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GOB a SOŠ má aulu
V pátek 2. listopadu byla slavnostně otevřena
aula GOB a SOŠ. Rekonstrukce bloku areálu školy, který je veřejnosti znám jako „přístavba“, přišla na 4,6 mil. Kč. Nový prostor
je vybaven moderní vyučovací technikou.
Umístění v něm našla i podstatná část vyřezávaných tabel SOŠ. „Aula nebude sloužit

jen pro potřeby vyučování a akce školy, ale
počítáme s tím, že ji otevřeme přednáškám
a besedám pro širokou veřejnost,“ uvedl pro
TL ředitel Stanislav Máca. V současné době
zbývá dokončit ještě rekonstrukci patra, která si vyžádá asi 2 mil. Kč. Ředitel Máca věří,
že se ji podaří provést v příštím roce.

Snímek Věry Zadinové ze slavnostního otevření auly jasně odpovídá na otázku, často kladenou v Telči. Tabla SOŠ od Jana Floriana zde našla důstojné umístění.

Přílohy TL
● Advent, Vánoce a Nový rok v Telči
● Kalendárium 2012
Dnes v TL: Informace k volbám prezidenta republiky - str. 4 ● Digitalizovala se další katastrální území. Pozor na daň z nemovitosti - str. 4 ● Filmová hvězda v Telči - str. 13 a 15 ●....

Seriál Štěpnice
je u konce
Po dva roky jste se na tomto místě pravidelně setkávali s aktuálními informacemi
o projektech realizovaných podél průtahu
silnice I/23 Telčí. Někdy se o nich psalo
lépe, někdy hůře. To podle toho, jaké problémy se při realizaci vyskytly a jak se je
podařilo řešit. Dnes s velkým ulehčením
můžu napsat poslední slovo – HOTOVO.
Spíš než popisovat, co se všechno udělalo,
je asi jednodušší sednout do auta a projet
se po nové silnici. Anebo se raději večer
při světle nových lamp projít po opravených chodnících. A srovnat, jak to ve Štěpnici vypadalo před dvěma roky a nyní.
Říká se, že dobrá práce se chválí sama. Ale
tu dobrou práci musí někdo udělat. Vypisovat zde jména desítek lidí, organizací
a firem, všechny ty, kteří se od první čárky na projektech až po to pomyslné zatlučení poslední kostky do chodníku podíleli, je nemožné. Vždyť třeba o rekonstrukci
silnice se začalo jednat snad někdy před
patnácti lety! Všem, kteří ke společnému
dílu přispěli, patří velké poděkování. Přesto bych si dovolil za všechny jmenovat
trio, které každodenně přímo na staveništi řešilo vše potřebné – Pavla Dubu z firmy
Colas, Libora Mácu z firmy Sates a Jiřího
Ondráčka, který hájil zájmy města. Podobné poděkování zaznělo i na hodnotícím
setkání s dodavatelskými firmami, které
se uskutečnilo v závěru listopadu v zámecké Konírně. Poděkování ale patří také
vám všem obyvatelům ulic Třebíčská, Na
Posvátné, Oldřichovo náměstí, Štěpnická
a Slavatovská. Žili jste dva roky v podstatě
na staveništi. Bez vaší spolupráce, tolerance a trpělivosti by to určitě nešlo. Snad jsou
pro vás nové ulice dostatečnou odměnou.
(Pokračování na str. 3)

Z jednání rady města

14. zasedání ZM

Poplatek za komunální odpad se zvýší
Zasedání zastupitelstva města, které se
konalo v pondělí 29. října v aule Univerzitního centra, se zúčastnilo jeho 18 členů. Z jednání byli omluveni Ing. Miroslav Brzek, Mgr. Jiří Liška a RNDr. Miloš
Vystrčil.
Hlavním bodem programu bylo stanovení ceny za služby v odpadovém hospodářství pro občany od příštího kalendářního
roku. Rada města doporučila zastupitelstvu zvýšit poplatek za tuto službu ze současné výše 500 Kč za osobu a kalendářní
rok na 600 Kč, a to z důvodu neustále se
zvyšujících nákladů na provoz systému.
V diskuzi k tomuto bodu zaznělo, že ani

48. schůze - 24. října

při zvýšené výši místního poplatku nejsou
zdaleka pokryty náklady na provoz systému. Ztráta je hrazena z rozpočtu města. Návrh rady města nakonec při hlasování podpořilo 17 zastupitelů, 1 zastupitel
se zdržel hlasování. Dalším projednávaným bodem bylo zrušení obecně závazné
vyhlášky č. 1/2003 O závazných částech
územního plánu města Telče z důvodu
vydání nového územního plánu. Oficiální
zápis ze zasedání zastupitelstva města je
zveřejněn na úřední desce v podloubí radnice, internetových stránkách města a je
k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Kolik žáků mají školy?
V novém školním roce nastoupilo v září do základních škol ve správním obvodu Telče
969 žáků. Je to o 20 méně než v předchozím roce. Naopak počet dětí, které do školy přišly poprvé, stoupl o 42! Celkem jich do prvních tříd nastoupilo 143. Přehlednou tabulku o počtech žáků v našich školách zpracovala pro Telčské listy Eva Cupáková z útvaru
školství Městského úřadu Telč.
Škola

Počet
Počet žáků
1. tříd
1. tř.
ZŠ Hradecká + ZŠprakt.
2+0
47 (36) **
ZŠ Masarykova
2
43 (29)
ZŠ Nová Říše
1
15 (12)
ZŠ Stará Říše
1
9 (6)
ZŠ Mrákotín
1*
17 (8)
ZŠ Krahulčí
1*
9 (8)
ZŠ Urbanov
1*
3 (2)
Celkem
9
143 (101)
* spojené třídy, ** čísla v závorce rok 2011

Tříd
celkem
17+4
17
9
3
2
2
1
51+4

Žáků
celkem
388 (382)
351 (345)
155 (159)
36 (34)
36 (32)
22 (20)
11 (17)
969 (989)

Provoz městského úřadu
na silvestra

Medaile Za statečnost pro
M. Polednu

Tak jako v minulých letech bude i letos
provoz městského úřadu na silvestra omezen. K dispozici občanům bude Informační centrum v přízemí radnice (budova č.p.
10 na náměstí Zachariáše z Hradce) v době
od 8 hod do 13 hod, které kromě obvyklých činností bude zajišťovat i příjem
podání, a v budově č.p. 453 v ul. Na Sádkách bude v provozu část odboru dopravy
(registr řidičů a registr vozidel) a odboru
vnitřních věcí (občanské průkazy, cestovní pasy), a to v době od 8 hod do 12 hod.
Vyřídit si jiné záležitosti v tento den tedy
nebude možné.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Vysokým hasičským vyznamenáním,
medailí Za statečnost, ocenil generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba telčského profesionálního hasiče Miroslava Polednu. Ocenění dostal za
záchranu života dívky v potopeném automobilu po havárii u rybníka Roštejn 24. července. TL o havárii podrobně informovaly v srpnovém vydání. M. Poledna se musel
opakovaně potopit do havarovaného automobilu, aby vyprostil zaklíněnou dívku,
které bezprostředně hrozilo utonutí. Náročný zákrok, při kterém musel použít nestandardním způsobem izolační dýchací přístroj,
navíc ztěžovala špatná viditelnost v rybníce.
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- RM vzala na vědomí přijetí peněžního
daru ve výši 20 tis. Kč Mateřskou školou Telč od společnosti Procter - Gamble
Czech Republic.
- RM vzala na vědomí přehled pohledávek
k 30. 9. 2012.

49. schůze - 7. listopadu
- RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo mezi městem Telč a tiskárnou RAIN Jindřichův Hradec na zpracování zakázky „zlom, předtisková příprava
a tisk 12 vydání měsíčníku Telčské listy
(za leden až prosinec 2013)“.
- RM schválila nařízení č. 1/2012 „O provádění zimní údržby na místních komunikacích“. Rada města schválila plán zimní
údržby.
- RM schválila zveřejnění záměru uzavřít
dodatek č. 3 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti v areálu Panského dvora.
- RM rozhodla na základě doporučení hodnotící komise, že zhotovitelem stavby
Výstavba kanalizace v ulici Radkovská,
Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici
Hradecká, 9. května a Kanalizační propoj a odlehčení stoky na ulici Jana Žižky
bude Sdružení kanalizace a vodovod Telč
se sídlem sdružení: SYNER VHS Vysočina, a.s., Na Hranici 14, Jihlava.
Všechna usnesení rady města v úplném
znění najdete na www.telc.eu

Oznámení finančního odboru

Platby za komunální odpad
v roce 2013
Finanční odbor Městského úřadu Telč upozorňuje občany, že složenky na zaplacení
místního poplatku za komunální odpad včetně známek na popelnice budou distribuovány v první polovině ledna 2013. Platby výše
uvedeného poplatku v hotovosti na pokladnách MěÚ Telč budou přijímány z důvodu
účetní závěrky roku 2012 nejdříve od 14. 1.
2013. Výše místního poplatku za komunální odpad se podle obecně závazné vyhlášky
č. 3/2012 zvyšuje na částku 600 Kč. Úplné
znění výše uvedené obecně závazné vyhlášky naleznete na www.telc.eu.
Ing. Lenka Komůrková
vedoucí finančního odboru

Konzultační den
rady města
středa 5. 12. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ

Radosti a starosti telčského starosty
(Dokončení ze str. 1)

Seriál Štěpnice je u konce

A k ní bych rád přidal ještě pozvání. Zatrhněte si v kalendáři sobotu 11. května. Rádi
bychom pro vás jako poděkování uspořádali takové „postavební setkání na Oldřichově náměstí“. A závěrem si dovolím malou
rekapitulaci realizovaných projektů:
Kanalizace a vodovod
Investor: SVAK Jihlavsko, město Telč
Celkové náklady: 32,7 mil. Kč
Dotace: 22,7 mil. Kč
Dodavatelé: Outulný Group, VHS Bohemia, K stav

Celkově tedy bylo proinvestováno 75,6
milionu korun. Kromě dotací z Operačního
programu, Ministerstva a Státního fondu
životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Státního fondu dopravní infrastruktury a příspěvku SVAK Jihlavsko se na
nákladech podílelo město z rozpočtu částkou 9,4 milionu korun.

V Telči se rozhodovalo
o dotacích
Naše město bylo na konci listopadu hostitelem zasedání řídícího výboru Operačního programu přeshraniční spoluprá-

Vysočina žádal o dotaci na rekonstrukci povrchů ulic Hradecká a 9. května. Zda
uspěl a v těchto ulicích se bude příští rok
stavět, se dozvíte v příštím čísle TL.

