Pro TL tento výsledek 
okomentoval:
Důvěra voličů mě velmi potěšila, vážím si jí 
a děkuji za ni. Práci krajského zastupitele se 
budu věnovat s plným nasazením. Vždy se 
budu snažit hájit zájmy, které jsou dobré pro 
obyvatele Vysočiny, zejména z hlediska její 
dlouhodobé prosperity. Členství v krajském 
zastupitelstvu v roli řadového zastupitele mi 
poskytuje cenné informace pro moji činnost 
senátora a snažím se, aby tomu bylo i naopak 
a na Vysočinu se v „Praze“ nezapomínalo.
Patříte prakticky k zakladatelům Kraje 
Vysočina. Podílel jste se na jeho vzniku, 
první dvě volební období jste stál v jeho 
čele. Co Vás napadlo, když jste v povoleb-
ní televizní debatě zaslechl úvahy o snížení 
počtu krajů na devět? Vysočina by určitě 
patřila mezi hlavní adepty na zrušení.
S formulací odpovědi mi shodou náhod velmi 
pomohla paní místopředsedkyně vlády Karo-
lina Peake. Byla to ona, kdo nedávno pro-
hlásil, že na ústředních orgánech státní sprá-
vy (ministerstva, různá generální ředitelství 
apod.) lze ušetřit až 16 miliard korun. A o tom 
to přesně je. Se vznikem krajů se měly čin-
nosti vykonávané v „Praze“ na minister-
stvech a dalších centrálních úřadech zásadně 
omezit. To se dosud nestalo a možná právě 
proto nyní někdo z „Prahy“, aby v době šetře-
ní odpoutal pozornost, začíná falešně vytaho-
vat kartu snížení počtu krajů. 
Lapidárně řečeno, snížení počtu krajů by byl 
nepromyšlený krok, který by nic nevyřešil. 
Naopak by ještě současný, postupně se usa-
zující model výkonu veřejné správy destabi-
lizoval.                                         /z/ 

K volbám a počtu krajů
M. Vystrčil aktuálně pro TL

V době uzávěrky TL organizátoři akce 
stále hledali páry, které by chtěly mít 
na oddacím listu nadcházející atraktivní 
datum a čas. Podrobnosti proto neznalo 
ani vedení zámku a podobně tomu bylo 
i na matrice telčské radnice. Pokud se 
akce uskuteční, měl by být jejím hlav-
ním hostem král českých pohádek Zde-
něk Troška.  Jméno jeho partnerky, prin-
cezny, organizátoři zatím tají.

12. 12. 2012 12:12
Pohádková svatba 

století na zámku v Telči?
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Mozaika TL

Foto na této straně: Luděk Svoboda-Akademický bulletin, Josef Němec, archiv MěÚ

Hovořil zakladatel CET, prof. Miloš 
Drdácký.

Ženy již bádaly.

9. října se v CET stříhala páska. Více na předcházející straně.

SANTINI BUDE OPĚT U TOHO. Při loňském provedení Mozartova Requiem byli 
aktivními účastníky projektu i členové telčského pěveckého sboru SANTINI. Na sním-
ku Josefa Němce jsou mezi soustředěnými zpěvačkami Jana Křížková, Martina Jan-
ková, Barbora Doskočilová a Jana Karpíšková. Stejně tomu bude i letos.

HORNÍ KAŠNA UŽ NEPOTEČE. V říj-
nu se dočkala opravy horní kašna se sochou 
bájného Siléna. Restaurátor Daniel Chadim 
provedl utěsnění styčných spár obvodo-
vých kamenných prvků, které propouštěly 
vodu. „Na opravu získalo město fi nanční 
prostředky z rezervy Programu regenerace 
pro letošní rok,“ uvedl pro TL Jiří Křenek 
z odboru rozvoje městského úřadu.

MOZARTOVO REQUIEM SE VRACÍ
Vloni to byl jedinečný úspěch. Zcela zapl-
něný kostel Jména Ježíš nadšeně aplaudo-
val stovce mladých hudebníků a zpěváků 
z Třebíče, Náměště nad Oslavou a Telče 
v čele s dirigentem Karlem Tomkem po 
provedení slavného Mozartova Requiem. 
Po řadě žádostí, proseb a podnětů se hudeb-
níci rozhodli celý projekt v letošním roce 
naposledy zopakovat. Mimořádný kultur-
ní zážitek nabídnou posluchačům v osmi 
městech Vysočiny a nově také ve Vídni.
Telčský koncert se uskuteční v kostele 
Jména Ježíš v neděli 18. listopadu v 15 
hodin.
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(160 let GOB a 90 let SOŠ VII.)
Devadesátá léta 20. století přinesla řa-
du změn. Na podzim 1990 byly navázány 
kontakty s Obchodní akademií v rakous-
kém Hornu. Uskutečnila se řada vzájem-
ných setkání mezi studenty i učiteli na 
obou stranách hranice a společné projek-
ty. Do některých z nich se zapojila dal-
ší partnerská škola – Obchodní akademie 
v dánském Ringstedu. Zatímco spolupráce 
s dánskou školou již skončila, spolupráce 
s Obchodní akademií v Hornu s přestáv-
kami pokračuje dodnes. Poslední projekt 
se uskutečnil u příležitosti Dolnorakouské 
zemské výstavy ve škol-
ním roce 2008/2009. Na 
obou školách proběh-
lo mezi žáky dotazní-
kové šetření zaměřené 
na hodnotovou orientaci 
a názory mládeže v ČR 
a Rakousku. Výsledky se 
porovnávaly na několika 
setkáních a byly zahrnu-
ty do závěrečných matu-
ritních prací rakouských 
studentek. Ve školním 
roce 2012/2013 se plá-
nuje obnovení spolu-
práce s podporou Fondu 
malých projektů Vysoči-
na – Dolní Rakousko. Zvýšená poptávka 
po výuce jazyků a cestování vedla k ote-
vření odpoledních jazykových kurzů pro 
veřejnost (němčina, angličtina) a dvoule-
tého pomaturitního studia oboru cestov-
ní ruch (1993-1996). V roce 1997 došlo 
k přetransformování tohoto studia do for-
my tříleté vyšší odborné školy. Jednalo se 
o detašované pracoviště VOŠ Jihlava, obor 
cestovní ruch. V roce 2000 se v Telči kona-
la první absolutoria. Tato výuka probíha-
la v Telči až do roku 2004, kdy vzhledem 
k přeměně VOŠ na Vysokou školu poly-
technickou byl obor cestovní ruch přesu-
nut do Jihlavy.
V roce 2004 se začala psát společná his-
torie GOB a SOŠ. Na základě usnesení 
Zastupitelstva kraje Vysočina byla Střední 

Devadesát let středního odborného školství v Telči 
odborná škola Telč sloučena s Gymnáziem 
Otokara Březiny. Výuka na SOŠ probíha-
la i nadále v budově na náměstí Zachariá-
še z Hradce, postupně, v rámci sbližování 
obou škol a využívání potenciálu učitel-
ského sboru na obou typech škol, se pře-
sunula část výuky (odpolední vyučování či 
některé dny v týdnu) do budovy gymná-
zia. V roce 2007 se přestalo vařit ve školní 
jídelně na SOŠ a strávníci začali využívat 
novou jídelnu na gymnáziu. Rok 2004 při-
nesl i změnu vlastníka budovy SOŠ. Stala 
se jím Masarykova univerzita v Brně, SOŠ 
zůstala v budově až do roku 2009 v nájmu. 

Generální rekonstrukce budovy pro potře-
by univerzity si vyžádala vystěhování celé 
SOŠ. Útočiště poskytla žákům zčásti budo-
va internátu, která byla vzhledem k malé-
mu zájmu o ubytování k dispozici, a zčás-
ti budova gymnázia. Pro většinu učitelů 
nastalo dvouleté, mnohdy každodenní pře-
bíhání mezi oběma budovami. Toto provi-
zorium skončilo v roce 2011. Od školního 
roku 2011/2012 probíhá výuka v budově 
na Hradecké ulici. Dokončením nové pří-
stavby k základní škole se pro SOŠ uvol-
nily prostory ve staré přístavbě. Úbytek 
počtu narozených dětí se negativně proje-
vil na počtu uchazečů o studium na střední 
odborné škole, z tradičních dvou tříd v roč-
níku klesl postupně stav na jednu třídu, což 
znamená, že od školního roku 2010/2011 

Významné výročí si letos připomínají jak Gymnázium Otokara Březiny, tak také Střední odborná škola. Historii obou škol připomínáme 
seriálem příspěvků, které mapují jejich historii. Díly věnující se odbornému školství napsala pro TL PaedDr. Věra Zadinová.

160 let GOB a 90 let SOŠ VII.

má škola pouze čtyři třídy. Bylo nutné se 
také vyrovnat s klesajícím zájmem o střed-
ní zemědělské školství. Škola reagovala 
změnou oboru na podnikání a služby a od 
roku 2009 v souvislosti s vytvářením škol-
ních vzdělávacích programů se přešlo na 
obor ekonomika a podnikání s možností 
profi lace ve 2. a 3. ročníku na cestovní ruch 
nebo veřejnou správu. Praxe žáků se pře-
sunula do podniků, fi rem a úřadů a školní 
statek již nebyl zapotřebí. V roce 2004 ho 
pak převzalo Město Telč. Na škole pracu-
je studentská fi ktivní fi rma, která sdružuje 
zájemce o podnikání a vytváří fi ktivní pro-

středí, ve kterém vše 
funguje jako ve sku-
tečné fi rmě. Na velmi 
úspěšnou fi rmu Esso 
navázala nová fi rma 
Extra. Fiktivní fi rma 
„obchoduje“ s výrob-
ky Kosteleckých uze-
nin. Masokombinát 
poskytuje své masné 
výrobky při prezenta-
cích obchodní činnosti 
na celostátních a mezi-
národních veletrzích 
fi ktivních fi rem, kte-
rých se škola pravidel-
ně a úspěšně účastní.

Při putování devadesátiletou historií jsme 
dospěli až do současnosti. Při jejím sepiso-
vání byly použity informace ze školních kro-
nik, z Ročenky SZTŠ z roku 1967, z Prvního 
dodatku k Ročence z roku 1973 a z Dodat-
ku číslo 2 z roku 1983. Doufejme, že násle-
dujících 10 let oživí historii školy o další 
zajímavé události a úspěchy a že budeme 
moci důstojně oslavit stoleté výročí. 

První tablo Mistra Jana Floriana pro maturitní ročník 1962.

Poděkování ředitele GOB a SOŠ
Děkuji všem absolventům za hojnou účast na oslavách 160. výročí gymnázia a 90. výro-
čí střední odborné školy. Současně děkuji všem zaměstnancům a studentům, kteří se na 
zdařilém průběhu oslav podíleli.                    RNDr. Stanislav Máca, ředitel GOB a SOŠ

Pomozte nám doplnit obrazovou 
a fotografi ckou dokumentaci 
k historii SOŠ od roku 1922. 

Po pořízení kopie vrátíme originály majiteli. 
Děkujeme.

zadinova@gymnsostelc.cz

Almanach ke 160. výročí GOB 
a 90. výročí SOŠ je možné zakoupit 

v kanceláři školy a na Informačním 
středisku Městského úřadu Telč. 

Lze ho také objednat na dobírku e-mailem 
na info@gymnsostelc.cz
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Když si v roce 2009 ZUŠ v Telči připomí-
nala významné kulatiny, 60 let od svého 
založení, ředitel Lubomír Zadina tehdy 
poznamenal: „Škola se do důchodu roz-
hodně nechystá.“ Její současnou vitalitu 
dokazují nejen úspěchy žáků v různých 
soutěžích, ale i samozřejmé zapojení žá-
ků i učitelů do kulturního a společen-
ského života města či jeho reprezentace 
v zahraničí. O tom všem se ví, informace 
otiskují i TL. Méně ale víme o změnách 
ve škole v posledních letech - rozsáh-
lé rekonstrukci, modernějším vybavení 
i metodice výuky a rozšíření oborů.
Návštěvník „zušky“ si samozřejmě nej-
dříve všimne zásadní rekonstrukce. Vrať-

me se proto několika slovy do její histo-
rie. Samostatná hudební škola vznikla 
v Telči roce 1949. Tehdy se uvažova-
lo o jejím umístění v některém z opuš-
těných objektů - synagoze Na Parkaně, 
skleníku v zámeckém parku nebo v prá-
vě zrušeném okresním soudu na náměstí. 
Nakonec vyhrála třetí varianta. „Zhruba 
před třiceti lety prošla budova rozsáhlou 
rekonstrukcí,“ říká současný ředitel, „ale 
se záměrem využití pro průchozí expozi-
ce muzea. To samozřejmě provozu školy 
nevyhovovalo, a tak bylo nutné přistou-
pit ke stavebním úpravám.“ V průbě-
hu dvou let, od roku 2010 do prázdnin 
2012, provedla fi rma Starkon Jihlava 
se svými subdodavateli stavební rekon-
strukci, s níž je ředitel spokojen. V sou-
časné době tak mají žáci a učitelé k dis-
pozici pět samostatných učeben (místo 

Škola se do důchodu rozhodně nechystá
Ředitel ZUŠ L. Zadina: 

průchozích), dvě výtvarné třídy, hudeb-
ní sál, kancelář. Tři místnosti s novou 
elektroinstalací a podlahou v půdních 
prostorách využívá k výuce hry na akor-
deon a dechové nástroje. Pýchou ško-
ly je velký hudební sál s audiovizuální 
technikou. „Tady učíme hudební nauku, 
pořádáme koncerty, setkáváme se s rodi-
či,“ informuje L. Zadina. Sál je vybaven 
zvukovou aparaturou, interaktivní tabu-
lí s dálkovým ovládáním pro každého 
žáka a počítačem s bohatým programo-
vým vybavením na výuku a práci se zvu-
kem. „Pomocí interaktivní tabule máme 
možnost všechny žáky aktivně zapojit 
do výuky, kontrolovat, zda látce rozu-

mí, máme okamžitě k dispozici výsledky 
a hodnocení. Hlavní ale je, že tato forma 
výuky žáky baví,“ shrnuje své zkušenos-
ti ředitel školy.
Od září letošního roku se učí podle nového 
školního vzdělávacího programu (ŠVP). 
Při nástupu do funkce ředitele v r. 2006 
uvedl L. Zadina sympatické priority pro 
výuku - dát žákům radost z hudby a vést 
je k tomu, aby využívali své schopnosti 
a dovednosti. Učitelé pak měli mít pro-
stor k seberealizaci. Ptám se, jestli tyto 
priority v ŠVP zůstávají. „Samozřejmě, 
snažili jsme se tyto představy zapracovat 
do ŠVP tam, kde to bylo možné. Učeb-
ní plány ale musíme dodržet, obsah uči-
va jsme si mohli přizpůsobit, ne zásad-
ně změnit. V těchto oblastech zůstaneme 
tradiční ZUŠ. Na základě uvedených pri-
orit jsme ale přepracovali systém hod-

nocení žáků,“ zní promyšlená odpověď. 
ZUŠ má v současné době 370 žáků a 18 
učitelů. Ve srovnání s rokem 2006 je to 
o 30 žáků méně. Podle ředitele to jednak 
souvisí s fi nanční situací rodičů (i když 
školné není nijak velké, podle oborů 
max. 230 Kč měsíčně), jednak s větší 
nabídkou využití volného času ze strany 
základních škol a DDM. „Úbytek vyrov-
náváme novými obory, sólovým a sboro-
vým zpěvem. Výraznou posilou jsou pro 
nás noví učitelé Eva Pavlíková a Pavel 
Salák, z mateřské dovolené se vrátila Jit-
ka Jacobsová,“ dodává spokojeně ředitel 
Zadina. V následujícím období chce také 
podporovat slibně se rozvíjející pěvecký 
sbor a práci výtvarného oboru, který má 
tradičně výborné výsledky.
Telčská „zuška“ se ani v roce 2012 rozhod-
ně do důchodu nechystá. Proč taky? Má za 
sebou úspěchy, své žáky učí mít rád muzi-
ku a výtvarné umění, kulturní život měs-
ta si bez ní už ani nedokážeme představit. 
A hlavně - ví, jak dál. „Plány do budouc-
na se dají rozdělit do dvou kategorií,“ 
říká ředitel, „té, kterou mohu ovlivnit a je 
předmětem mého povolání (snad i poslá-
ní). O těchto plánech jsme už vlastně spo-
lu hovořili. Druhá kategorie pak zahrnu-
je ty, které nejsou přímo mou záležitostí, 
ale přesto mě znepokojují, např. stav kotlů 
ústředního topení a zvyšující se náklady na 
energie, stav střech nad třídami v půdních 
prostorách...“                                          /h/

V rámci Evropského dne spolupráce se 
21. září uskutečnil v Raabsu an der Thaya 
společný program pro více než 70 studen-
tů z GOB Telč, gymnázia ve Waidhofenu a/
Th a žáky základní školy v Raabsu a/Th, tzv. 
Den na hranici.
Žáci zmíněných škol na něm měli mož-
nost hovořit s pamětníky novodobých čes-
ko-rakouských historických událostí. Dis-
kuze se vedle ožehavých témat, jakým jsou 
„vyhnání a odsun“ po druhé světové válce 
či útěky přes železnou oponu, také dotkla 
těch aktuálních, nedávných povodní na Dy-
ji. Probíraná témata studenti zpracovali tex-
tově nebo grafi cky a na závěr programu je 
veřejně prezentovali.                      Podle TZ

Studenti GOB prožili 
Den na hranici

Pěvecký sbor školy letos dokonce vystoupil pod vedením sbormistra Pavla Saláka na 
prestižním koncertu Světlo pro Lidice, kde úspěšně reprezentoval nejen školu a město, ale 
také Kraj Vysočinu.                                                                                      Foto: Archiv ZUŠ
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Oblastní Charita Jihlava si letos připomí-
ná 20. výročí své činnosti. Jednou z jejích 
aktivit, která si již před šestnácti lety našla 
cestu do telčského regionu, je Charitní 
ošetřovatelská služba. Co je jejím poslá-
ním a jaké služby nabízí, představuje čtená-
řům TL zdravotní sestra telčského středis-
ka ošetřovatelské služby Lenka Moudrá: 
„Naším hlavním cílem je umožnit dlouho-
době nemocným a starším lidem důstojný 
život v jejich domově s rodinou a blízký-
mi.“ Na otázku kdo ošetřovatelskou služ-
bu poskytuje a jak se stát jejím klientem, 
odpovídá: „Poskytují ji kvalifi kované zdra-
votní sestry, které jsou oprávněny k výko-

nu zdravotní péče bez lékařského dohledu. 
Služba je indikována ošetřujícím lékařem 
po dohodě s nemocným či jeho rodinou.“ 
Podstatné je, že všechny poskytované úko-
ny jsou hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění.“
Telčské středisko Charitní ošetřovatelské 
služby má základnu v Domě s pečovatel-
skou službou na Starém Městě. Zdravot-
ní sestry Lenku Moudrou, Anežku Šaf-
ránkovou, a v případě velkého počtu 
klientů také Elišku Krebsovou, zde ale 
málokdy zastihnete. Jejich pracovištěm 
je celý správní obvod Telče od Mrákotína 
až po Knínice či Sedlatice. Proto je jejich 
nezbytným pomocníkem osobní automobil 
a k jejich odborné kvalifi kaci je také potře-
ba řidičské umění na profesionální úrovni. 
Zvlášť v zimním období by jejich partne-
rem na silnicích Vysočiny mohl být který-

Charitní ošetřovatelská služba
20 let Oblastní Charity Jihlava

koliv jezdec kvalit Niki Laudy. „Často na 
zavátých či kluzkých komunikacích stojí 
kamiony, autobusy, ale my se musíme za 
svými klienty dostat,“ říká Lenka Moudrá. 
V současné době ji potkáte v novém, záři-
vě červeném Hyundai. I když služební auta 
sestřiček nemají žádnou výjimku z dodržo-
vání pravidel silničního provozu, občas se 
dostat za nemocným je opravdu umění. 
Ohleduplnost si od ostatních řidičů opráv-
něně zaslouží. Snad k ní přispěje i pláno-
vané výrazné označení jejich dopravních 
prostředků logem Charity.
Telčské sestry mají v péči na desítky klien-
tů „rozesetých“ ve 45 obcích. Na otázku, 

jaké služby jim poskytují, Lenka Moud-
rá vypočítává: „Podle indikace ošetřující-
ho lékaře provádíme např. odběry krve. 
Nemocný je tak ušetřen cesty do ordina-
ce lékaře a není potřeba zajišťovat převoz 
pacienta sanitkou do zdravotnického zaří-
zení. Aplikujeme injekce, provádíme 
převazy např. bércových vředů a chronic-
kých ran nebo učíme pacienty, jak zvlád-
nout aplikaci inzulinu. V případě převazů 
pooperačních ran se daří výrazně zkrátit 
pobyt pacientů v nemocnicích. Bez pomo-
ci naší služby by nemohli být doma. Pro-
vádíme také výměnu permanentních 
katetrů či ošetření stomií (vývodů). Jsou 
to zdravotní výkony, které i při velké sna-
ze příbuzní v domácím prostředí někdy 
nezvládnou a pro jejich blízkého by tak 
byl nezbytný další pobyt v nemocnici. 
Nedílnou složkou naší péče je také ošet-