Byl jsem na natáčení
O tom, že se v Telči natáčela Angelika,
se mluvilo nebo psalo ve všech médiích.
A Telčané si určitě všimli na tuto dobu
neobvyklého ruchu u zámku a Na Baště.
O natáčení, o dojmech přímých účastníků
se píše na jiném místě Telčských listů. Já
bych se ale chtěl podívat na filmování trochu z jiné strany.
Pro francouzský filmový štáb zajišťovala
servis česká produkční firma Wilma Film,
s.r.o. Když jsem se byl na natáčení podívat s šéfem produkce Filipem Heringem,
dozvěděl jsem se řadu zajímavých informací. Nebyl v Telči zdaleka poprvé a dle
jeho slov se do města k filmování rádi
vracejí. A to jak kvůli atmosféře zámku
a náměstí, tak i kvůli ochotě ke spolupráci a dobrému zázemí. Navíc v době, kdy
do města zavítá jen minimum turistů, je
přítomnost filmařů v podstatě záchranou
pro hotely a restaurace. Jen za ubytování nechal štáb ve městě zhruba 750 tisíc
korun. K tomu je třeba přičíst pronájmy
prostor, úhradu potřebných služeb nebo
třeba odměny převážně místního komparzu. Jinými slovy, filmaři v Telči nechali
více než 1,5 milionu korun.
Chci se připojit k poděkování produkční
firmy personálu zámku, hotelům a penzionům, které zajišťovaly ubytování, a dalším
poskytovatelům služeb.

„Ten vánoční čas dočkali
jsme zas…“
Foto: Ilona Jeníčková

Chodníky a veřejné osvětlení- I. – III. etapa (ul. Štěpnická, Oldřichovo náměstí, Na
Posvátné, Slavatovská)
Investor: město Telč
Celkové náklady: 15,5 mil. Kč
Dotace: 9,1mil. Kč
Dodavatel: SATES Čechy
Oprava povrchu I/23
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Celkové náklady: 26,6 mil. Kč
Dodavatel: COLAS CZ
Revitalizace zeleně Oldřichovo náměstí
Investor: město Telč
Celkové náklady: 0,8 mil. Kč
Dotace: 0,7 mil Kč
Dodavatel: Vladimíra Melounová, Brno

ce Česko – Rakousko. Zástupci Dolního
Rakouska, Jihomoravského a Jihočeského
kraje a Kraje Vysočina rozhodovali možná
o posledních dotacích z tohoto programu.
To, že si k jednání vybrali Telč, nebylo rozhodně náhodou. Naše město a Mikroregion
Telčsko patří v Kraji Vysočina k nejúspěšnějším realizátorům přeshraničních projektů. Takže zasedání bylo tak trochu spojeno
i s určitou kontrolou. Kromě intenzivního
jednání nad žádostmi o dotaci si ale účastníci jednání našli čas i na prohlídku města
a Univerzitního centra a i na malý vánoční
koncert žáků Základní umělecké školy.
Jak dopadlo rozhodování, to zatím nevíme.
Ale i pro nás tam bylo želízko v ohni. Kraj

Až otevřete prosincové číslo Telčských listů, určitě se podívejte na přílohu Vánoce
v Telči. Jistě, nechce se věřit, že ten rok
tak rychle utekl. Ale je tu advent a blíží se
Vánoce. Jako poděkování a dárek k sváteční atmosféře vám chceme nabídnout řadu
akcí. Věřím, že se s nimi společně dočkáme vánočního času. Užijte si ho v klidu
a ve zdraví.

15. zasedání
zastupitelstva města
pondělí 17. prosince
v 16 hodin
v Konírně Státního zámku Telč
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Volby prezidenta republiky:

Bude se projednávat:

Voličské průkazy

Strategie rozvoje
Mikroregionu Telčsko

Předseda Senátu PČR stanovil termín konání historicky první přímé volby prezidenta republiky ve dnech 11. a 12. ledna 2013
(případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna
2013). Volič, který se nebude v době konání volby zdržovat v místě svého trvalého
pobytu, může požádat o vydání voličského
průkazu obecní úřad v místě svého trvalého
bydliště. Žádost lze podat osobně, v listinné
podobě, formou elektronického podání podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.
V případě podání listinné žádosti o vydání voličského průkazu nebo při udělení plné
moci zástupci pro jeho převzetí musí být na
těchto dokumentech podpis žadatele úředně ověřen. Voličský průkaz umožňuje hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na
území České republiky nebo v jakémkoliv
zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na
zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného
honorárním konzulárním úředníkem.
Občan zapsaný ve stálém seznamu voličů vedeném MěÚ Telč, který nebude moci

volit ve volebním okrsku, pro který je tento
seznam veden, může požádat o vydání voličského průkazu MěÚ Telč - ohlašovnu evidence obyvatel - Na Sádkách čp. 453 (a to
písemně nebo elektronicky nejpozději do 4.
ledna 2013, pro případné II. kolo nejpozději
18. ledna 2013 nebo osobně do 9. ledna 2013
do 16.00 hod., pro případné II. kolo nejpozději do 23. ledna 2013 do 16.00 hod.). Vzor
žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici na výše uvedeném pracovišti MěÚ
Telč, příp. ke stažení na webových stránkách
města www.telc.eu. Voličský průkaz si může
občan vyzvednout osobně, prostřednictvím
zplnomocněného zástupce, příp. mu bude
zaslán poštou na adresu, kterou si zvolí.
JUDr. Jana Matoušková
ved. odboru vnitřních věcí MěÚ
Další informace

k volbám prezidenta republiky

v TL 1/2013,
které vyjdou na počátku ledna 2013

Sdělení Katastrálního a Finančního úřadu v Telči

Obnova katastrálního operátu přináší
povinnosti vlastníkům nemovitostí
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč a Finanční úřad v Telči
sdělují, že v roce 2012 došlo v katastrálním území Mysliboř k obnově katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav a v katastrálních územích
Vanov, Studnice u Telče a Urbanov došlo
(příp. ještě dojde) k obnově katastrálního operátu přepracováním, tedy takzvané
digitalizaci katastrálního operátu. Digitalizací katastrálního operátu došlo přibližně
u 5 % parcel ke změně výměry evidované
v katastru nemovitostí, ať už do plusu nebo
do mínusu. Je nutné zdůraznit, že nedošlo ke změně hranic pozemků, ale pouze ke zpřesnění skutečné výměry pozemků
za pomocí nových technologií. Důsledkem obnovy katastrálního operátu může
být jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka daně z pozemků. U vlastníků pozemků vedených ve zjednodušené
evidenci jako parcely ZE, kteří své pozemky pronajímají, odvádí daň z nemovitosti
nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již ovšem pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem, proto
se poplatníkem stává vždy vlastník.
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V současné době zpracováváme sesbírané
dotazníky názorů, které nám ukáží potřeby
regionu podle občanů. Následně bude probíhat projednávání plánu rozvoje v jednotlivých obcích.
Místo konání seminářů:
3. 12. Radkov, 18:00 obecní úřad
4. 12. Stará Říše, 16:30 salonek místního
pohostinství
6. 12. Řásná, 19:00 zasedací místnost
obecního úřadu
11. 12. Mysletice, 18:00 kulturní dům
12. 12. Hodice, 17:00 místní knihovna
Přijďte a řekněte svůj názor, jak zlepšit
život v regionu. Více informací na /www.
telcsko.cz/mas/.
Ing. Petra Karásková, MAS Telčsko

Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen
za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při kterých došlo
ke změnám těchto rozhodných okolností,
podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na
rok následující po roce, v němž tyto změny
nastaly. Dle sdělení finančního úřadu je třeba
podat daňové přiznání nejpozději do 31. ledna 2012. Nepodá-li poplatník daňové přiznání nebo učiní-li podání přiznání po stanovené
lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, je sankcí za nepodání nebo pozdní podání pokuta v minimální výši 500 Kč /
pozn. toto platí pro všechny daně bez výjimky/. To prakticky znamená, že finanční úřad
je povinen dle daňového řádu pokutu udělit, a to i v případě, že pozdě podané daňové
přiznání zní na velmi malou částku. Dále je
nutné zdůraznit, že dle daňového řádu nemá
možnost tuto pokutu prominout.
Jaroslav Švec
ředitel Katastrálního pracoviště Telč
Ing. Milan Kadlec
ředitel Finančního úřadu v Telči

Nezaměstnanost
K 30. říjnu byla v České republice a Kraji Vysočina nezaměstnanost na shodné
úrovni, 8,5%. Mezi čtrnácti kraji tak byla
Vysočina přesně ve středu této nepopulární
tabulky. Nejnižší nezaměstnanost tradičně
vykazuje Praha (4,4 %) a nejvyšší Ústecký
kraj (13,2%).
Ve správním obvodu Telče byla nezaměstnanost na konci října nepatrně pod celostátním a krajským výsledkem (8,2%). V Telči samé tomu bylo naopak - 8,7%. Pohled
do obcí správního obvodu se příliš nemění.
Nulovou nezaměstnanost vykazují Řídelov
a Zvolenovice, blíží se jim Černíč s 1,7%.
Na opačném konci jsou pak Vanov s 25 %
a Lhotka s Horní Myslovou (16,7%).
Podle statistiky ÚP

Ne Pohádkové svatbě
Pohádková svatba 12 párů 12. 12. 2012 ve
12 hodin a 12 minut se na telčském zámku
neuskuteční. O záměru jsme informovali
v minulých TL. Podle sdělení pořadatelů,
za které to oznámil Miroslav Šmikmátor,
se do nejzazšího termínu přihlášek, 5. listopadu, nepodařilo získat potřebný počet
svatebních párů.
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20 let Oblastní Charity Jihlava

ZASTÁVKa je bezpečným zázemím pro mládež
Po charitní pečovatelské a ošetřovatelské
službě, o kterých jsme informovali v minulých TL, představujeme další zařízení jihlavské Charity v Telči, nízkoprahový klub
pro děti a mládež ZASTÁVKa v ulici
Na Posvátné. Tím, kdo nás jím provází, je
vedoucí klubu Petra Kruchová.
S termínem „nízkoprahové zařízení
(klub)“ se většina čtenářů často nesetkává, nemalá část pak nesetkala nikdy.
Můžete jim ho vysvětlit?
Termín „nízkoprahový“ se v sociálních
službách používá pro taková zařízení,
jejichž služby jsou bezplatné, jejich uží-

mi projekty, sportem ap. Hlavně jim ale
nasloucháme a snažíme se najít řešení pro
problémy, se kterými se nám svěří. Pro
někoho může být překvapení, že i v Telči
žijí děti, které nemá kdo doprovodit k lékaři či na úřad, když už tam musí jít.
Zábava mladých je dnes spojována
s počítači a internetem. Jak je to u vás?
Klub má vlastní IT vybavení, ale pro zábavu ho využíváme minimálně. Jednoznačně mají přednost ti, kdo si v klubu potřebují udělat domácí úkoly, připravit si něco
do školy a nemají doma počítač. Dáváme
přednost aktivní zábavě, tvořivosti...