řovatelská rehabilitace po úrazech, moz-
kových příhodách a po operacích. I v tom-
to případě urychlujeme návrat pacientů 
z nemocnic či jim usnadňujeme dostupnost 
nezbytné rehabilitace bez cesty na odborné 
pracoviště. Té by často nebyli ani schop-
ni. „Jednou z nejsložitějších, a pro sestry 
psychicky nejnáročnějších služeb, je pak 
péče o dlouhodobě nevyléčitelné nemoc-
né. Ti ve většině případů často potřebují 
více úkonů najednou, injekce, infuze, ošet-
ření výživové sondy, převaz či výměnu 
katetru. V těchto situacích je potřeba velká 
psychická odolnost sester. „Za dobu, kdy 
službu nemocnému poskytujeme, a jsou to 
někdy i velice dlouhá období, se praktic-
ky stáváme součástí jeho rodiny. Pak je pro 
nás velmi těžké vyrovnat se s ukončením 
naší služby, které zákonitě v těchto přípa-
dech přichází,“ vysvětluje Lenka Moudrá. 
Z čeho naopak mají sestry radost? Přede-
vším když vidí, že díky jejich pomoci se 
pacient vrátí do běžného života či se mu 
výrazně uleví. „Potěší nás také pocho-
pení, jak pacienta, tak jeho rodiny, když 
respektují naše časové možnosti.“ Co se 
za tímto závěrem Lenky Moudré skrývá? 
Ošetření a návštěva nemocných, vzdále-
ných často desítky kilometrů, vyžaduje 
velmi pečlivý rozvrh denního programu. 
Při jeho zpracování musí brát ohled jak 
na odbornou i časovou stránku, tak také 
nezbytnou ekonomiku.
Co práce terénní zdravotní sestry vyžadu-
je? Vedle samozřejmého odborného celo-
životního vzdělávání a zmíněné psychické 
odolnosti také zodpovědnost, empatii, roz-
hodnost, samostatnost, přehled o nových 
ošetřovatelských postupech a pomůckách. 
Vstřícné vystupování a dar získat důvěru 
nejen pacientů, ale i ošetřujících lékařů. 
Z ohlasů, které zaznamenáváme, je vidět, 
že vše zmiňované se telčským sestrám daří.
Patří jim za to naše poděkování.             /z/

Vždy usměvavá Lenka Moudrá a její služební Hyundai. Bez něho by se k desítkám klientů 
nedostala.                                                                                                    Foto: Archiv OChJ

GOB a SOŠ Telč
zve širokou veřejnost na besedu

 s panem

Tomášem Graumannem
jedním z židovských dětí, které v roce 

1939 zachránil Angličan 
sir Nicholas Winton

26. listopadu ve 14 hodin
Nová aula GOB a SOŠ Telč

Repríza mimořádně úspěšné besedy, 
která se konala 29. května
a o níž informovaly TL.
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Čtvrtek, 7 hodin večer. Asi usedáte k poslechu televizních zpráv. 
Pro starostu Rozseče Jiřího Svobodu toto nejčastější české den-
ní schéma neplatí. Právě začínají úřední hodiny obecního úřa-
du, v jehož čele stojí. Po celodenních povinnostech kolem soukro-
mého hospodářství, které je jeho hlavní obživou, otevírá počítač 
a začíná se probírat došlou poštou. Trochu se této neobvyklé úřed-
ní době, která ofi ciálně končí až ve 21 hodin, divím. „Je to zde již 
letitá zvyklost, kterou jsme nechtěli měnit. Vyhovuje občanům 
a v sezónních pracích i mně a místostarostovi. Oba vykonáváme 
funkce při svých zaměstnáních,“ říká lakonicky. Jeho slova vzá-
pětí potvrzuje klepání na dveře. Dva muži v pracovním se přišli se 

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Rozseč 1349 596 198

starostou domluvit na zítřejší údržbě veřejného prostranství. Porada 
je krátká, zadané úkoly srozumitelné. Ve dveřích se potkávají s dal-
ší návštěvou. Přichází starší muž s dotazem na postup při přihláše-
ní k trvalému pobytu v obci. Starosta rychle vyjmenuje, co k prove-
dení administrativního úkonu bude potřebovat. „Zastavím se u Vás 
doma, probereme i ostatní věci,“ dodává ochotně. Budoucí nový 
obyvatel Rozseče spokojeně odchází. Ke mně se pak starosta obra-
cí s povzdechem: „Tohle je spíš mimořádná událost. Obyvatel nám 
ubývá. Teď jich máme okolo dvou set.“ Rozseč potkává osud obcí, 
které jsou vzdálené od větších center. „I do Telče to je skoro 20 km, 
do ostatních měst ještě dále. To je na dojíždění do práce daleko. 
Navíc to spojení...,“ konstatuje. Vzápětí ještě vyřídí dotaz obyvatel-
ky na placení poplatku za odvoz odpadu a znovu se otevírají dveře 
kanceláře. Přichází místostarosta Filip Martinů, v „civilu“ instala-
tér a také velitel místních hasičů. Přebírá si svou část úřední pošty. 
Je vidět, že oba mladí muži tvoří sehraný pár ve správě obce. Jejich 
situace ale není vůbec lehká. Od roku 1990 jsou osmou dvojicí, kte-
rá Rozseč vede. Pravidelné střídání starostů po komunálních vol-
bách a navíc ještě dvakrát i v průběhu volebního období určitě obci

Zastupitelstvo obce: Jiří Svoboda, Filip Martinů, Jiří Busta, Miro-
slav Tůna, František Špička, Milan Vintr, Jan Knotek

neprospívá. Tak až třeba tandem Svoboda - Martinů tento specifi cký pro-
blém Rozseče změní. Jako v jiných obcích se slovo „problém“ objeví 
v našem rozhovoru několikrát. V Rozseči tím s velkým P je víceúčelo-

vá budova. Dílo v duchu socialistické architektury 
z konce 70. let je pro Rozsečské danajským dědic-
tvím jako pro Jihlavu Prior. „Ještě že před časem 
dostala místo rovné střechy klasickou sedlovou. 
Alespoň do ní neteče,“ chválí krok svých před-
chůdců starosta. Obec se teď potýká se skomíra-
jícím obchodem třešťské Jednoty, která má navíc 
k objektu částečná vlastnická práva. „Je to velká 
nepříjemnost, kterou delší dobu řešíme. Máme 

již i nadějného zájemce o pronájem. Jen kdyby se jednání s Jednotou 
tak nevlekla,“ postěžuje si starosta s tím, že „za humny“, kde obchody 
provozuje moravskobudějovická Jednota, starostové takové problémy 
neznají.“ Další starosti starosty? Určitě zásobování obce vodou, oprava 
obecního rozhlasu, čistota odpadních vod. Rozseč je plynofi kována a má 
částečnou kanalizaci, která ústí do vodoteče. „Pravidelné kontroly zatím 

Našel se starosta?
žádné závady nezjistily,“ říká starosta s úlevou. Plány starosty? Odpo-
vídají skutečnosti, že oba muži jsou ve vedení obce nováčky. „Chceme 
dát do pořádku místní komunikace, které se po plynofi kaci neopravily, 
vybudovat dětské hřiště...,“ vypočítávají spolu s místostarostou. Ten také

Domopis obce Rozseč ● Letopis obce Rozseč
Obě publikace Radovana Zejdy si můžete koupit 

na Obecním úřadu Rozseč a jsou v nabídce IS na telčské radnici 

v druhé své funkci plánuje oživení soutěžních aktivit hasičů. Množství 
pohárů v jejich klubovně dokazuje, že hasiči v Rozseči mají na co navá-
zat. Proč se do Rozseče podívat? Dominanta obce, novogotický far-
ní kostel Božského srdce Páně, je ve vzorném stavu. Nedávno dostal 
novou fasádu a okna. Na opravě se podílela celá obec, nejen věřící. Při-
spělo i obecní zastupitelstvo. Bylo to potřeba, protože stavba z roku 
1908 není kulturní památkou, a tak na fi nancování opravy nemohl být 
využit žádný dotační program. „Zatím,“ říká starosta s tím, že věří, že 
zajímavá stavba se v budoucnu prohlášení za kulturní památku dočká. 
Co v Rozseči zaujme a potěší? Vzorně upravený hřbitov s pečlivě 

Dnes představujeme: Rozseč

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 11/2012           List MAS Telčsko

opravenou ohradní zdí je ozdobou obce. O vztahu místních k památ-
ce předků svědčí udržovaný a květinami stále ozdobený pomník 10 
padlých zdejších mužů v I. světové válce, který je přímo na hřbitově.
Historie Rozseče je velmi bohatá. Původně samostatný statek, v jehož 

držení se vystřídala řada majitelů, 
se v roce 1607 dostal do majetku 
novoříšského kláštera. Ten ji spra-
voval až do roku 1849. Z obcí mik-
roregionu tak Rozseč patří k menši-
ně, která v minulosti nikdy nepatřila 
do zájmové sféry telčského pan-
ství. Přesto má s Telčí jedno velké 
pojítko. V roce 1895 se zde naro-
dil akad. malíř Antonín V. Slavíček, 
autor sgrafi ta na telčské sokolovně. 
Slavného rodáka, kterého za „své-
ho“ považuje i Telč, připomíná na 
rodném domě čp. 3 pamětní deska 
z roku 1975.   /z/

Dominanta obce. Novogotický farní kostel.

Vždy vzorně udržovaný pomník 
padlých v I. světové válce.



str. 12

Mikroregionální střípky

Kostelní Myslová
18. 11. Skoč do vody směle – další ročník 
setkání otužilců. Sraz ve 14:00.

Hodice
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu s progra-
mem dětí Základní a Mateřské školy Hodice. 
Začátek je v 17:00 hod. Současně probíhá již 
II. Vánoční - prodejní výstava.

Dyjice
Petr LINHART
koncert ojedinělého písničkáře
17. listopadu v 19,30 hod.
DYJICKÉ PASTIČKY
www.dyjickepasticky.cz

V prestižní soutěži Kraje Vysočina o titul 
Živnostník roku uspěl letos Ing. Dušan Tri-
pal z Telče, jehož fi rma TRIPET sídlí v Třeš-
tici. Tentokrát měl za soupeře 185 podnika-
telů. Porotu zaujal především jeho výrobní 
program, zpracování kartónového odpadu“. 
Vyhlášení celostátních výsledků soutěže 
proběhne 4. prosince v Praze a bude vysílá-
no Českou televizí.                         Podle TZ

D.Tripal je živnostníkem 
roku Vysočiny. Opět

Nyní máte možnost zapojit se do aktuali-
zace Integrované strategie rozvoje území. 
Asi každý z vás má představu, jak by se 
mělo místo, kde žije či podniká, rozvíjet. Je 
potřeba investovat do nových hřišť, spolko-
vých domů, či rekonstrukce cest? Nebo ma-
jí vznikat nové naučné stezky, nebo je nutné 
podporovat podnikatele? Rozhodnout o tom 
můžete i vy. Stačí, když se zapojíte. V sou-
časné době probíhá dotazníkové šetření, 
jehož cílem je vysledovat, do jakých oblas-
tí by v regionu měly směřovat dotace ze 
státních a Evropských fondů po roce 2013. 
Dotazník je možné vyplnit na stránkách 

Kudy se bude ubírat rozvoj 
Mikroregionu Telčsko?

MAS Telčsko www.telcsko.cz/mas a ode-
slat mailem na adresu mas@telcsko.cz nebo 
vyplněný odnést do schránky obecního úřa-
du ve vaší obci. V Telči je k vyplnění přímo 
na Informačním centru. Vyjádřit se mohou 
nejen občané, ale i podnikatelé, spolky, 
neziskové organizace nebo sdružení, a to do 
16. 11. 2012. Výsledky dotazníkového šet-
ření ukáží, jaké potřeby náš region má, co 
by se mělo opravovat, do čeho investovat… 
Následně bude probíhat komunitní projed-
návání. Bližší informace budou zveřejněny 
na stránkách www.telcsko.cz/mas.

Ing. Petra Karásková 

VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA V ROZSEČI. Nehodí se nikam. Pomůže jí avizované šetření 
o rozvoji mikroregionu?                                                                                Foto: Petra Karásková

Sobota 3. listopadu
42. ročník DP

Vysočinou k Telči
Trasy: 50 km autobus 6,00 od sokolovny v Telči -  Slavonice ČD – Mont-Serrat - Mutná - Staré Hobzí - Nové Dvory – Zavadilka 
- vrchol Báby – Kouty – Magdalena - Nová Říše – Rozsičky - Telč ● 35 km vlakem do Dačic (9,03 - 9,23) – Bílkov - vrchol Báby 
- dále po trase 50 km ● 25 km vlakem do Dačic (9,03 - 9,23) - Malý Pěčín – Černíč – Strachoňovice – Vystrčenovice – Rozsičky 
- Telč ● 15km vlakem do Dačic (9,03 - 9,23) - Malý Pěčín - Velký Pěčín – Černíč – Radkov ● 12 km Městský okruh
Start: 50 km v Telči - sokolovna, před odjezdem vlaků od 5,30 hod., ve Slavonicích od 6,45 hod. do 7,15 hod. na nádraží ČD
35, 25, 15 km v Telči - sokolovna, před odjezdem vlaků od 6,30 hod. do 9,00 hod., v Dačicích od 9,23 hod. do 10,00 hod.
Důležité upozornění: sledujte pozorně starty jednotlivých tras. Jinou dopravu na start nezajišťujeme.

Neděle 4. listopadu
35. ročník DP

Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic
Trasy:s cílem u Boru (končí na ČD Jihlávka)
29 km – Telč – Štamberk – V. Pařezitý – Roštejn – Obrázek – Bor - Jihlávka ● 28 km – Telč – Řásná – V. Pařezitý – Roštejn – 
Obrázek – Bor - Jihlávka ● 24 km – Telč – Volevčice – Roštejn – Obrázek – Bor - Jihlávka ● 21 km – Telč – Štamberk – Javořice 
– Studánka Páně – Bor - Jihlávka ● 20 km – Telč – Řásná – V. Pařezitý – Obrázek – Bor - Jihlávka ● 
10 km – autobusem v 9,00 od sokolovny do Řásné, pěšky – Řásná – Bor - Jihlávka
Možný návrat autobusem ve 13 hodin z Jihlávky do Telče!
Trasy s cílem v Telči
37 km – Telč – Štamberk – Obrázek – Bor – V. Pařezitý - Telč ● 50 km – Telč – Roštejn – zřícenina Janštejn - Horní Ves – Bor 
– Řásná – Telč
Informace a přihlášky: Vladimír Mazal, 588 56 Telč II/39, email: mazal_v@email.cz, mobil 776 753 889
Více na zvláštních letácích.
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HRADEC KRÁLOVÉ
16. - 17. 11. – Cinema Open – festival 
nekomerční fi lmové tvorby
Muzeum východních Čech, Eliščino ná-
břeží Středisko amatérské kultury IMPULS. 
Filmy, které nejsou běžně k vidění. Známé 
fi lmové osobnosti a zajímavý doprovodný 
program.

CHEB
3. 11. od 18:00 hod. - Spirituál Kvintet
koncert v kostele sv. Mikuláše

JINDŘICHŮV HRADEC
21. 11. od 19:00 hod. – divadelní před-
stavení Wiltona Manhoffa „Básník 
a kočka“, KD Střelnice 
V režii Antonína Procházky hrají Lukáš 
Vaculík a Kateřina Hrachovcová.

KUTNÁ HORA
11. 11. od 11:00 hod. - Svatomartinské 
hody v Jezuitské koleji
Přehlídka Svatomartinských vín spojená 
s možností ochutnat celou škálu variací na 
„Svatomartinskou husu“. Doprovodný pro-
gram - Miro Žbirka, Karel Vágner, harmo-
nikáři, ukázky tradičních řemesel.

LITOMYŠL
4. - 6. 11. - 10. Mezinárodní festival 
outdoorových fi lmů
Music Club Kotelna. Přehlídku outdooro-
vých fi lmů zahájí v neděli beseda s horo-
lezcem Radkem Jarošem.

POLIČKA
6. 10. – 31. 12. – „Jede, jede mašinka“
Výstava v Centru Bohuslava Martinů 
„Připravte si jízdenky, prosím“, a můžeme 
vyrazit.

TELČ
30. 11. od 13:00 hod. na náměstí
Mikuláš v Telči 
Vánoční trh, čertování, vystoupení dětí telč-
ských škol u stromečku, příchod Mikuláše 
s čertovskou družinou, rozsvícení vánoční-
ho stromu a osvětlení města.

TŘEBOŇ
27. 11. od 19:30 – Vzduchoprázdniny, 
koncert Karla Plíhala
Divadlo J. K. Tyla – Karel Plíhal představí 
své nové CD.

Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 

stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Nabídka volného bytu
Dle vyhlášky města Telče č. 2/92 

„O zásadách pro nájem bytů, které jsou 
ve vlastnictví města Telče“, nabízí město 

k pronájmu následující byt
v ulici U Háje 626,
Telč – Staré Město

Byt č. 9 (1+kk) 
ve 3. podlaží

Charakteristika:
pokoj   24,36 m2
kuchyňský kout  8,09 m2
chodba   4,18 m2
koupelna + WC  3,96 m2
sklep   2,83 m2

Výměra bytu celkem: 43,42 m2

Byt je bez základního vybavení.

Základní nájemné: 2.244,- Kč

Záloha za služby (teplo, voda, osvětlení 
společných prostor a obslužní a kontrol-
ní práce kotelny)  1.550,- Kč

Nájemné celkem:  3.794,- Kč

V nájemném nejsou započítány zálohy 
za el. energii a plyn.

Termín pro přijetí žádostí:
do 15. listopadu 2012

Bližší informace:
odbor rozvoje a územního plánování,

J. Pavlíčková, tel.: 567 112 425.

Nabídka volného bytu
Dle vyhlášky města Telče č. 2/92 

„O zásadách pro nájem bytů, které jsou 
ve vlastnictví města Telče“, nabízí město 

k pronájmu následující byt
v Domě s pečovatelskou službou
Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 6 (1+0) v 1. podlaží
Celková plocha: 42,22 m2

Nájemné celkem: 1 114,- Kč

Byt je vhodný pro imobilní
(snížená výška kuchyňské linky
a upravené hygienické zařízení).

Termín pro přijetí žádostí:
do 15. listopadu 2012

Ofi ciální oznámení a podrobnosti 
o nabídce výše uvedeného bytu 

jsou zveřejněny 
na úřední desce a na internetových 

stránkách města (www.telc.eu)

Bližší informace:
odbor rozvoje a územního plánování,

J. Pavlíčková, tel.: 567 112 425.
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Dopaden pachatel série 
vloupání
Policistům se podařilo dopadnout pacha-
tele rozsáhlé majetkové trestné činnosti, 
který se za použití násilí dostal do osmi 
různých objektů v  Jihlavě a v Telči v uli-
cích Svatoanenská, Těšíkova, Na Hrá-
zi a do rodinného domu v Maškově uli-
ci. Celková škoda, kterou při krádežích 
způsobil, přesáhla půl milionu korun. 
Policejní komisař zahájil trestní stíhání 
jednatřicetiletého muže z Jihlavy.

Narazila autem do stromu
V pátek 28. září havarovala v katastru Mys-
letic sedmačtyřicetiletá řidička osobního 
vozidla Daewoo Matiz. Po projetí zatáčky 
směrem na Dačice vjela vlivem nepřiměře-
né rychlosti na krajnici, kde s autem dosta-
la smyk a následně narazila do stromu. 
Došlo ke zranění řidičky, která byla převe-
zena na ošetření do jihlavské nemocnice. 
Dechová zkouška požití alkoholu vylouči-
la. Škoda na vozidle je asi 20 tis. Kč. 