Kde v okolí se nachází podobné zařízení
pro mladé?
Dva kluby s přibližně stejnou náplní jsou
v Jihlavě. Z okolních měst je takový klub
v Moravských Budějovicích.
Petra Kruchová vystudovala SOŠ v Telči
ještě jako Petra Veverková. Dále absolvovala Vyšší odbornou školu sociální v Praze.
Druhým rokem vede klub ZASTÁVKa. /z/

ZASTÁVka v prosinci
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
3. 12. Povídání o povolání – zkus
být architektem nebo řeholníkem
4. 12. Mikulášské perníčky
– zkus být cukrářem
6. 12. Malování s Petrem
– zkus být grafikem
10. – 13. 12. Výroba vánočních dárků
17. 12. Večerní klub
18. 12. Uneseš to? – zkus být číšníkem

Zlatá medaile pro
F. Křesťana. Filatelistická

Vedoucí Petra Kruchová je absolventkou SOŠ Telč. Když maturovala, jmenovala se
Foto: Archiv OChJ
Petra Veverková.
vání je dobrovolné a přístupné každému.
Navíc, v případě klubů pro mladé, mohou
zůstat uživatelé v anonymitě.
Pro jakou skupinu mladých je ZASTÁVKA určena?
Klienty nedokážu zařadit do nějaké konkrétní skupiny. Pravdou ale je, že nejčastěji jsou jimi děti a mladí z rodin, které se
jim z různých důvodů nemohou dostatečně
věnovat. Ať již po materiální stránce nebo
pro velké pracovní vytížení či proto, že
rodina je neúplná. Chodí k nám ale také ti,
kterým se u nás jednoduše líbí a naše aktivity jsou pro ně přitažlivé.
Věk a počet Vašich klientů?
Od 12 do 19 let. Denně přijde do klubu
až 25 dětí a mladých lidí. Celkem k nám
chodí okolo 80 mladých nejen z Telče, ale
i z okolních obcí.
Co jim nabízíte?
Především smysluplné trávení volného času. Nejen zábavou, ale také vzdělávací-

Stanovujete klientům nějaké podmínky? Ty mladí neradi slyší.
Samozřejmě. Máme stanovena pravidla
chování v klubu, které musí každý dodržovat. Patří sem vzájemná slušnost, absence
alkoholu, drog atd.
S kým spolupracujete?
Především se školami, zde si mimo jiné
vážíme vstřícnosti při poskytování sportovišť pro naše aktivity, a také s telčským
Klubem salesiánského hnutí mládeže.
Kolik pracovníků činnost ZASTÁVKY
zajišťuje?
Tři a jedna terénní pracovnice. Výrazně
nám ale pomáhají dobrovolníci. Ti mají ke klientům hodně blízko věkem a jsou
tak někdy důležitým spojovacím článkem
mezi námi a klienty.
Málo populární otázka. Kdo ZASTÁVKU financuje?
Zatím zřizovatel, Oblastní Charita Jihlava,
díky evropské dotaci.

Od 20. do 23. září probíhala v Lidicích
letošní největší česká filatelistická akce
Celostátní výstava poštovních známek
LIDICE 2012. Pořadatelé jí uctili 70.
výročí lidické tragédie. Na prestižním sběratelském podniku roku mimořádně uspěl
telčský sběratel František Křesťan. Za
svůj exponát Košické známky získal nejvyšší ocenění - zlatou medaili.
Košické známky byly vydány v březnu
1945 a platily omezenou dobu v poštovním styku především na osvobozeném území republiky. Díky obtížným podmínkám,
ve kterých byly v Košicích zhotoveny, mají známky sedmikusové série řadu tiskových chyb a výrobních vad.
Především proto jsou dnes sběrateli velmi
ceněné a tvoří specifický sběratelský obor.
K zájmu o Košické známky přispívá i to,
že vzhledem ke zmíněné omezené době
platnosti do konce ledna 1946 neexistuje mnoho exemplářů, které byly použity
v běžném poštovním styku. Z historického
pohledu je pak raritou, že motiv podaných
rukou, který je na čtyř známkách série, má
na pozadí mapu Československa včetně
Podkarpatské Rusi, o kterou republika bezprostředně po válce přišla. I to byl důvod
ke stažení série z poštovního styku.
/z/
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Barevná Telč

ZIMA JE ZA DVEŘMI. Tu letošní již
přečkají naše kašny se „slušivým“ zakrytím. Slámě a igelitu na náměstí odzvonilo!
Na snímku Stanislava Bartoně instalují
zastřešení horní kašny David Pavlů a Vladimír Pijan z telčského Truhlářství Pavlů.
„Zastřešení kašen (na náměstí a Na Baště)
přišlo na 200 tis. Kč a přispěl na ně Kraj
Vysočina,“ uvedl pro TL Vladimír Švec,
vedoucí odboru rozvoje městského úřadu.

ZAPIŠTE SI! SOBOTA 11. KVĚTNA 2013. Město připravuje sousedské setkání ve
Štěpnici. Starosta: Poděkujeme obyvatelům za trpělivost s rekonstrukcí silnice.
Foto: Ilona Jeníčková

JIHLAVSKO
VE STÍNU ŘÍŠSKÉ ORLICE

JE TO V TELČI? Nebýt v pozadí věž kostela sv. Jakuba, vyvolal by snímek Josefa Drmoty řadu pochybností. Při prohlídce nových prostor GOB a SOŠ 2. listopadu se přítomným
naskytl i tento pohled.
str. 6

Nová kniha Jiřího Vybíhala přináší
málo známé příběhy z doby před okupací Československa a za protektorátu v našem regionu. Najdete mezi nimi
i příběh Františka Navary a jeho korespondenci s Albertem Einsteinem.
Publikaci nabízí:
knihkupectví Šilhavý na náměstí

Neznámá historie

Vylepšil Američanům torpéda.
Radil se s A. Einsteinem
„František Navara vylepšil Američanům
torpéda. Radil se při tom s Albertem Einsteinem,“ tvrdí u stolu v hostinci U Hauzarů na Starém Městě mistr automechanik
Bohumil Slavíček. Okolo sedící štamgasti mají jasno: „Zase slyšíme Bohoušovy
nové pověsti telčské.“ Teď by se všichni nevěřící Tomáši měli panu Slavíčkovi omluvit. Známý jihlavský badatel Jiří
Vybíhal, autor pozoruhodných publikací
Jihlava pod hákovým křížem a Atentát na
Hitlera v Jihlavě?, změnil hospodskou

tele započal ve Strážnici, na počátku 30.
let je již ale v profesorském sboru telčského gymnázia.
Nadaný matematik mladickou energii věnuje vědeckému bádání, které
je jeho okolí utajeno. Navíc v suchozemské zemi by většině připadalo jako
pošetilé. Středoevropan se domnívá, že
jeho nápad může zásadně změnit vedení
námořní války!
„Do té doby se totiž torpéda naváděla na
nepřátelská plavidla pomocí kabelu,“ říká
Jiří Vybíhal a hned má po ruce příklad,
„jako když máte staré auto či jinou hračku na dálkové ovládání. To pochopitelně
nebylo tolik operativní a účinné.“ Nápad
Františka Navary? Navádět torpéda akusticky, reakcí na zvuk lodního šroubu.
Především pod vlivem politického vývoje v Evropě, kde Hitler stupňoval své
mocenské požadavky, odjíždí F. Nava-

zí, že se autor může na jeho dobrozdání
kdykoliv odvolat,“ popisuje Jiří Vybíhal.
Ten dopisy našel díky komunikaci telčského Karla Křížka s Pavlem Tůmou, příbuzným F. Navary. A také díky tomu, že
se objevily v nabídce světoznámé aukční síně Christie´s. Františku Navarovi
se podařil i druhý jeho záměr. S pomocí doporučujícího dopisu od Einsteina se
sešel s odborníky z US NAVY a nápad
jim předal. Co je podle Jiřího Vybíhala
na málem zapomenutém příběhu pozoruhodné? „Samozřejmě na prvním místě vlastní nápad Františka Navary. Vždyť
pomocí akusticky naváděných torpéd,
které Američani poprvé použili v roce
1943, bylo zničeno či poškozeno do konce války 55 německých ponorek. Zcela mimořádně hodnotím skutečnost, že
František Navara předal spojencům svou
myšlenku bez jakékoliv finanční kompenzace, jen s požadavkem, aby nebyl
v souvislosti s vynálezem uváděn.“ Pro
tento požadavek má Jiří Vybíhal logické
vysvětlení: „Jak by na tento čin reago-

František Navara v 70. letech minulého
století.
vyprávěnku v pravdu. Objevil dopisy
Alberta Einsteina adresované mladému
telčskému učiteli matematiky Františku
Navarovi. O čem jsou? O tom, co říkal
pan Slavíček, o navádění námořních torpéd. V pondělí 22. října se o tom dozvěděla celá republika díky televizní reportáži, která byla pro většinu telčských
posluchačů velkým překvapením. Za jejím vznikem stojí již zmíněný Jiří Vybíhal. Ten navíc zařadil příběh Františka
Navary do své nové publikace Jihlavsko
ve stínu říšské orlice, která vyšla v polovině listopadu. Nejen podle recenzí, ale
i podle autora samotného, je to její nejpozoruhodnější pasáž.
Sedím v pracovně Jiřího Vybíhala a hovoříme o tématu, které je, nejen v Telči,
díky televizní reportáži velmi živé. Na
úvod si vzájemně porovnáme historická
fakta. František Navara (*1901) maturoval na telčské reálce v roce 1919. Poté
vystudoval matematiku a deskriptivní geometrii na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Dráhu uči-

Albert Einstein v době, kdy s ním František
Navara písemně komunikoval. Viz faksimile závěru jednoho z dopisů vpravo.
Foto: Profimedia CZ a.s.

ra v roce 1938 do USA. Stojí zde před
dvěma složitými úkoly. Najít odbornou
kapacitu, která by jeho nápad posoudila.
V případě kladného výsledku jej pak chce
nabídnout americkému námořnictvu.
Obojí se podařilo. „Jak dokazují dochované dopisy, obrátil se rovnou na kapacitu největší, nositele Nobelovy ceny za
fyziku, Alberta Einsteina. Jejich studiem se dá doložit, že Einstein byl zprvu
k nápadu kritický. Později, když ho v další korespondenci F. Navara dále popsal,
je jeho vyjádření jednoznačné. Nápad je
proveditelný. Velký fyzik dokonce nabí-

vali Němci, si dovede představit každý,
byť o životě v protektorátu mnoho neví.
Navíc, když jedno samonaváděcí torpédo
potopilo ponorku, na jejíž palubě byl Petr
Dönitz, syn známého admirála. No a za
komunismu by to bylo určitě podobné.“
V podrobném mapování Navarovy americké cesty pomohl Jiřímu Vybíhalovi především syn Františka Navary Erik, který
otce jako sedmiletý doprovázel. Společně se shodujeme, že na úspěšném jednání s americkou administrativou měl určitě velký podíl Ladislav Vydra. Navarův
spolužák z telčské reálky byl v USA již
delší dobu, byl zde průkopníkem radiotelegrafie, pracoval jako novinář, věnoval
se matematice. Pozdější známý redaktor
Hlasu Ameriky měl za oceánem určitě
v té době dobré kontakty.
/z/
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Policie ČR Telč informuje

Sloupek nejen pro ženy
píše Miluše Nechvátalová

Řídil opilý a ještě neměl
papíry

Šťastné a veselé?

V sobotu 20. října havaroval mezi Kalištěmi a Klátovcem čtyřiačtyřicetiletý řidič
vozidla VW Passat. Na rovném úseku
komunikace vyjel do protisměru, kde narazil čelně do stromu. Po havárii byl převezen na ošetření do pelhřimovské nemocnice. Policisté naměřili výtečníkovi 2,78
promile alkoholu a dále zjistili, že má soudem uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel až do roku 2016!

Munice z války stále straší
V úterý 23. října řešili policisté nález podezřelého předmětu na staveništi v Panských
Dubenkách. Jednalo se o minometný dělostřelecký granát z druhé světové války ráže
120 milimetrů s náplní přibližně tři kilogramy trhaviny. Policejní pyrotechnici ho
zajistili a převezli k odborné likvidaci.

Okradla bývalého přítele
Policejní inspektor sdělil podezření ze
spáchání přečinu krádež šestatřicetileté ženě z Telčska, která svému bývalému
příteli odcizila v jeho domě 500 Euro.

Zadrželi hledaného muže
Policistům se podařilo vypátrat v Telči
muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Zadrželi ho 31. října v ulici Na Sádkách a následně ho skortovali
do věznice.

Z chaty odnesl bombu. Na plyn
Policisté pátrají po pachateli, který se
v době od 25. do 28. října vloupal do
rekreační chaty v katastru Klátovce.
Odcizil zde 5 kg plynovou bombu v hodnotě 500 Kč, poškozením zámků způsobil
další škodu za přibližně 700 Kč.

Dvakrát řídil alkohol
● 10. listopadu odpoledne havaroval
devětačtyřicetiletý řidič Peugeotu na silnici mezi Mrákotínem a Praskolesy, kde
přejel za pravou krajnici a narazil do
travnatého svahu. Při havárii nebyl nikdo
zraněn. Policisté mu naměřili 1,81 pro-

mile alkoholu. Při opakované zkoušce
pak 1,68 promile alkoholu.
● V sobotu 10. listopadu došlo před sedmou hodinou ráno na křižovatce Staňkovy
ulice s ulicí Na Posvátné k dopravní nehodě, když osmnáctiletý řidič vozidla VW
narazil zezadu do Fordu, který dával přednost v jízdě nákladnímu automobilu jedoucímu po hlavní silnici. Při dopravní nehodě
nedošlo ke zranění osob. Policisté provedli u obou řidičů dechové zkoušky. U řidiče Fordu byla negativní, řidiči VW Golf
naměřili 1,19 promile alkoholu a zadrželi
mu řidičský průkaz. Škodu na vozidlech
vyčíslili na čtyřicet tisíc korun.

I na mopedu se dá havarovat
V pondělí 12. listopadu havaroval v Dačické ulici řidič mopedu, když na rovném úseku nezvládl řízení. Při pádu se zranil a byl
převezen na ošetření do nemocnice. Policisté po dechové zkoušce vyloučili, že by
před jízdou požil alkohol.

Seniorku okradly dvě ženy
Policisté pátrají po pachatelkách, které ve
středu 14. listopadu okradly v Nevcehli
seniorku. Kolem jedenácté hodiny dopoledne vnikly otevřenými vraty do neuzamčeného domu, ve kterém byla jeho
obyvatelka. Když si neznámých žen seniorka všimla, pachatelky odešly. Poškozená ale zjistila, že jí po jejich odchodu chybí finanční hotovost přes padesát
tisíc korun. Z následného šetření získali policisté popis pachatelek. Jednalo se
o ženy středního věku a středních postav.
Oblečeny byly v kostkovaných kabátech
a v černých kalhotách. Odjely pravděpodobně vozidlem Škoda Octavia stříbrné barvy. Policie žádá občany, kteří si
podezřelých žen či vozidla všimli nebo
by mohli poskytnout informaci směřující
k dopadení pachatelek, aby se přihlásili
na tísňové lince 158.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Hasičské zprávy
Za uplynulý měsíc provedla jednotka Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze stanice Telč dvanáct zásahů, nejčastěji u dopravních nehod. Hasiči vyprošťovali zraněné osoby, pomáhali při jejich ošetření a likvidovali následky havárií. V jednom případě zasahovali společně s dobrovolnými hasiči z Počátek a jednou s dobrovolnými hasiči ze Želetavy.
Další zásahy pak byly tzv. technické pomoci. Ve čtyřech případech se jednalo o odvrácení
hrozícího nebezpečí otevřením uzavřených prostor, jedenkrát o čerpání vody ze zatopeného
sklepa a jedenkrát ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou zajišťovali transport
pacienta. Přestože je již poměrně chladné počasí, jednotka odstraňovala také vosí hnízdo
v Mateřské škole v Radkově.
npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč
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Každý den dostávám desítky emailů, že
jsem vyhrála, že mám neuvěřitelnou slevu 99%, že si mohu koupit tři kusy zboží
za cenu dvou, bohužel nakonec to vyjde
tak, že jsou to tři kusy zboží za cenu čtyř.
Že dostávám bonus za to, že jsem klikla na nějaký odkaz, bylo to sice omylem,
ale hned můžu čerpat výhody a nabídky
z jiného obchodu, že mám poštovné zdarma, a když si objednám za určitou sumu,
tak mi to dokonce dovezou až domů.
Nestačím dávat „smazat“. Opravdu chcete zprávu smazat? Ptá se mne nevěřícně
počítač. Ano. A zpráva je pryč. Stačím si
udělat kávu a zvoní telefon: „Velká gratulace, právě jste vyhrála!“ Tak zase nový
telefon, tento týden již pátý, zařadím ho
do pomyslné skříně plné zájezdů, nábytku, pobytu v Alpách, zařízení do kuchyně a výher v loteriích. Přemýšlím, jak
bych zvládla všechny ty cesty a pobyty
v luxusních hotelech a jaké mám štěstí,
když jsem to právě já, koho vždy vylosují a odmění.
Já a tisíce dalších. Tisíce lidí, kteří slyší na tyto nabídky, protože na začátku
rozhovoru přeslechnou, co slečna říká
a vnímají jen: „Vyhráli jste, zdarma, jedinečná nabídka, dárek, který neodmítnete, vylosovali jsme vás, jste náš vzácný
zákazník, na jakou adresu máme dárky
poslat?“ Takže nadiktujete adresu a nevědomky souhlasíte s paušálem na pět set
korun měsíčně.
Po měsíci zjistíte, jak jsou tyto odměny a dárky zdarma, drahé. Blíží se čas
Vánoc, čas, který je plný překvapení,
radosti a snění. Čas, kdy je každý náchylnější přispět na cokoli, koupit i to, co
nepotřebuje, otevřít dveře i srdce. Ale
pozor, koho pouštíte dál.
Přeji vám, aby překvapení, která na vás
čekají, byla jen příjemná, aby svátky plynuly v klidu a v pohodě, aby nový rok
přinesl jen to dobré a k tomu všemu to
nejdůležitější, bonus, který nejde koupit
ani vyhrát - pevné zdraví.

Na hřbitově u sv. Anny
se našly zahradnické nůžky.
Více u správce hřbitovů
Josefa Saláka (777 708 083).

mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
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List MAS Telčsko

Dnes představujeme: Kancelář Mikroregionu Telčsko

Připravuje nové projekty. Ale také uklízí a peče cukroví
Připravujeme prosincové vydání TL. Počítáme, že jsme v našem seri- ných projektech.
álu již představili téměř polovinu obcí mikroregionu (21). Lámeme Prosinec a předvánoční úklid?
si hlavu otázkou, kterou obec zařadit do vánočního čísla. Ve všech Eva: První úklidový záchvěv již vynuceně proběhl po návštěvě
se zpívají koledy, peče cukroví a rozbalují dárky. Nakonec padne kominíka a čistění kachlových kamen. Uvidíme, jak dlouho mi to
překvapivé rozhodnutí. Uděláme výjimku. Představíme Evu Skálo- vydrží.
vou, Petru Šalandovou a Petru Karáskovou. Že je neznáte? Jste Peťa K: Takovou věcí si nebudeme kazit Vánoce.
na omylu. Napsaly většinu příspěvků o činnosti mikroregionu pro Peťa Š: O víkendu 22. a 23. prosince.
tuto přílohu, pořídily pro ni zajímavé snímky a hlavně: Díky jejich Jaké cukroví nejraději pečete?
aktivitám, nápadům a nakonec i pečlivé administrativě se realizova- Eva: Jelikož babička peče ve velkém, sejde se u ní pomáhat celá
la většina projektů v obcích, o kterých jsme již psali. Podobně tomu rodina a dostaneme pak samozřejmě výslužku. Doma peču už jen
bude jistě i u těch, o kterých budeme psát v příštích číslech TL. Na sádlové koláčky. Mám ráda Išelské dortíčky.
otázky TL odpovídají:
Peťa K: Vanilkové rohlíčky a domácí čokoládu.
Eva Skálová, absolventka gymnázia v Telči. V kanceláři MT pracu- Peťa Š: Esíčková roláda.
je od roku 2001. Má dvě děti. Žije v Žatci.
Jaký stavíte doma betlém?
Ing. Petra Šalandová, absolventka Jihočeské univerzity v Českých Eva: Perníkový od babičky.
Budějovicích, obor obchodně-podnikatelský. V kanceláři MT pracu- Peťa K: Papírový betlém. Pomáhám stavět i papírový betlém v životje od roku 2006. Žije ve Vystrčenovicích, kde je místostarostkou. Pro ní velikosti na návsi v Třeběticích. Přijeďte se na něj podívat.
tento rozhovor to je Peťa Š.
Peťa Š: Máme starý papírový betlém a svíčku ve tvaru
Ing. Petra Karásková, absolvánočního stromu, uvnitř kteventka Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, oboré je Svatá rodina.
ry pozemkové úpravy a rozvoj
Jaký dárek si přejete najít
venkova. V kanceláři MT prapod stromečkem?
cuje od roku 2011. Žije v TřeběEva: Vůbec nepotřebuji hmotticích. Odpovídá jako Peťa K.
né dárky, stačí radost, láska
Ze kterého realizovaného
a pohoda.
projektu jste měla největší
Peťa K: Už jen ten domeček
radost?
postavit…
Eva: Radost mám samozřejPeťa Š: Klidné svátky.
mě z každého, který se zdárPůlnoční?
ně dokončí. Čím víc je s ním
Eva: Radkov
práce, tím pak je i větší radost.
Petra K.: Klášterní kostel
V současné době je to určiv Nové Říši.
tě projekt venkovských muzeí
Petra Š: Na půlnoční nejezv některých obcích.
dím. Do kostela jdu až 25. proPeťa K: Projekt Greenways
since ráno.
regionu renesance, protože
Co vy a novoroční předsebyl první, na kterém jsem se Popisku si napsaly Eva Skálová a Petry Šalandová a Karásková (zleva) vzetí?
podílela. Nejen na papíru, ale samy: Takhle pracujeme každý den - skládáme mikroregion střípek po Eva: Už jsem velká holka,
i prakticky, díky vyznačeným střípku.
Foto: Archiv MT když na sobě chci pracovat,
cyklotrasám, dokázal užitečudělám to hned.
nost spolupráce sousedících mikroregionů.
Peťa K: Nedávám si je, protože je nesplním.
Peťa Š: Z projektu „kompostéry“. Stovky rodin mikroregionu se Peťa Š: Dávám si za úkol ubrat práci a věnovat více času sobě.
díky němu bezprostředně seznámily s naší prací. Navíc je užitečný Kterému zimnímu sportu dáváte přednost?
jak pro ně, tak pro životní prostředí.
Eva: Běžky a brusle.
Peťa K: Sjezdové lyžování.
Jaký projekt připravujete?
Eva: Rozjíždíme další projekt spolupráce MAS Telčsko, Třešťsko Peťa Š: Sáňkování se synovci.
a Jemnicko Za sochami Regionem Renesance. Připravujeme i novou Jaké budete mít šaty na nadcházející plesovou sezónu?
společnou propagaci Reginu Renesance, do které se zapojuje již Všechny: Zatím není rozhodnuto. Koho to zajímá, ať přijde na ples
i Dačicko.
Města Telče a Mikroregionu Telčsko 25. ledna Srdečně zveme. /z/
Peťa K: Z Operačního programu Životní prostředí připravujeme
projekt na třídění odpadu Dovybavení sběrné sítě Mikroregionu
Telčsko.
Peťa Š: Jako ekonomka pracuji a budu pracovat nejen na zmíněstr. 9