Tragická nehoda u Stracho-
ňovic
V sobotu 29. září došlo k vážné dopravní 
nehodě, při které byli zraněni dva chodci 
na silnici mezi Dolní Vilímčí a Strachoňo-
vicemi. Nehodu způsobil jednatřicetiletý 
řidič vozidla Peugeot 306, který po pro-
jetí levotočivé zatáčky dostal smyk, vjel 
na krajnici, kde došlo ke střetu s chodci. 
Při nehodě se těžce zranila čtyřiatřiceti-
letá chodkyně, která byla transportová-
na letecky do brněnské nemocnice. Dru-
hý zraněný chodec, dvouletý chlapec, 
byl převezen do jihlavské nemocnice, 
kde byl hospitalizován. Policisté proved-
li u řidiče vozidla dechovou zkoušku, při 
které požití alkoholu vyloučili.

Opilý chtěl přejít silnici. 
Zranil se
V sobotu 29. září chtěl přejít silnici v Kra-
hulčí opilý třiadvacetiletý muž. Poté, co 
uslyšel prudké brzdění přijíždějícího auto-
busu, uskočil na krajnici, kde upadl a zranil 
se. Naštěstí ke střetu s autobusem nedošlo. 
Výtečník měl v krvi 2,51 promile alkoholu. 

Ach, ta kola!
Policisté pátrají po pachateli, který odci-
zil na konci září z kolárny bytového domu 
v Radkovské ulici  dvě horská jízdní ko-
la Author.

Motocyklista se zranil
V sobotu 6. října havaroval mezi Urba-
novem a Žatcem motocyklista, který vjel 
nepřiměřenou rychlostí do levotočivé 

Policie ČR Telč informuje
zatáčky. Čtyřiačtyřicetiletý muž byl pře-
vezen na ošetření do jihlavské nemocni-
ce, požití alkoholu bylo u něj vyloučeno. 
Škoda na motocyklu je asi 10 tis. Kč.

Krádež oplocení
Policisté pátrají po pachateli, který odci-
zil mezi 6. až 8. říjnem z lesa v katastru 
Horních Dubenek 220 m pletiva o výšce 
160 centimetrů. Krádeží způsobil škodu 
téměř šest tisíc korun. 

Nestačil dřevo odvézt?
V době od 10. září do 18. září neznámý 
pachatel pokácel v lese u Býkovce čtrnáct 
vzrostlých stromů. Poté malou část dřeva 
odcizil a zbytek ponechal na místě.

Krádež v rodinném domě
Policisté pátrají po pachateli, který ve dru-
hém říjnovém týdnu vnikl do domu v Jin-
dřichovicích, kde odcizil notebook a šper-
ky v hodnotě přes dvanáct tisíc korun.

Vypátrali zloděje z parko-
viště
Policistům se podařilo objasnit vloupání 
do dřevěné buňky hlídače parkoviště ve 
Svatoanenské ulici. 18letý muž z Polenska 
odcizené věci vydal a byly vráceny majite-
li. Policejní inspektor následně sdělil muži 
podezření ze spáchání přečinu krádež.

Hledaný muž byl v Maško-
vě ulici
Ve středu 3. října v dopoledních hodinách 
dopadli policisté při hlídkové činnos-
ti v Maškově ulici jednapadesátiletého 
muže z Telčska, po kterém bylo vyhlá-
šeno celostátní pátrání a soudem vydán 
příkaz k dodání do výkonu trestu odně-
tí svobody. Policisté muže eskortovali do 
brněnské věznice. 
Podle zprávy por. Bc. Jany Kroutilové, tisko-
vé mluvčí Územního odboru PČR Jihlava

V současné době připravuje odbor kultu-
ry MěÚ Telč nový katalog služeb, úřadů, 
institucí, řemesel, obchodů města Telče 
a okolí.
Poslední vydání katalogu bylo v roce 2007. 
Nyní je potřeba zaktualizovat a doplnit 
nové kontakty.
Obracíme se na vás proto s žádostí o sou-
hlas ke zveřejnění a zaslání Vašich aktu-
álních kontaktů, tj. název předmětu podni-
kání, adresa subjektu (ulice, číslo popisné, 
PSČ a město/obec), telefon, e-mailová 
adresa a webové stránky (v případě, že je 
daný subjekt má vyhotoveny).
Katalog bude poté k dispozici pouze 
v elektronické podobě na webových strán-
kách města Telče www.telc.eu.
Informace bude možné kdykoliv aktuali-
zovat, doplňovat či rozšiřovat.
Formulář je k dispozici na Informačním 
středisku, ale také na webových stránkách 
města Telče www.telc.eu v sekci „Podni-
katel“.
Kontaktní osoba - Terezie Veselá, referent-
ka Informačního střediska MěÚ Telč, tel. 
567 112 407-8, e-mail: info@telc.eu
Zařazení Vašich kontaktů do databáze je 
zcela zdarma.
Využijte této nabídky, připojte se a usnad-
něte občanům rychlý přístup ke kontaktům.

Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury MěÚ Telč

Připravujeme nový 
katalog služeb, institucí, 
řemesel …

V období od 17. září do 17. října zasa-
hovala jednotka Hasičského záchranné-
ho sboru Kraje Vysočina ze stanice Telč 
u patnácti událostí. Ve čtyřech případech 
se jednalo o odstranění padlých stromů na 
vozovku v katastru Mysletic, Telče, Mys-
lůvky a Řídelova. Jednotka také provádě-
la otevření bytu na žádost Policie ČR při 
nebezpečí požáru a na žádost zdravotnic-
ké záchranné služby pro ošetření pacien-
ta. Hasiči asistovali i při přeložení pacienta 
do vrtulníku letecké záchranné služby, kte-
rý stále častěji využívá nově vytvořenou 
přistávací plochu v areálu stanice. V uply-
nulém měsíci zasahovala jednotka u čtyř 
dopravních nehod, z nichž jedna si vyžáda-
la velmi vážná zranění chodce. U požáru 
chatky v Telči zasahovala jednotka společ-
ně s jednotkami sborů dobrovolných hasi-
čů z Telče a Mrákotína.
npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Hasičské zprávy

Ve středu 17. října večer zachytil nezná-
mý řidič na silnici mezi Mrákotínem 
a Částkovicemi, zřejmě zpětným zrcát-
kem, třináctiletou chodkyni, která šla při 
okraji vozovky. Ta byla po střetu lehce 
zraněna. Řidič s vozidlem zastavil, poté 
ale z místa dopravní nehody odjel. Zra-
něnou dívku odvezli rodiče na ošetře-
ní do jihlavské nemocnice. Policisté se 
obracejí na občany s žádostí o spoluprá-
ci při šetření této dopravní nehody.

Pátrá se po řidiči. 
Zranil dívku a odjel

Po uzávěrce
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V 66 tisíc platících návštěvníků na čty-
řech prohlídkových okruzích prošlo 
letos telčským zámkem. Bezprostředně 
po skončení sezóny to TL sdělil kaste-
lán Bohumil Norek. „V době, kdy vše-
obecně klesá zájem o klasické prohlíd-
ky historických objektů, považuji tento 
počet za úspěch,“ hodnotí právě uply-
nulou sezónu B. Norek s tím, že k dob-
ré návštěvnosti přispěly především jed-
norázové akce. Tou byla třeba výstava 
kostýmů z obou dílů Troškovy pohádky 
Z pekla štěstí nebo fotokostymérna v tzv. 
purkrabství.
Před sezónou měl velkou publicitu záměr 
zpoplatnit v letních měsících vstup na 
nádvoří. Nakonec k tomu ale nedo-
šlo. Na otázku proč, odpovídá kastelán: 
„Stále to vidím jako nutnou obranu pro-
ti praktikám některých cestovních kan-
celáří, které dovedou klienty na nádvo-
ří, nechají je rozhlédnout, sdělí jim pár 
informací, často nepřesně, a zase ode-
jdou. Ukázalo se ale, jak je tento záměr 
v praxi obtížně proveditelný. Uvidíme, 
zda se nám příští rok podaří najít nějaké 
přijatelné řešení.“
V Zámecké galerii probíhala letos třetím 
rokem výstava Hračky nestárnou. Byť je-
jí instalace prošla pokaždé nějakou změ-
nou, zdá se, že nastává čas její zásadní 
obměny. Bohumil Norek to potvrzuje 
také, navíc argumentem, že výstav s tím-
to námětem je v poslední době hodně. 
„Máme v plánu připravit něco úplně 
nového. Zatím jen prozradím, že by-
chom v novém projektu rádi pokračovali 
ve spolupráci s fi lmovými ateliéry Bar-
randov.“
B. Norek může být také spokojený se 
zájmem o letos nově zpřístupněnou 
Konírnu. „Ukazuje se, že tento prostor 
má širokou škálu využití. Měli jsme zde 
několik konferencí, fi remní akce a samo-
zřejmě i kulturní vystoupení. Několikrát 
zde jednalo městské zastupitelstvo. Teď 
slouží jako zázemí fi lmařům. Na konci 
roku zde budou tradiční Vánoční prázd-
niny,“ vypočítal v okamžiku, kdy s ním 
hovořit o konci sezóny vyzní jako nevy-
dařený vtip. Přípravy na jedno z největ-
ších fi lmování na zámku jsou v době naše-
ho rozhovoru v plném proudu. Do doby, 
než se v novinách objeví titulky Angeli-
ka bydlí v Telči nebo Angelika je v Telči 
doma, na něj čeká vyřešení spousty přání 
a požadavků fi lmařů.                          /z/

Zámek po sezóně. 
Již připravuje novouNa prahu léta již tradičně vyhlásilo město 

v Telčských listech soutěž o nejhezčí kvě-
tinovou výzdobu oken, domů a jeho nej-
bližšího okolí. Odborná komise do konce 
září monitorovala zajímavé květinové kom-
pozice viditelné z veřejného prostranství 
a pořizovala její fotodokumentaci, která pak 
komisi napomáhala při hodnocení. Bylo pří-
jemné, že některá upozornění na mimořád-
nou výzdobu a péči přišla i od našich spolu-
občanů. I tak bylo hodnocení komise těžké. 
Vzhledem k omezenému počtu cen neby-
li již znovu vybráni ti, kteří obdrželi cenu 
v předchozích ročnících soutěže a určitě 
by si ji zasloužili opět, a ještě mnozí další, 
kteří budou nepochybně vybráni v příštích 
letech. Komise nakonec doporučila udělit 
dvanáct cen za nejlepší květinovou výzdo-

Pro hezčí město
bu ve městě Janě Dvořáčkové, Janě Dvo-
řákové, Růženě Chalupové, Soni Jakub-
cové, Monice Mácové, Marii Ondrákové, 
Janě Prokopové, Jitce Smejkalové, Mile-
ně Svobodové, Vlastě Šmachové, Ireně 
Vyhlídalové, Marii Zelené a jednu cenu 
v místní části Studnice Květoslavě Maří-
kové. Starosta města dále udělil mimořád-
nou cenu za trvalou péči o zeleň a kvě-
tinovou výzdobu penzionu „Kamenné 
slunce“ v Palackého ulici. Ceny v podobě 
zahrádkářských potřeb převezmou ocenění 
z rukou starosty Romana Fabeše a místosta-
rostky Hany Müllerové 31. října v obřadní 
síni radnice. Blahopřejeme vítězům a děku-
jeme za péči a výzdobu, kterou přispívají 
k pěknému vzhledu města.