Představujeme projekty MAS Mikroregionu Telčsko

Ovíječka palet pro Hosovu společnost
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko ve svém opatření č. 1, Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům podpořila v roce 2010 projekt
„Pořízení ovíječky palet“, který podala Hosova obchodní společnost se sídlem
v Pavlově. Společnost produkuje širokou
paletu výrobků ze sortimentu suchých
plodů, sušeného ovoce a zemědělských
produktů (např. kandované ovoce, sušenou papáju, datle, arašídy a rozinky
v čokoládě, meruňky v jogurtu a mnoho
dalších). Své výrobky dodává na území celé republiky. Zvlášť se však zaměřuje na své nejbližší okolí, tedy i na území Mikroregionu Telčsko, kde dodává do

prodejen a obchodů i v malých obcích.
Pořízená ovíječka palet slouží k jištění uloženého zboží na paletách na konci
výrobního cyklu. Použití tohoto způsobu
balení zboží patří mezi nejběžnější a nejjednodušší způsoby zaručující zabezpečení výrobků v průběhu skladování, proti
samovolnému pohybu nebo uvolnění při
přepravě a poškození v průběhu dopravy.
Balením do průtažné folie je zboží rovněž chráněno před vlhkostí ve skladech
a povětrnostními vlivy, vodou a prachem
při dopravě. Celkové náklady činily 225
tis. Kč, z čehož byla dotace 93 250 Kč.
Ing. Petra Karásková
manager MAS Telčsko

Mikroregionální střípky
Hodice
1. 12.
Rozsvícení vánočního stromu s programem
dětí Základní a Mateřské školy Hodice. Začátek je v 17:00 hod. Současně probíhá již II.
Vánoční - prodejní výstava.
17. 12.
Vánoční koncert - tradiční vánoční koncert s ochutnávkou muzikálových a populárních písní připravila ZUŠ v Telči. Posezení
s vánočním občerstvením k dispozici. Začátek v 19:00 v kulturním domě.
31. 12.
II. Silvestrovský výstup na Jelenici - výstup
na nejvyšší kopec v Hodicích poslední den
roku. Sraz v 11:00 u hasičské zbrojnice.

Řásná
2. 12.; 9. 12.; 16. 12.; 23. 12.
Každou adventní neděli - Vánoční tvoření
pro děti - pečení a zdobení perníčků, výroba
vánočních ozdob. Začátek od 13:00 hod.
28. 12 a 29. 12.
Zimní grilování U Kolářů od 15:00 hod.
www.u-kolaru.cz

Urbanov
2. 12.
Zvonkový průvod a Rozsvícení vánočního
stromu - sraz v 17.00 u brány kostela v Urbanově. S sebou zvonky, zvonečky, zvonkohry,
rodiče, prarodiče, strýce, tety, kamarády. Průvod se v 17.15 odebere ke kulturnímu domu,
kde bude rozsvícen stromeček. S pásmem
básniček a koled vystoupí žáci ZŠ Urbanov.
Hraje Dechový kvintet pod vedením Jaroslava Čajky.
20. 12.
II. Vánoční jarmark – od 16:30 v kulturním domě již druhý vánoční jarmark. V úvodu vystoupí žáci ZŠ Urbanov. K zakoupení
budou připraveny výrobky žáků místní školy.
Hraje Dechový kvintet pod vedením Jaroslava Čajky. Občerstvení zajištěno.

Třeštice
Bude se rozdělovat cca 4,5 mil Kč

Výzva MAS Telčsko
MAS Telčsko plánuje začátkem prosince vyhlásit další kolo přijímání žádostí o dotaci v těchto opatřeních: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům ● Podpora cestovního ruchu ● Obnova a rozvoj vesnic ● Občanské vybavení a služby ● Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví ● Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Více informací v Aktualitách na /www.telcsko.cz/mas/.

Silvestrovský výstup na Homolku
v číslech
● poprvé v roce 2008 ● vloni na ni vystoupilo 250 účastníků ● nejmladšímu účastníkovi
bylo 7 měsíců, nejstaršímu 84 roků ● rekordmanem je 90letý muž v předchozím ročníku
● patronem výstupu je OÚ Sedlejov
str. 10

31. 12.
Silvestrovské dobytí Roštejna – v 10:30 se
vychází od autobusové čekárny na návsi procházkovým tempem na Roštejn. Pravé poledne na Roštejně oslavíme několika doušky
šampaňského z vlastních zásob.

Sedlejov
31. 12.
Silvestrovský výšlap na Homolku
Pro každého účastníka je na vrcholu od 13.30
do 16 hodin připraveno občerstvení - horký
čaj, klobásy, svařené víno a pamětní medaile.
Nejmladší a nejstarší účastník dostanou navíc
diplom.
Trasu pro výstup volí každý sám podle svých
fyzických možností. Nejnáročnější je výstup
„severní stěnou“, který tradičně absolvuje
nejvíce účastníků.
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Muž, který dal jméno klimatickému tunelu

Představujeme Čeňka Strouhala
Před časem jsme informovali, že klimatický tunel, nejdůležitější zařízení vědeckého centra Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, které
vzniklo v Batelovské ulici, byl pojmenován po českém fyzikovi Vincenci (Čeňku) Strouhalovi (*1850 +1922).
Jak významného vědce, jehož jméno teď
bude v Telči častěji citováno, představit
čtenářům TL? Nakonec se nám to podařilo díky tomu nejpovolanějšímu. Profesor
MUDr. PhDr. Evžen Strouhal napsal
o svém slavném dědečkovi velmi čtivou
životopisnou knihu.
Pro TL pak dědečka představuje takto: „Vincenc Strouhal se narodil v Seči

založení české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze v roce 1882 byl na ní jmenován profesorem experimentální fyziky.
V Praze pak působil 38 let jako pedagog,
organizátor a vědec. Velké úsilí vynaložil na vybudování moderního fyzikálního ústavu. Zastával mnoho významných
funkcí na univerzitě i mimo ni a obdržel
řadu zasloužených poct, mj. jmenování
dvorním radou nebo nominací do sněmovny. Prezident T. G. Masaryk byl nejen jeho
univerzitním kolegou, ale jak sám napsal,
také přítelem. Přes velké pracovní zatížení
se V. Strouhal vzorně staral o svou početnou rodinu.“ Na otázku, jak by asi reagoval na to, že klimatický tunel v Telči
nese jeho jméno, odpověděl E. Strouhal:
„Při jeho skromné povaze a vlasteneckém
cítění by se především radoval z pokroku,
kterého česká věda 90 let po jeho odchoVíce v publikaci
Evžen Strouhal
Profesor Čeněk Strouhal zakladatel
české experimentální fyziky
Praha, Academia 2012

u Chrudimi v rodině domkáře. Začal zde
chodit do základní, tehdy triviální školy.
Jako velmi nadaný žák přestoupil na nižší
reálku do Chrudimi a později na gymnázium do Hradce Králové. Poté studoval fyziku, astronomii a matematiku na
pražské univerzitě. Dalších 7 let pak strávil jako asistent fyziky na univerzitě ve
Würzburgu. Zde spolu s Američanem Ch.
Barusem vytvořil základní dílo o elektrických a magnetických vlastnostech
oceli. Na dálku byl ve služebním poměru
u Geologického průzkumu Spojených států. Do Ameriky však neodešel, protože po

du dosáhla.“ Také jsem se zeptal, který ze
„zázraků“ současné techniky by V. Strouhal nejvíce ocenil. „Vzhledem k množství
písemných podkladů jak odborných, tak
osobních, které zanechal, a zálibě v psaní krásných dopisů, by to určitě byly počítače a e-mailová pošta,“ odpověděl vnuk
slavného vědce.
Prof. MUDr. PhDr. Evžen Strouhal se
jako lékař, antropolog a archeolog věnuje výzkumům starého Egypta, který mnohokrát navštívil. Publikoval několik set
vědeckých a naučně- populárních prací.
Ze 17 knih, které napsal, vyšel jeho Život
starých Egypťanů v 19 vydáních v 8 jazycích. Působil v Českém egyptologickém
ústavu, Náprstkově muzeu a v Ústavu
dějin lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
/z/

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
osmileté gymnázium ● čtyřleté gymnázium ● ekonomika a podnikání se zaměřením na
veřejnou správu nebo cestovní ruch

Dny otevřených dveří
pro žáky 5. a 9. tříd a jejich rodiče v budově školy Hradecká 235

Připomínáme si
40 roků
30. listopadu 1972 zemřel Jan Pospíchal (*1889). Rodák z Urbanova maturoval na telčské reálce v roce 1908. Celý
život zasvětil dráze učitele, naposledy
jako ředitel Měšťanské školy v Telči. Byl
dlouholetým starostou Sokola. V době
protektorátu byl za odbojovou činnost od
roku 1941 vězněn. Nejdéle v koncentračním táboře Dachau, kde se dočkal konce
II. světové války.