Hana Müllerová, místostarostka

Ocenění za úpravu okolí domu paní Jitky Smejkalové je více než zasloužené.
Foto: Věra Mikešová

Po Pyšné princezně, Majstru katovi, bystro-
zrakém Kocourovi, Krejčím z Ulmu, Woj-
czekovi bude v Telči doma kdo? Ano, Něco 
je ve vzduchu, měli jste Z pekla štěstí, když 
jste odpověděli Báječná Angelika.
Trochu zmatený začátek má ale jasné 
vysvětlení. Názvy několika fi lmů, které se 
v Telči natáčely, uvádíme to, co jsme nazna-
čili v minulých TL. V polovině října zavítá 
do Telče opět fi lmový štáb. Natáčet se bude 
pokračování slavné fi lmové série ze 60. let 
o markýze Angelice. Pyšná princezna, slav-
ný Kocour, ale třeba i Krejčí z Ulmu tak 

I Angelika bude v Telči doma
dostanou ve fi lmové historii města důstojné-
ho partnera, slavnou Angeliku. A samozřej-
mě i proradného hraběte Joffreye de Peyra-
ca. V nové verzi nahradí v roli Angeliky 
Michele Mercierovou francouzská vychá-
zející hvězda Nora Arnezeder a kulhavého 
hraběte si zahraje známý Gérard Lanvin. 
Konkurzem na početný kompars prošlo již 
více než 500 zájemců z Telče a okolí. Zda 
uspěli a objeví se na fi lmovém plátnu spolu 
se zmíněnými fi lmovými hvězdami, nikdo 
z nich v době uzávěrky TL nevěděl. Více 
v prosincových TL.                                   /z/
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Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i sta-
rožitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autočalounic-
tví. Opravy a výroba krycích plachet na přívěsné vozíky. Per-
goly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 721 123 595. Tel. 
dílna: 567 219 040.

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

Autoškola EKOL – Vladimír Roupec. Učebna v Telči na Mys-
libořské ulici. Výuka a výcvik na osobní automobil a všechny 
skupiny motocyklů. Info na tel. 607 185 517, www.autosko-
laekol.wz.cz

Jednoduchá administrativní práce přes internet 2-4 tis. týdně. 
Po telefonické domluvě možná schůzka a dohodnutí termínu 
nástupu. Tel. 608 402 870.

•

•

•

•

Malý oznamovatel Po stáži ve francouzském salónu
JEAN LOUIS DAVID,

Vám nově nabízím své kadeřnické služby v salónu 

HAIR STUDIO, 
Mlýnská 19, Telč

ONDŘEJ MAREŠ, 606 055 163

Do 11. listopadu
můžete hlasovat pro telčské nádraží v soutěži o titul 

Nejkrásnější nádraží ČR 2012 hlasovacím formulářem na 
www.nejnadrazi.cz  nebo  SMS zaslanou  na číslo 736 300 202 

ve tvaru NADRAZI TELC. Standardní cena odchozí SMS. 
Více na: http://www.nejnadrazi.cz

Ceny pro vylosované hlasující: volné jízdenky, kalendáře, 
upomínkové předměty.

Běžné podzimní odpoledne, mrazivá mlha 
se snáší na telčské náměstí, které se halí 
do podvečerního šera. Ale náměstí  nezeje 
prázdnotou, okolo podloubí vyrostly stán-
ky, ve kterých přešlapují prodejci a zahřívají 
sebe i okolo procházející buď krásou svých 
výrobků nebo teplem a lahodností nápojů 
v kelímcích. Zastavím se a koukám na tuto 
scenérii, jak vystřiženou z Ladových obráz-
ků. Čekám, že uslyším klapot koňských 
kopyt a volání: „Horké kaštany!“ Ale pro-
budím se ze snění, protože kolem mne pro-
běhl čert. Tak už je to tady, ne do minulosti, 
ale do pekla jsem se dostala. A hned druhý, 
další a další, rohy jim výstražně blikají a ro-
jí se jak svatojánské mušky. Najednou zazní 

Náměstí rozzáří vánoční strom
„Nesem vám noviny, poslouchejte…“, tak 
poslouchám a vím, že nejsem v pekle, ale 
ve správné době na správném místě, pokud 
chci vidět, jak se společně se stromečkem 
rozzáří stovky očí. Všichni se těší, až přijede 
Mikuláš a něco donese nebo zda čerti něko-
ho náhodou neodnesou. Atmosféra graduje 
a zima víc a víc zalézá pod kabáty a do bot. 
Ale nikdo neodchází, naopak přibývají dal-
ší a další. Všichni čekají na tu chvilku, až se 
stromeček rozsvítí. Medovina krásně voní 
a koledy doprovází předvánoční atmosféru. 
Děti si krátí čas básničkami a jsou odměňo-
vány velký potleskem. A už je to tady, Miku-
láš přichází se svojí družinou čertů a andělů 
ke stromečku. Použije kouzlo a stromeček se 

obleče do barevných světel. A to je ta chvíle, 
ten okamžik, kdy děti, staří, mladí, všichni 
cítí to samé. Podmanivá hudba a ohňostroj 
nenechá nikoho na pochybách, že se Váno-
ce již nezadržitelně blíží. A tak, kdo chce 
zažít tuto atmosféru, určitě velice rád přijde 
30. listopadu na náměstí a věřím, že bude 
odcházet se stejnými pocity jako loni. Pro-
to radujme se, veselme se, adventní čas začí-
ná. Na chvilku ještě můžeme zapomenout, 
že nejsou umytá okna, vygruntovaný byt, 
upečené cukroví, připravené dárky, koupený 
stromeček, kapr a sto dalších věcí, které dělá-
me na Vánoce tak rádi. Času je ještě dost, tak 
nechci malovat čerta na zeď, je daleko lepší 
přijít se na ně podívat na náměstí.

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová
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Placená inzerce

GOB a SOŠ slavily výročí

Foto: Věra Zadinová a Josef Drmota

Škola plná abiturientů.Až na radní pro školství Kraje Vysočina Marii Kružíkovou 
jsou ostatní hlavní aktéři oslav, Stanislav Máca, Miloš Vystrčil 
a Roman Fabeš, absolventy GOB!
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
19. 9. do 19. 10. 2012

Dvakrát se vrátilo léto

Průměrná teplota:   13,3 °C
Průměrný tlak:  1017,4 hPa
Srážky:    27,8 mm
Maximální teplota:   28,3 °C, 10. 9. 
   v 16,15 hod.
Minimální teplota:   0,8 °C, 21. 9. 
   v 6,31 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  25,9 km/h, 27. 9. 

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné 
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Září v číslech

Římskokatolické
1. 11. čt 8.00 Matka Boží
  18.00 sv. Anna
2. 11. pá 8.00 Matka Boží
  18.00 sv. Anna
3. 11. so 17.00 Matka Boží
4. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 sv. Karel
10. 11. so 17.00 Matka Boží
11. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
17. 11. so 17.00 Matka Boží
18. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
24. 11. so 17.00 Matka Boží
25. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  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

Bohoslužby
V květnu 2002 byla díky občanskému 
sdružení Phoenix Telč umístěna v horní části 
náměstí Zachariáše z Hradce pamětní deska 
akad. malíři Františku Mořici Náglovi. Při-
pomíná tragickou deportaci celé jeho rodi-
ny do koncentračního tábora Terezín. Z čet-
ných dotazů, co se stalo s deskou, když letos 

na podzim z náměstí zmizela, je vidět, že za 
uplynulých deset roků se stala trvalou sou-
částí náměstí. „Především povětrnostní vlivy 
jsou důvodem toho, že jsme museli přistou-
pit k její zásadní renovaci,“ sdělil TL Antonín 

Náglova deska se neztratila
Bína, který opravu desky zajišťuje, a dodal, 
„renovaci provádí kamenosochařská dílna 
Vlastimila Matouška Kámen v architektu-
ře z Mrákotína - Hamru. Celá je fi nancová-
na ze soukromých zdrojů. Počítáme, že bude 
dokončena ještě v letošním roce.“ Antonín 
Bína připustil, že se také zvažuje varianta 
instalace pamětní desky až po nadcházející 
zimě na počátku příští turistické sezóny.
František M. Nágl se narodil 28. 5. 1889 
v Kostelní Myslové. Absolvoval pět tříd reál-
ky v Telči a poté studoval na pražské Umě-
lecko-průmyslové škole a malířské Akade-
mii u prof. Hanuše Schwaigera. Žil a tvořil 
v Telči. 22. května 1942 byl s celou rodinou 
deportován do koncentračního tábora Tere-
zín, později pak do Osvětimi, kde zahynul. 
Zanechal po sobě rozsáhlé dílo. Jeho obra-
zy jsou zastoupeny v mnoha galeriích. V roce 
1950 se v Terezíně našel soubor obrazů, které 
namaloval za pobytu v ghettu. Jsou uloženy 
v Židovském muzeu v Praze jako unikátní 
připomínka holocaustu za II. světové války.

1. září bylo po celý den zataženo, se slabým 
deštěm. Od 2. do 11. září se však oblačnost 
častěji protrhávala až na skoro jasno a poča-
sí bylo téměř beze srážek. Nejvyšší denní 
teploty většinou vystupovaly na letní hod-
noty 22 až 28°C, noční minima zůstávala 
nad 10°C. 11. září slabě zabouřilo při možná 
poslední letošní bouřce. Od 12. září se sice 
ještě občas pěkný den ukázal, ale převažova-
lo počasí s velkou oblačností a častějšími sla-
bými srážkami. Více napršelo právě při změ-
ně počasí 12. a 13. září, a to kolem 27 mm. 
Samozřejmě byly srážky vítané, vzhledem 
k celkovému nedostatku vláhy. Denní maxi-

Počasí v září
ma už nedosahovala hodnot ze začátku měsí-
ce a byla převážně jen mezi 14 a 20°C. Noč-
ní teploty už se vyskytovaly poměrně často 
pod 5°C. Po několik dnů po 20. září se obje-
vily i první teploty slabě pod nulou při zemi 
a provázela je i ojíněná tráva. Jako obvyk-
le byly v údolních polohách teploty nižší 
a mrazíky popálily květiny i některé plo-
diny na zahradách. Koncem měsíce se sice 
opět poněkud oteplilo, ale už je tu podzim. 
Měsíc hodnotíme teplotně jako slabě nad-
průměrný, srážkově v mezích normálu.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.
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Sokol, který v letošním roce slaví 150 výročí založení, měl vedle sportovního zaměře-
ní i řadu dalších aktivit. V Telči 13. června 1928 vítali jeho členové prezidenta Masary-
ka před sokolovnou unikátním živým obrazem s názvem Boj za pravdu a Až na nejvyšší 
metu, který vytvořilo 150 zdejších sokolů! Za povšimnutí stojí, v jaké výšce stojí nejvýše 
postavená osoba obrazu.

Za zapůjčení snímku pozoruhodné události děkujeme paní Frídě Netoličkové.

Vzpomínáme na 20. století

Letos je to právě 70 roků, co ve Staňkově 
ulici byla předána do užívání nová budo-
va pošty. Její historie se začala psát v roce 
1940, kdy bylo 20. června 1940 vydáno sta-
vební povolení. Výběr místa vycházel z teh-
dejšího přepravního způsobu zásilek, tedy 
aby byl co nejblíže vlakovému nádraží, pro-
tože veškerá přeprava pošty se prováděla po 
železnici. Stavbu, v té době velmi moder-
ní, navrhl Ing. arch. Evžen Škarda z Brna. 
Budova byla postavena v rekordně krát-
ké době na pozemku, který předtím vlast-
nil Tomáš Smolín. Dodavatelem stavby byl 
Karel Bartušek ze Studené, dohlížejícím sta-
vitelem František Filsak. Kolaudace budo-
vy proběhla 10. dubna 1942, kdy kolaudační 
komise rozhodla, že nová budova může být 
uvedena do provozu.  Objekt i jeho interiér 
prošel během následujících desetiletí několi-
ka rekonstrukcemi. Poslední, při které budo-
va dostala nová okna, fasádu a z provozních 
důvodů byl upraven prostor pro klienty, byla 
provedena před pěti roky. Přejme si, aby 
budova sloužila veřejnosti v poskytování 
poštovních služeb nejméně dalších 70 roků.

František Mašek, poštmistr v.v.

Budově pošty je 70 roků

Je to ironie osudu. Zatímco telčský rodák 
Jaroslav Palliardi (*1861), význam-
ný český archeolog, při svých výzku-
mech objevil stovky pohřebišť dávných 
obyvatel Moravy, místo jeho poslední-
ho odpočinku není známé. To nedá spát 
jeho příznivcům. Letos v květnu dokon-
ce iniciovali otevření hrobu na hřbitově 
v Heřmanově Městci, ve kterém je pro-
kazatelně uložena urna s popelem jeho 
manželky Marie. Bezvýsledně. Mís-
to uložení ostatků J. Palliardiho je stále 
neznámé...
Jaroslav Palliardi zemřel 12. března 
1922 v Moravských Budějovicích, kde 
od roku 1898 působil jako notář. Rodina 
mu zajistila v té době ojedinělý pohřeb 
žehem, jehož byl velkým propagáto-
rem. Pražské krematorium ve Strašni-
cích dodnes eviduje vydání urny č. 412 
s jeho popelem paní Palliardiové. Tady 
stopa osudů urny končí. Protože badate-
lé pracují i s hypotézou jejího uložení na 
některém telčském hřbitově, za údajného 
krátkého pobytu vdovy v Telči, uveřej-
ňujeme tuto glosu i v TL. Pomůže někdo 
odkrýt tajemství archeologa, jehož hrob 
se ztratil? Pište na tl@telc.eu nebo volej-
te na 774 584 841.
Jaroslav Palliardi, ač profesí práv-
ník, provedl na přelomu 19. a 20. sto-
letí základní archeologický výzkum 
Znojemska a Moravskobudějovicka. 
Shromáždil unikátní sbírku nalezených 
předmětů, která je dnes ve sbírkovém 
fondu Moravského muzea v Brně. Je 
tvůrcem základní chronologie morav-
ského eneolitu, doby měděné, která byla 
později rozšířena a upravena i pro eneo-
lit středoevropský.
Podle ČTK a Chrudimského deníku    /z/

Hledá se hrob. 
Archeologa Palliardiho 

Univerzitní centrum Telč 
a Muzejní spolek v Telči

TELČSKÉ HŘBITOVY I.
známé a zapomenuté osobnosti

Virtuální procházka po hřbitově 
u sv. Anny s městským kronikářem 

Oldřichem Zadražilem

20. listopadu v 17 hodin
Přednáškový sál P2 Univerzitního centra 

Masarykovy univerzity 
na náměstí Zachariáše z Hradce 

(vstup hlavním vchodem)

Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky 
člověka – to je ta nejzajímavější věda.

A. S. Puškin
Beletrie:
Hůlová: Čechy, země zaslíbená; Nesbö: Sně-
hulák; Viewegh: Mráz přichází z Hradu; For-
manová: Snědla dětem sladkosti; Pospíšilová: 
Šaty z duhy; Vondruška: Králův dluh; Mawer: 
Dívka, která spadla z nebe; Hofmann: Afri-
ka, má láska; Potter: Já a pan Darcy; Wood: 
Vyvolená; Cornwell: Sharpova rota
Naučná:
Vodička: Nechte leváky drápat; Toušlová: 
Toulavá kamera 14; Vašíček: Záhady Ticho-
moří; Šimánek: Z Nového Zélandu přes 
Havaj do Austrálie
Dětská:
Walliams: Babička drsňačka; Pospíšilová: 
Detektivové; Geisler: Hlavně v klidu! Lud-
víkův hustokomiks; Hämmerle: Místo, kte-
ré znám. Školka; Brezina: Dům pekelného 
salamandra; Kinney: Deník malého pose-
routky. Ponorková nemoc

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Nové knihy městské 
knihovny

ve středu 28. listopadu od 13 do 16 hod. v dětském oddělení knihovny. Vybíráme 10 Kč 
na materiál, který bude pro vás zajištěn. Od vás bude potřeba trpělivost, dobrá nála-
da a chuť tvořit. Prosíme všechny zájemce, aby svoji účast potvrdili do 23. listopadu 
v knihovně. Počet účastníků omezen! 

Vánoční tvořivou dílnu
Městská knihovna zve na 
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Sport

Závodem 6. října skončil na Dyjických mostech čtyřdílný moto-
krosový seriál O pohár starosty města Telče. Josef Holec, vedou-
cí telčského Motoklubu, který je jeho pořadatelem, je s průběhem 
letošního ročníku spokojený. Na každý závod se přišlo podívat 
v průměru 250 diváků, kteří pokaždé viděli na trati na pět desí-

Motokros - O pohár starosty města Telče 2012. Známe vítěze

Je tady hokej
20. října zahájili hokejisté SK Telč novou 
sportovní sezonu. Stejně jako v loňské 
sezoně budou hrát mužstva mužů a junio-
rů Krajskou soutěž mužů Vysočiny, ve kte-
ré v uplynulé sezoně skončili muži na prv-
ním a junioři na čtvrtém místě. Soutěž se 
bude hrát opět čtyřkolově a má šest účast-
níků. Mimo dvou mužstev Telče to budou 
mužstva HC Ledeč nad Sázavou, HC Sla-
voj Žirovnice, HHK Velké Meziříčí B 
a nově HC Spartak Pelhřimov B.
I v letošní sezoně budou mít možnost hrát 
hokej i mužstva základny, přípravky a žá-
ků. Bohužel ani letos není pro tyto věkové 
kategorie v Kraji Vysočina pořádána ade-
kvátní soutěž na regionální úrovni, takže 
našim nejmenším nezbývá než trénovat 
a využít tak alespoň možnosti sportovat.
Rozpis domácích zápasů Krajské soutěže 
mužů Vysočiny, aktuální informace oddí-
lu ledního hokeje, tabulky a termíny tré-
ninků mládeže jsou pro příznivce hokeje 
nově i na internetových stránkách SK Telč 
www.sktelc.cz

František Čermák, předseda oddílu LH

Vítězové v nejpočetnější třídě Hobby. 1. Jaroslav Nejedlý z Třeboně, 
2. Petr Šmach z Telče, 3. Jakub Hlásný z H. Dubenek.       Foto: autorka

tek závodníků. Spokojenost vládne i proto, že mimo pár oděrek 
se závody obešly bez vážných zranění. Poděkování za organiza-
ci náročného sportovního podniku patří jak členům Motoklubu, 
správci tratě Radku Vyvadilovi, tak také Zdeňku Eliášovi za úpravu 
tratě bagrem a Pavlu Němečkovi st. za celkovou výpomoc. V seri-
álu startovalo celkem 82 jezdců z jižních Čech a Moravy, z toho 
bylo sedm domácích. Nejmladšímu závodníkovi, Janu Kamišovi 
z Bílkova, je 6 roků, nejstarším byl 64letý Jaroslav Vrchota z Bří-
lice u Třeboně. Zvláštní pochvalu za reprezentaci místního Moto-
klubu si zaslouží nejmladší jezdci Petr Kučera a Pavel Němeček. 
Třída 65 ccm: 
1. Pavel Němeček (Telč), 2. Jan Hadrava (Žirovnice), 3. Jan Kamiš 
(Bílkov)
Třída 85 ccm:
1. Patrik Plachý (Dačice), 2. Martin Kšír (Batelov), 3. Petr Kuče-
ra (Telč)
Třída Junior 21 let:
1. Tomáš Boček (Otín), 2. Zdeněk Zeman (Jihlava), 3. Filip Coufal 
(Horní Dubenky)
Třída Hobby:
1. Jaroslav Nejedlý (Třeboň), 2. Petr Šmach (Telč), 3. Jakub Hlás-
ný (Horní Dubenky)
Třída Veterán:
1. Ivoš Novosad (Třebíč), 2. Libor Kratochvíl (Třebíč), 3. Zdeněk 
Kučera (Telč)
Třída Open:
1. Jan Kočí (Třeboň), 2. Martin Vacek (Slavonice), 3. Jan Jatel 
(Miroslav)

Jitka Plhalová

Rozpis soutěžních utkání na ZS v Telči.
10. listopadu
SK Telč muži - SK Telč junioři
17. listopadu
SK Telč junioři- HHK Velké Meziříčí B 
24. listopadu
SK Telč junioři- HC Ledeč n/Sázavou
1. prosince
SK Telč junioři- HC Spartak Pelhřimov
8. prosince
SK Telč muži - HC Ledeč n/Sázavou
Začátky utkání vždy v 17 hodin.