70 roků
22. prosince 1942 byl v Berlíně popraven
Antonín Pešl (*1891). Rodák z Dešova
maturoval v roce 1910 na telčské reálce. Za 1. světové války stál u zrodu čsl.
legií v Itálii. Na konci války se přesunul
do Francie, odkud se do Československa vrátil společně s T. G. Masarykem,
se kterým již dříve spolupracoval. Stal se
významným prvorepublikovým novinářem. Až do roku 1938 vedl zahraničněpolitickou rubriku Národního osvobození.
V roce 1940 byl zatčen gestapem a posléze popraven

90 roků
12. listopadu 1922 se v Prostějově narodila akademická malířka Bohumila
Doleželová (+1993). Oprávněně je řazena mezi nejvýznamnější české malířky
20. století. Soubor několika set obrazů
s cikánskou tematikou ji učinil světově
proslulou. V 70. letech minulého století se se svým manželem malířem Jiřím
Marešem trvale usadila v Telči. Její zdejší pobyt připomíná pamětní deska na
domě v Palackého ulici.

150 roků
12. prosince 1862 se ve Važanech u Vyškova narodil PhMr. Karel Paclík st.
(+1943). V roce 1898 zakoupil v Telči
lékárnu U Zlaté koruny. Ve svém oboru, farmacii, byl uznávaným odborníkem
a propagátorem moderních léčebných
postupů. Patřil mezi zakladatele Klubu
českých turistů ve městě. Jako dlouholetý starosta Sokola založil družstvo pro
výstavbu sokolovny.

Zápis do
1. ročníků ZŠ

Čtvrtek 13. 12. 2012 14:00 pro žáky 5. tříd, 14:45 pro žáky 9. tříd
Čtvrtek 17. l. 2013 od 14:30 cvičné přijímací zkoušky pro žáky 5. a 9. tříd

ve všech školách
ve správním obvodu Telče

Pro zájemce připraveny informace o studiu, přijímacím řízení a prohlídka školy
tel.: 567 584 551 ● e-mail: info@gymnsostelc.cz ● http://www.gymnsostelc.cz

18. – 19. ledna 2013
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Další film z Telče

Tajemná Angelika
Letošní podzim napsal další kapitolu
„historie“ filmování v Telči. Především
na zámku a také v okolí města se natáčely záběry pro volné pokračování divácky úspěšných filmů ze 60. let o markýze
Angelice de Sancé de Monteloup. V jejích nových příbězích nebude chybět ani
kulhavý hrabě Joffrey de Peyrac a další
hrdinové. Jak se budou nové díly filmové série jmenovat, nebylo v době natáčení známé. Po pobytu filmařů v Telči se
nabízí možnost Tajemná Angelika. Fil-

ho kočáru. „Na vlastní kůži jsem poznal,
že cestování v 17. století nebylo vůbec
pohodlné. Má hlavní scéna přišla až na
večer, kdy jsme měli rychle vystoupit
z kočáru a nenápadně odejít. Museli jsme se pohybovat podle přesných instrukcí režiséra, který byl velmi náročný. Vše
se mnohokrát opakovalo, než byla scéna
podle jeho představy a ozvalo se dlouho
očekávané: OK. Thank you. Jsem o jednu
zkušenost bohatší. Naučil jsem se opravdu rychle nastoupit a vystoupit z kočá-

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

18. 12., 19.30 hod. – Vánoční koncert
Filharmonie Hradec Králové
Slavnostní koncert k 90. výročí založení
Smíšeného pěveckého sboru Smetana Hradec Králové.

CHEB

1. - 26. 12. - Chebské vánoční trhy
Prožijte kouzlo českých Vánoc ... ledové
kluziště, betlém, Ježíškova dílna, ponocný a mnohem víc v bohatém každodenním
programu.

JINDŘICHŮV HRADEC

2. 12. - Pekelně zábavné odpoledne
Masarykovo náměstí od 14 do 17 hodin
Soutěže a hry pro děti, pekelná kniha hříchů, sladké odměny, vystoupení Heidi Janků ... dorazí také anděl, čert a Mikuláš.

KUTNÁ HORA

19. 12. od 18.00 hod - Adventní koncert
Richarda Pachmana v kostele sv. Jana
Nepomuckého. V rámci adventního turné „Notre Dame“ vystoupí spolu s Richardem Pachmanem Dita Hořínková (soprán)
a Vladimír Kirikov (housle).
Angelika v Telči. S velkým doprovodem.
mování totiž probíhalo docela odlišně
proti zvyklostem, na které je Telč zvyklá. Filmový štáb nepřipouštěl pořizování záběrů z natáčení pro média a o jeho
průběhu mnoho neinformoval. Podle „lidí od filmu“, které TL oslovily, je to tak
u projektů velkých filmových společností jedním z pravidel. Potvrzují to i slova
kastelána B. Norka: „Myslím si, že filmaři byli u nás spokojení a líbilo se jim
tu. Nikoho cizího však k sobě štáb po
celou dobu pobytu nepouštěl.“ O profesionálním přístupu produkce také svědčí skutečnost, že konkursem na kompars
prošlo více než 400 zájemců. Ve filmu se jich objeví ale jen několik desítek. O průběhu filmování pak pod podmínkou anonymity hovořily TL s jedním
z nich. Vysoký muž s delšími vlasy uspěl
v castingu na roli „sedícího hosta v hospodě“. Velké překvapení pro něj bylo,
když dostal nabídku zahrát si double
za jednu z hlavních postav filmu. Celý
jeden den se pak stal pasažérem hraběcí-

Foto: Archiv TL

ru,“ říká s úsměvem mladý muž, který
se v civilním životě pohybuje převážně
na stavbách. Práci filmařů pak zhodnotil takto: „Celý filmový štáb, herci, kostyméři i maskéři byli velmi přátelští.
Bylo ale vidět, že všichni mají spoustu
práce s natáčením a přípravou následujících scén.“ Díky zmíněné roli se dostal
i do blízkosti představitelky nové Angeliky, Nory Arnezederové. Jak ji viděl?
„Nora je přátelská a příjemná slečna. Vždy, když přišla na scénu, tak se s námi
pozdravila. Když zrovna netočila, krátila si dlouhou chvíli posloucháním hudby a povídáním se členy štábu.“ Premiéra nových dílů Angeliky je plánovaná na
počátek roku 2014. Co v nich z telčského zámku uvidíme, se dá odvodit podle
doby natáčení v jednotlivých prostorách.
„Myslím, že se určitě ve filmu objeví
hlavní nádvoří,“ odhaduje kastelán Norek. Zda je hned poznáme, je otázka. Filmový štáb je přetvořil na historickou
francouzskou uličku.
/z/

LITOMYŠL

1. - 5. 12. - Zámecké sklepení v moci
pekelné
Hrůzyplné představení pro otrlé děti
v doprovodu rodičů.

POLIČKA

24. 11. 2012 – 13. 1.2013 – Já bych rád
k betlému… Tradiční vánoční výstava
betlémů v Centru Bohuslava Martinů.

TELČ

15. - 16. 12. - Živý betlém
Nalaďme se svátečně s folklorním souborem Podjavořičan a Kvítek na komponovaném pořadu telčských folklorních souborů.
Na zámeckém nádvoří uvidíte živý betlém
v sobotu 15. 12. od 17.00 a od 18.15 hod.
a v neděli 16. 12. od 14.00 a od 15.00 hod.

TŘEBOŇ

21. 12. od 17.00 hod. – Živý betlém
Předvánoční setkání a vánoční naladění na
Masarykově náměstí.
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
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Prezidentská návštěva.
Byla nebyla
Masaryk 1928, Beneš 1946, Havel 1991,
Klaus 2004. To je srozumitelné. Návštěvy Telče prezidenty republiky. Hácha 1938,
Zápotocký 1957, Novotný 1962. V těchto
případech je to jako v pohádce. Byly nebyly.
Kronika města a další oficiální dokumenty o nich mlčí. A tak je potvrzují jen vzpo-

ského filmu z Chicaga třicátých let. Nešlo
však o film, pouze se připravoval příchod
„oblíbeného lidového“ prezidenta a prvního
tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného.
Pistolníci zmizeli v salonku s velkou cedulí ZADÁNO. Dva z nich se postavili přede dveře, aby kontrolovali průvod číšníků

Sladký mikroregion
V rozhovoru na straně devět prozradily
pracovnice Kanceláře Mikroregionu Telčsko, které vánoční cukroví nejraději připravují. Požádali jsme je o jejich recepty.
TL jsou tak třeba u vzniku mikroregionální kuchařky.
Eva Skálová ze Žatce:

Sádlové koláčky

13 dkg sádla, 15 dkg cukru, 16 dkg hladké mouky, kakao, vanilkový cukr, citrónová kůra.
Tvoříme malé kuličky, které uprostřed
promáčkneme do tvaru koláčku a pomalu
pečeme. Hotové plníme marmeládou.

Išelské dortíčky

40 dkg hladké mouky, 28 dkg tuku, 14 dkg
práškového cukru, 5 dkg oříšků, 1,5 lžíce
kakaa, 4 žloutky, špetku skořice.
Z těsta vypichujeme kolečka, upečené
naplníme krémem, polijeme čokoládou
a ozdobíme oříškem.
Petra Šalandová z Vystrčenovic:

MÁLOKDO TO VĚDĚL. Michael Pospíšil si vedle zážitků s bystrozrakým kocourem
Foto: Archiv TL
odvezl z Telče v roce 1962 i podpis prezidenta Antonína Novotného.
mínky pamětníků a neoficiální prameny.
O kuriózní návštěvě prezidenta Antonína
Novotného přesně před půl stoletím jsme
objevili zajímavý písemný doklad. Navíc
takový, který ji velmi přesně popisuje!
Ladislav Pospíšil působil v 60. letech ve
vysokých funkcích v Československém
státním filmu. V pamětech, které zpracoval jeho syn Michael, píše: „V létě 1962
natáčí Vojtěch Jasný v Telči na Moravě
exteriéry filmu Až přijde kocour. Hlavní
role svěřil Janu Werichovi, mladičké Emilce Vášáryové, Vlastimilu Brodskému a také
našemu Míšovi (Michael Pospíšil, hlavní dětská postava, pozn. red.)... Jednoho
sobotního večera sedíme s velkou společností v restauraci telčského hotelu U Černého orla. Najednou je u hlavního vchodu
neobvykle rušno. Dovnitř energicky vnikají
muži tvrdých rysů v úředně šedivých oblecích. Pozorně se rozhlížejí po sále, odhrnují závěsy, otevírají příborníky. Téměř všichni mají pravou ruku přitisknutou ke krajině
srdeční, kde se jejich saka jednotně vydouvají. Udiveně i pobaveně sledujeme scénu,
jakoby vystřiženou z nějakého gangsterstr. 14

v neobvykle čistých bílých sakách. Najednou se jeden z poskoků prezidenta objevil
u našeho stolu. Vyzval Wericha, aby přišel
do salonku. Ten se podíval na Efu: „Pojď se
mnou, Karle.“ Efa zase na Míšu: „Pojď se
mnou, synu.“ (Karel Efa byl filmovým otcem
Michaela Pospíšila, pozn. red.) Všichni
tři zmizeli za dobře střeženým závěsem...
Míša se z improvizované audience vrátil
s Novotného autogramem. Dodnes chovám
tuto „vzácnou relikvii“...
/z/
Více Ladislav Pospíšil: Ve znamení Halleyovy komety. Kniha je v nabídce městské knihovny.