Fotbal
Zápasy mužstev SK Telč na domácím hřišti:
3. 11. 9.00 žáci st. M. Budějovice
3. 11. 10.45 žáci ml. M. Budějovice
3. 11. 14.00 muži B Stará Říše B
10. 11. 14.00 muži B Třešť B

Turistika
3. a 4. 11. - Turistické pochody Klubu čes-
kých turistů v Telči. Start ze sokolovny od 
5.30 do 10.30 hod.
3. 11. Vysočinou k Telči aneb „Od 
rakouských hranic“
trasy 50, 35, 25 a 15 km
4. 11. Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic 
aneb „Po stopách husitských bojovníků“
trasy s cílem u Boru končí na ČD Jihláv-
ka 29, 28, 24, 21, 20 a 10 km, trasy s cílem 
v Telči 50 a 37 km, Více na str. 12

Poslední volná místa ve Sportíku
Přijďte si s námi zacvičit
intenzivní cvičení pro děti od 6 do 7 let 
s míči různých velikostí každou středu od 
17:30 do 18:30 v hale u ZŠ Masarykova
Jana Vystrčilová, mob. 604 474 436

Mažoretky bojovaly v Bratislavě
Podzimní sérii mažoretkových soutěží zahá-
jily skupiny mažoretek z Telče v sobotu 13. 
října v Bratislavě. Celkem 13 souborů ze 
Slovenska a dva z České republiky bojova-
ly O Prešporský pohár. Naše děvčata, Růže 
a Růžičky, se představily s novými skladbami. 
Autorkou choreografi í nových sestav je Marie 
Křížková. Ve všech kategoriích s přehledem 
zvítězila děvčata ze skupiny Tina Bratislava. 
Naše juniorky Růže, vybojovaly krásné 3. 
místo! Pro Růžičky, v kategorii kadetek, ten-
tokrát zbylo nepopulární místo čtvrté.
R. Křížková, vedoucí telčských mažoretek
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Akce
30. 11. 13.00 náměstí
Mikuláš
Tradiční Mikulášské setkání s vystoupe-
ním dětí místních škol a školských zaří-
zení, vánoční trh, čertování, rozsvícení 
vánočního stromu a osvětlení ve městě.
Více na str. 16

Koncerty
7. 11. 19.00 sál DPS
Koncert Jany Vonáškové - Novákové 
(housle) a Petra Nováka (klavír)
Program: skladby A. Dvořáka, B. Smetany 
a J. Brahmse

17. 11. 19.00 sál ZUŠ
Pěvecký koncert BcA. Lucie Szabové 
(mezzosoprán) a BcA. Xenie Supruno-
vich (soprán)
Program: slavné klasické árie, písně a due-
ta

18. 11. 15.00 kostel Jména Ježíš
Mozartovo Requiem
Účinkují spojené pěvecké sbory: Chrámo-
vý sbor Santini Telč, Chrámový sbor JA.S  
Náměšť nad Oslavou, Notissima Katolic-
ké gymnázium Třebíč, Coruscante Třebíč, 
orchestr Cordial

Výstavy
31. 10. – 27. 11. vstupní síň radnice
Kterýpak to máme den?
Výstava kapesních kalendáříků ze sbírky 
Pavlíny Metznerové
Výstava Muzejního spolku Telč

Jízda králů na Moravě
 MG Hasičský dům
prezentace nehmotného kulturního dědic-
tví zapsaného na seznam UNESCO
Výstava je otevřena pá, so, ne 10 - 12, 13 
- 16 hod.

Hračky nestárnou          Zámecká galerie
výstava hraček 20. – 80. let minulého sto-
letí
Výstava je otevřena každý den mimo pon-
dělí 10 - 12, 13 - 15 hod.

Přednášky
20. 11. 17.00
 sál P2 Univerzitního centra
Telčské hřbitovy I. - známé a zapome-
nuté osobnosti
Virtuální procházka po hřbitově u sv. Anny 
s městským kronikářem Oldřichem Zad-
ražilem

Kulturní kalendář
Vítáme nové občánky
Maxim Karásek, Štěpnice
Maxmilián a Tadeáš Zouharovi, 
Staré Město
Daniela Dvořáková, Štěpnice
Matěj Svoboda, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Mark William Chambers, Skotsko
a Jana Vyhlídalová, Telč
Filip Pejcal, Stará Říše
a Julie Hrůzová, Stará Říše
Zbyněk Holý, Telč
a Marie Tichá, Telč
Vít Konvalina, Moravské Budějovice
a Zuzana Jakubcová, Telč
Jakub Dočekal, Jihlava
a Eliška Popelářová, Pavlov
Jan Škaroupka, Jihlava
a Lucie Fialová, Jihlava
Martin Děd, Břeclav
a Stanislava Kubešová, Dolní Dvorce
Tomáš Soudek, Ivaň
a Petra Tetourová, Telč
Mojtaba Zerehsaz, Znojmo
a Jitka Pokorná, Znojmo

Opustili nás
Jaroslav Hložek, Podolí  54 let
Ladislav Brtník, Štěpnice 71 let
Bohumila Feldmanová, V.Město 85 let
Mgr. Jan Pavlík, Staré Město 64 let
Mgr. Jaroslav Nedorost, Podolí 65 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u naro-
zených dětí na základě písemného souhlasu 
obou rodičů, u sňatku na základě písemné-
ho souhlasu obou novomanželů a u zemře-
lých podle úmrtního oznámení zveřejněného 
rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

21. 11. 18.00 sál Univerzitního centra
Historie odívání IV. 
– empír a biedermeier
Přednáškový cyklus „Rodinné stříbro – 
památky kolem nás“ pro širokou veřej-
nost  pořádá Národní památkový úřad 
v Telči. Přednáší Ing. Lucie Bláhová.

26. 11. 14.00 aula GOB a SOŠ
Beseda s Tomášem Graumannem, 
jedním ze židovských dětí, které v roce 1939 
zachránil Angličan sir Nicholas Winton

1.12. 17.00 sál Hotelu Antoň
Vyprávění horolezce Radka Jaroše
více na str. 17

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
8. 11. 17.00
Prostě pokec s hostem 
(náhradní termín za říjen)
12. 11. 15.30
Co dělat, když se necítím zdravý?
15. 11. 17.00
fi lm s diskusí „Americký zločin“
19. 11. 15.30
Pokec s hostem 
„Když mám průšvih u cajtů …“
26. 11. 15.30
„Co dělat, když je šikana na scéně“
28. 11. „Řekni to rukama“ aneb, 
když slova nestačí, vymodeluj to z hlíny.
29. 11. 17.00
fi lm „Sebastian“

Klub důchodců
2. – 5. 12. Mikulášská výstava
zdobené perníčky, vyšívané ubrusy
Výstava je otevřena od 9 do 16 hod.
Klub nabízí: Kroužek šikovných rukou 
a vyšívání horáckého kroje ● Kroužek 
ručních prací ● Biblický kroužek ● Tré-
nink paměti ● Rehabilitační kroužek ● 
Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický 
kroužek
Více informací v Klubu

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

Biologický odpad
I. – II. 13. 11. IV. 15. 11.
III. 14. 11. V. 16. 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 viaduktu, IV 
– Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné 
a Květinové, V – Štěpnice II. – u garáží

Sběrový kalendář

TL 11/2012 - Vydává měsíčně Město 
Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 
567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. 
IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se nevra-
cí, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení. 
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, 
I. Jeníčková
MK ČR E 20681,  9. 3. 2012

Inzerujte v Telčských listech
Vaše reklama neskončí v koši 

s odpadovým papírem!
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Uzávěrka příštího čísla 
16. listopadu

Člen Klubu fi latelistů František Křesťan získal na Celostátní výstavě poštovních 
známek LIDICE 2012 zlatou medaili za exponát Košické známky. Více v příštích TL.

Rondo je moje oblíbená kniha. Má tři 
díly, které jsou všechny v naší knihovně. 
Je to dobrodružná kniha, kde se hrdinové 

Leo, Mimi, Kaš-
tan, Freda a Berta 
snaží zbavit tajem-
né modré králov-
ny. A zažijí mnoho 
nebezpečí, jako tře-
ba: hroznýho obra, 
draka a divnýho 
čaroděje. Knihu si 
určitě půjčte! Ale 
jak to dopadne, to 
neřeknu.

Co právě čtu 
z městské knihovny

Zdeněk Tůma,
ZŠ Hradecká Telč, 12 let

Emily Roddaová 
Tajemná země Rondo - Klíč

Klubu fi latelistů je 75 let
5. listopadu 1937 byl v Telči založen Klub českých fi latelistů. Výročí jednoho z nejstar-
ších spolků ve městě připomínáme seriálem zajímavých dokumentů, který pro TL připra-
vuje Ing. Bohuslav Makovička.

Známkové období protektorátu Čechy a Morava je speciálním sběratelským oborem. Zají-
mavým dokumentem té doby je doporučený služební dopis zaslaný z Okresního úřadu 
v Telči do Nové Říše přesně před 70 roky, 12. listopadu 1942. Dopis byl jedním z exponá-
tů na výstavě v radniční síni, která zde byla do 28. října.

LISTOPAD A HŘBITOVY PATŘÍ K SOBĚ. Ten v Rozseči na snímku Petry Karás-
kové patří k nejupravenějším v telčském regionu.

Z MAŘENKY SE JIŽ MŮŽEME 
DÍVAT NA ALPY. 
27. října byla slavnostně otevřena 31 m 
vysoká rozhledna na hoře Mařence (611 m 
n.m.) mezi Štěměchami a Lesnou. Více 
v TL 9 v článku Rozhledna Oslednice 
dostala sestru. Mařenku.          

Foto: Vladimír Pohorecký
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