Roláda z esíček (nepečené cukroví)
Nameleme 250 g esíček, přidáme 150 g
cukru, 2 lžíce kakaa, 2 lžíce rumu a 3 lžíce
vařené silné kávy. Vypracujeme těsto, které dáme na papír posypaný pískovým cukrem. Rozválíme na asi 1 cm silnou placku,
potřeme krémem ze 120 g másla, 50 g cukru a 1 žloutku a zatočíme do rolády.
Petra Karásková z Třebětic:
Vanilkové rohlíčky

12 dkg tuku, 4 dkg cukru, 16 dkg mouky,
1 vejce, citrónová kůra, trochu prášku do
pečiva, oříšky.
Z těsta tvarujeme rohlíčky, ještě teplé obalíme ve směsi moučkového a vanilkového
cukru.

Domácí čokoláda
1/2 kg 100% tuku, 1/2 kg cukru, 10 dkg
kakaa, 6 dkg škrobové moučky, rum, vanilkový cukr, možno přidat 20 dkg sušeného
mléka. Tuk rozehřejeme ve vodní lázni,
přidáváme cukr, kakao a ostatní přísady.

Ladislav Pospíšil (1910 - 1994). Rodák z Kutné Hory se s rodiči přestěhoval v roce
1912 do Bulharska. Vystudoval francouzské lyceum v Plovdivu, poté začal studovat
ČVUT v Praze. V roce 1939 se přes Rumunsko a Řecko dostal do Palestiny, kde vstoupil
do československé vojenské jednotky na Středním východě. Prodělal s ní většinu operací, vč. bojů u Tobruku. Do konce války pak působil v různých funkcích jako důstojník anglické armády na Středním východě. Po roce 1948 se mu nevyhnuly problémy,
které potkaly čs. vojáky působící na Západě. V 60. letech, především díky jazykovým
schopnostem (hovořil anglicky, francouzsky, španělsky, bulharsky), působil v Supraphonu a Československém státním filmu.

Filmová Telč

FILMOVÁ HVĚZDA V TELČI. Nora
Arnezederová vstoupila jako Angelika do
filmové historie města.
Foto: Profimedia CZ a.s.

JAKO NIKDY je název nového filmu
Zdeňka Tyce a Ondřeje Trojana. Hlavní roli
malíře si v něm zahraje Jiří Schmitzer. Jeho
„dílem“ bude více než stovka obrazů Davida
Bartoně. Premiéra filmu se skoro telčskými
rekvizitami je plánována na duben 2013.
Foto: Bohdan Holomíček

Nový seriál TL
V lednovém čísle začne vycházet
na pokračování text

Ivy Steinové

Telčské židovské
hřbitovy.
Byl napsaný speciálně pro TL.
Zajistěte si včas
příští vydání TL.

HÁDANKY DOMŮ ŽIVOTA. V listopadu se na obou telčských židovských hřbitovech
připravovalo natáčení jednoho dílu stejnojmenného TV seriálu o židovských hřbitovech
v Česku podle scénáře Ivy Steinové. Na ČT1 by se měl objevit na podzim příštího roku.
Foto: Ilona Jeníčková
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Počasí v říjnu
Celý měsíc převládalo počasí se střídavou
oblačností. V první polovině měsíce se oblaka protrhávala častěji a více zasvítilo sluníčko, ve druhé polovině se pěkný den ukázal
již jen zřídka a byly častější mlhy. Maximální denní teploty se do 7. 10. pohybovaly ještě v intervalu 16 až 23°C – takové dozvuky
babího léta. Přibližně od 8. až do 26. 10. byly
teploty jako na houpačce. Hodně záleželo na
oblačnosti. Některý den bylo maximum jen
6°C, jindy až 18°C. Ale těch teplejších už
bylo méně. Kolem 10. října bylo několik dnů
s nočními přízemními teplotami pod nulou.
Srážky byly poměrně časté a po většinu
měsíce ve formě slabého deště nebo mrho-

Český podzim

lení. Pouze ve dvou dnech spadlo srážek trochu více – kolem 10 mm. V závěru měsíce
se výrazně ochladilo. Noční minima klesala několik stupňů pod nulu a denní maxima
byla jen pár stupňů nad nulou. Objevily se
smíšené a sněhové srážky. Nejvíce nasněžilo
27. října. 28. října ráno ležely na zemi 4 cm
sněhu. V dalších dnech se již oteplovalo, sníh
ještě padal, ale přešel v déšť. Také sněhová
pokrývka do konce měsíce úplně roztála.
Bylo to takové varování, že zima se už blíží.
Měsíc hodnotíme teplotně jako průměrný,
srážkově slabě nadprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.

AUTOŠKOLA
Vladimír Roupec TELČ
Děkujeme svým klientům
za důvěru a přejeme
všem řidičům úspěšný
a pohodový průjezd rokem 2013.
Když si něco přeješ,
celý vesmír se spojí,
abys to mohl uskutečnit.

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 20. 10. do 19. 11. 2012

Říjen v číslech
Průměrná teplota:
Průměrný tlak:
Srážky:
Maximální teplota:
Minimální teplota:
Kdy nejvíce zafoukalo:

7,4 °C
1015,6 hPa
24,6 mm
23,0 °C, 6. 10.
ve 14,50 hod.
-3,1 °C, 30. 10.
ve 4,00 hod.
25,9 km/h, 4. 10.

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

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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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Vzpomínáme na 20. století

Na konci prosince nás i letos budou provázet různá přání do blížícího se nového roku. Určitě nebude mezi nimi chybět
přání štěstí od jeho nositele - kominíka.
V duchu zmíněné tradice nacvičily novoroční scénku pro sokolskou akademii
dorostenky telčského Sokola již v roce
1925. A tak díky moderním technologiím
vám štěstí v novém roce přejí prostřednictvím Telčských listů půvabné telčské
kominice Aloisie Hynková, M. Horálková, Božena Lišková, Marie Nestřebová, A. Hermanová, Jarmila Vašíčková,
Hermína Michnová, Milada Dušková,
Zdeňka Procházková a Marie Lauerová.
Nenajdete mezi nimi babičku či praba-

Betlém Vostrých a Vánoce
Nejen tradiční návštěvníci, ale i odborníci vážili letos do Telče cestu kvůli pohyblivému betlému manželů Vostrých ve zdejším muzeu. Právě o loňských Vánocích
byl betlém po tříleté generální rekonstrukci představen veřejnosti. Heleny Grycové
Benešové, vedoucí telčského muzea, jsme
se zeptali, jaké přednášky nejvíce zaujaly
účastníky semináře o restaurování betlémů,
který se konal na konci dubna v Telči.
„Určitě Martiny Luškové o restaurování
papíru. Nejen proto, že ve sbírkových fondech muzeí jsou hojně zastoupeny papírové betlémy, ale také řada dalších papírových předmětů. A pochopitelně hlavní bod
semináře, vystoupení jediného restaurátora
mechanických betlémů s licencí Ministerstva kultury v Česku, Kamila Andrese. Jeho
přednáška byla o to zajímavější, že probíhala
nad naším betlémem, který prodělal ozdravnou kúru právě u pana Andrese. To byl vlastně také hlavní důvod, proč se seminář konal
právě v našem městě.“
Na otázku, jak bude betlém přístupný v letošní vánoční době, pak odpověděla: „Každý
den od 25. do 30. prosince v době od 10
do 15 hodin.“
Muzeum Telč

Betlém o Vánocích
25. až 30. prosince od 10 do 15 hodin
Snímek pochází z archivu vnuka paní
Jarmily Vašíčkové - Porupkové (19092010), Ing. Pavla Včely. Za jeho poskytnutí děkujeme.

Nové knihy městské knihovny
Stručnost je vlastnost, která ochrání špatné dílo před přísnými výtkami a čtenáře před nudou.
Ludwig Börne
Beletrie - Váňová: Ať myši nepláčou; Tejkalová: Běda ženám, kterým muži vládnou;
Szczygiel: Láska nebeská; Steel: Narozeniny; Gillerová: Neodcházej; Keleová-Vasilková: Nikdy; Obermannová: Panoptikum
české; Janouchová: Podváděná; Kepler:
Svědkyně ohně; Kubátová: Rebel; Haran:
Večerní vánek; Theorin: Zkamenělá krev;
Pawlowská: Strašná nádhera; Nowak:
Zabiják mráz; Goldberg: Pacient číslo jedna; Nicholls: Otázka za deset; Murakami: 1Q84; Walló: Muž, který polykal vítr;
Palov: Templářská relikvie
Dětská - Flanagan: Bratrstvo. Nájezdníci; Banscherus: Detektiv Kvítko. Případ
zloděje bruslí; Miklínová: O Kanafásko-

Betlém stále přitahuje

vi; Wiese: Detektivové v sedlech. Hledači pokladu; Burdová: Křišťály moci. Věž
zkázy; Lindgrenová: Karkulín je nejlepší;
Scott: Alchymista; Janouchová: Ivanka je
nemocná; Wilson: Konec snění
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Tip na vánoční dárek

Dárkový poukaz
do městské knihovny
Potřebujete na poslední chvíli „doladit“
vánoční dárky? Nebude pod stromečkem
chybět ještě nějaká drobnost? Nemůžete
se rozhodnout, kterou knížku darovat pod
vánoční stromeček? Darujte všechny!
Darujte poukaz do knihovny.
Městská knihovna připravila pro veřejnost
dárkové poukazy - registraci do Městské
knihovny v Telči pro rok 2013. Tento dárkový poukaz-v hodnotě od 60 do 110 Kč obdržíte v knihovně.

Knihovna
o Vánocích
Městská knihovna Telč bude
od 24. prosince 2012 do 1. ledna 2013
pro veřejnost uzavřena.
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Sport

Silvestrovský výstup na Javořici

Fotbal
Tabulka krajské I.B třídy po podzimní části
1. Hrotovice
13 45:12 34
2. V. Bíteš B
13 30:26 26
3. Polná B
13 36:23 24
4. Telč
13 32:20 23
5. Bystřice n.P. B 13 35:22 22
6. Křižanov
13 22:19 20
7. Rokytnice n.R. 13 16:28 18
8. Stařeč
13 19:26 17
9. Měřín
13 24:32 15
10. Jakubov
13 20:29 15
11. Studenec
13 20:25 14
12. Přibyslavice
13 22:25 13
13. Bohdalov
13 12:30 10
14. Šebkovice
13 13:29 9

Hokej
Krajská soutěž Vysočiny
Soutěžní utkání na ZS v Telči
1. 12. SK Telč junioři
- HC Spartak Pelhřimov
8. 12. SK Telč muži
- HC Ledeč n/Sázavou
15. 12. SK Telč junioři
- SK Telč muži
Začátky utkání vždy v 17 hodin

Basketbal
V novém ročníku přeshraniční soutěže
Waldviertler Sparkasse Cup (WSPK)
bojují s telčským BK Žabaři týmy UBBC
Gműnd. Login BBV Waidhofen a.d.Thaya,
BK Třešť, TJ Sokol Slavonice a BK Lions
Jindřichův Hradec. 9. prosince přivítají
Žabaři v 16 hodin v nové sportovní hale
v Hradecké ulici k dalšímu soutěžnímu
utkání Sokol Slavonice.

Stolní tenis
V době uzávěrky TL měla divizní soutěž
Vysočiny odehráno již pět soutěžních kol
nového ročníku. Mužstvo mužů SK Telč
bylo v té době přesně v polovině tabulky.
1. Pelhřimov
5
49:21 14
2. Žďár n.S.
5
47:21 13
3. H. Brod
5
44:21 13
4. Světlá n.S.
5
43:40 12
5. TJ Žďár n.S.
5
38:32 11
6. Telč
5
38:36 10
Nejbližší utkání v domácím prostředí
sehrají stolní tenisté 1. prosince v 10,30
s TJ Žďár nad Sázavou a stejný den ve
13,30 s TJ Rovečné.
Výborných výsledků dosahuje v letošní
sezóně v POHÁRU VYSOČINY mladší
žák Marek Čermák, který po třech odehraných turnajích je jasně v čele. Všechny
turnaje suverénně vyhrál a ve své kategorii
zatím nepoznal hořkost porážky.
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● Studená – Javořice a zpět (15 km) ● Řásná – Javořice a zpět (cca 15 km) ● Mrákotín
– Javořice a zpět (cca 10 km).
Startovné (na vrcholu Javořice) 10 Kč za Studenský knoflík, 20 Kč dobrovolný příspěvek na akci Novoroční čtyřlístek.

Florbal
Starší žáci Orla Telč se v sobotu 3. listopadu zúčastnili v Třešti druhého ročníku Svatomartinského florbalového turnaje. Utkali se zde s týmy Třeště, Batelova, Horní Cerekve a Kněžic. Po dvou vítězstvích a dvou remízách postoupili ze čtvrtého místa do semifinálových bojů, kde ale v souboji o 3. místo podlehli na nájezdy Kněžicím a celkově
skončili na čtvrtém místě. Vítězem se stala domácí Třešť.

Představujeme kroužky DDM Telč

Historický šerm
Kroužek funguje pod šermířskou školou Ballestra Telč, kterou založil David Habermann.
Schází se každý pátek pod vedením Dominika Habermanna od 15 do 16 hodin a od
16 do 17 hodin. V kroužku se děti učí základy šermířských technik a teorii šermířského
umění. Mladí šermíři mohou podle stupně dovedností získat žlutou, modrou, zelenou nebo
černou šerpu na veřejné zkoušce šermířských dovedností, která se uskuteční 14. prosince
v 18 hod. pod názvem ŠERPOVÁNÍ v DDM.
Pro TL připravuje Jarmila Janovská

Kulturní kalendář
v prosinci 2012 a lednu 2013

Adventní koncert ve Velké Lhotě

Pro vánoční období je vydán samostatný
tisk – kulturní a sportovní program od prosince 2012 do ledna 2013.

Festivia Chorus a hosté
z Třebíče

Koncerty

V sobotu 15. prosince v 18 hodin vystoupí
v horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě Komorní smyčcový orchestr z Třebíče. Členy tělesa jsou
mj. také 1. violista Filharmonie Brno Karel
Plocek a známý varhaník Martin Jakubíček.
Převážná část koncertu bude věnována českým a moravským koledám, které zazní
ve společném provedení lhoteckého Festivia
Choru a Komorního smyčcového orchestru
Třebíč. Předprodej vstupenek je od 3. prosince také na Informačním středisku telčské
radnice. Praktický vzkaz pořadatelů: Nezapomeňte na teplé oblečení

8. 12. 16.00 sál DPS
Adventní koncert vokální skupiny Marika singers
23. 1. 2013
19.00
sál NPÚ – Lannerův dům, Hradecká ul.
Na koncertu KPH vystoupí trio MUSICA
DOLCE VITA s pořadem „Hudba královen“.

Krteček
Rodinné centrum je volně otevřené pro
rodiče i prarodiče s dětmi od 0 do 6 let
každé úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.30 hod.
na Domě dětí a mládeže

Klub důchodců
v budově polikliniky
Klub nabízí: Kroužek šikovných rukou
a vyšívání horáckého kroje ● Kroužek
ručních prací ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● Rehabilitační kroužek ●
Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický
kroužek
Více informací v Klubu

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

Lidéřovice:

Vánoční větrání kostela
Ve středu 26. prosince na svátek
sv. Štěpána ve 14,30 hod. v kostele
sv. Linharta v Lidéřovicích.

Zpívání koled a povídání o nich
Účinkující - všichni přítomní

Památkáři na konci roku
Letošní ročník oblíbeného cyklu přednášek pro širokou veřejnost zakončí
telčští památkáři zcela netradičně.

Maria hustým lesem šla
Zpívané pásmo
známých i neznámých koled
proložené povídáním o Vánocích.
Vánoční čaj a punč pro všechny.

12. prosince v 18 hodin
v Justičním sále zámku Telč
Hraje a zpívá kapela

Badyán

Bohoslužby
Římskokatolické
1. 12.
2. 12.

so
ne

8. 12.
9. 12.

so
ne

15. 12. so
16. 12. ne
22. 12. so
23. 12. ne
24. 12. po
25. 12. út
26. 12. st

Oslaví Jana Ev. Kyptu

Vánoční koncert SANTINI
Blížící se 200. výročí narození Jana Ev. Kypty (1.12.1813) oslaví pěvecký sbor SANTINI Telč vánočním koncertem v kostele Jména Ježíš 30. prosince v 15 hodin. Spolu
s místním sborem vystoupí komorní orchestr AD HOC QUARTET z Třebíče. V programu zazní Kyptova Česká pastorální mše
A dur. Dirigent spojených hudebních těles
Karel Tomek pro TL připomněl: „Uvedeme
také tři Kyptovy pastorely - Ó svatá noc, Čas
radosti, veselosti a Narodil se Kristus Pán.“

Bartoň vystavuje v Trifoilu
Výtvarník David Bartoň vystavuje od 7. listopadu svá nová díla v jihlavské galerii Trifoil
v Husově ulici. Výstava, která má příznačný
název Nové obrazy, je přístupná od pondělí
do pátku od 9 do 17 hodin a potrvá až do 7.
ledna příštího roku. David Bartoň je telčské
veřejnosti znám z několika autorských výstav
a jako kurátor výstav v městské galerii.

Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba
vrstvených matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích plachet
na přívěsné vozíky. Pergoly, zástěny atd.
Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 721 123 595.
Tel. dílna: 567 219 040.
• Prodám pomník a hrobové místo v Lipkách. Tel. 723 723 893 v Telči.
• Autoškola EKOL – Vladimír Roupec.
Nové kurzy začínají vždy první pondělí
v měsíci v 15.30 hod. na učebně autoškoly na Myslibořské ulici v Telči. Info na tel.
607 185 517, www.autoskolaekol.wz.cz

29. 12. so
30. 12. ne

17.00
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30
24.00
7.30
9.00
10.30
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30

Jména Ježíš
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Jakub
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží

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

Adventisté
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

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Terezie Burianová, Staré Město
Agáta Antoňová, Staré Město
Philip Dolák, Štěpnice
Jakub Šalanda, Staré Město
Vojtěch Petrů, Štěpnice
Jiří Husták, Staré Město
Matyáš Jakubů, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Martin Kuchařík, Praha
a Žaneta Kunceová, Praha
Jan Drgáč, Uherské Hradiště
a Jitka Šimková, Jihlava

Opustili nás
Růžena Pokorná, Staré Město
Marie Píšová, Staré Město
Josef Železný, Staré Město

88 let
81 let
60 let
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Betlém o Vánocích

Co právě čtu
z městské knihovny
Šimon Růžička
ZŠ Masarykova Telč, 11 let
Emily Roddaová

Deltora
Právě čtu knihu jménem Deltora. Zaujala mne napínavým a zajímavým příběhem.
Hlavními hrdiny
jsou Lief, Barda
a Jasmína, kteří
hledají drahokamy do královského pásu, jehož
dědic porazí pána
temnot. Příběh je
popsán v několika dílech. Nejlepší díl je Město
krys.

Telčské muzeum zve na tradiční prohlídku pohyblivého betlému manželů Vostrých od
25. do 30. prosince od 10 do 15 hodin.

S malými čtenáři pro TL připravuje Lenka
Zamazalová

Klubu filatelistů je 75 let
5. listopadu 1937 byl v Telči založen Klub českých filatelistů. Výročí jednoho z nejstarších spolků ve městě připomínáme seriálem zajímavých dokumentů, který pro TL připravuje Ing. Bohuslav Makovička.

Co lze vyčíst z obyčejné poštovní zásilky odeslané z telčské pošty 30. listopadu 1945? Je ofrankována známkami, které byly vytištěny ještě před koncem války
v Londýně. Autoři na nich zobrazili osm
československých vojáků, bez rozdílu, na
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které frontě v právě končící válce padli.
Na naší obálce jsou tak vedle sebe Hrdina SSSR npor. Otakar Jaroš (20h, v ušance), jeden z nejúspěšnějších stíhacích
pilotů z bitvy o Anglii, škpt. Alois Vašátko (50h, v letecké kukle) a účastník bo-

jů u El Alameinu škpt. Pravoslav Řídký
(1 Kč, v helmě). Úplně vlevo je pak 30h
známka s Milanem R. Štefánikem ze série
Portréty (ještě T. G. Masaryk a E. Beneš),
která vyšla 28. 10. 1945 a byla již vytištěna v Československu. Úředník na poště (úřednice zde ještě nepracovaly) orazítkoval známky razítkem, na kterém buď
on, nebo některý z jeho kolegů 10. května
1945 vylámal německý název TELTSCH
a razítko tak „zprovoznil“ pro používání v osvobozené republice. O šetrnosti
našich předků pak svědčí to, že na zásilku odesílanou půl roku po válce vylepil
protektorátní dvoujazyčnou R nálepku
pro doporučený dopis. Jeho odesilatelem byla v té době významná Moravská
banka, jejíž palác od známých architektů Bohuslava Fuchse a Arnošta Wiesnera dodnes dominuje brněnskému náměstí Svobody (nyní KB), která měla v Telči
v čp. 39 pobočku. A adresáti? Na sourozence Milušku a Emana Srbovy si ještě
dnes určitě vzpomene starší generace čtenářů. Jedna obálka a hned několik příběhů. Nezačnete se také věnovat filatelii?

Uzávěrka příštího čísla
14. prosince

