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O potřebě revitalizace Panského dvora 
(školní statek) se ve městě hovoří již řadu let. 
Proto v srpnových TL vzbudila velkou pozor-
nost informace, že tento záměr byl podpořen 
dotací 36 mil. Kč z Regionálního operační-
ho programu (ROP) Jihovýchod. Na časté 
otázky, kdy se začne, co tam bude atd., od-
povídá aktuálně pro TL manažer projektu 
Panský dvůr Telč - centrum volnočasových 
aktivit a turistiky, Ing. Oldřich Vlašic z pro-
jektové společnosti PDT, s.r.o. Ta je nájem-
cem celého areálu a současně také nosite-
lem projektu.

Foto: Ilona Jeníčková

Panský dvůr: Start!
Víme první

Zasedání městského zastupitelstva
16. prosince 2013 od 16 hodin ● Konírna Státního zámku

Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti

Přílohy:
Advent, Vánoce 

a Nový rok v Telči
Kalendárium 2013
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ROČNÍK XXIV

Na úvod určitě to hlavní. Kdy přestavba 
začne a co v Panském dvoře vznikne?
Nedá mi, abych neodpověděl v širších sou-
vislostech. Projekt připravujeme od roku 
2011, cesta k získání dotace nebyla vůbec 
jednoduchá. Až teprve po rozhodnutí Regi-
onální rady ROP v červnu letošního roku, 
kterým podpořila projekt zmíněnou částkou, 
můžeme konečně hovořit o jeho realizaci. 
V současné době probíhá fi nalizace fi nanco-
vání projektu a příprava veřejného výběro-
vého řízení na dodavatele stavebních prací. 

(Dokončení na str. 5) 

Před 200 lety se na-
rodil Jan E. Kypta
1. prosince 1813 se v Borotíně u Tábora na-
rodil Jan Evangelista Kypta. Dvacet roků 
prožil v Telči. Učitel, varhaník, hudební skla-
datel, historik... Náměstí mezi jezuitskou ko-
lejí a farním kostelem nese jeho jméno. Kaž-

dý rok před Vánoci slyší 
telčští hudebníci: bude 
o půlnoční Kyptova mše? 
Díky deníku, který si ce-
lý život vedl, víme o něm 
relativně hodně. V ro-
ce 1848, když přicházel 
do Telče, podepsala sku-
pina měšťanů petici, aby 

místo učitele a varhaníka nedostal. Dvacet 
let poté, při jeho úmrtí, truchlilo celé měs-
to. Kypta ve třetím tisíciletí. Takový by také 
mohl být název rozhovoru s PhDr. Františ-
kem Malým na Kyptovo téma.
V Telči je Jan E. Kypta samozřejmě „jed-
ničkou“ mezi regionálními hudebními 
skladateli. Jak byste ho zařadil v pomysl-
ném hodnocení v rámci Česka?
Kypta patří do početné skupiny českých 
a moravských skladatelů, kteří v 18. a 19. 
století působili jako venkovští kantoři. Ří-
kám-li venkovští, myslím tím „venku“, tj. 
mimo hlavní velkoměstská hudební centra. 
Venkovský učitel musel být v souladu s teh-
dejšími platnými školskými zákony v první 
řadě dobrý hudebník (odtud latinské označe-
ní „cantor“, tj. zpěvák). (Dokončení na str. 6)
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72. schůze - 8. října
 - RM schválila zábor veřejného prostranství 

na náměstí Zachariáše z Hradce a v ulici 
Na Baště pro natáčení televizního seriálu 
Borgia.

73. schůze - 16. října
 - RM vzala na vědomí plán zimní údržby 

pro zimní období 2013 - 2014.
 - - RM schválila podání žádosti o dotaci 

na akci „Realizace úspor energie v objektu 
MŠ Nerudova, Telč“.

 - RM schválila rozpočtové opatření ve výši 
159 tis. Kč na fi nancování akcí obnovy pa-
mátek.

 - RM schválila dotaci Oblastní charitě Jihla-
va na provoz Nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež Zastávka Telč na rok 2013 
ve výši 50 tis Kč.

 - RM vzala na vědomí přehled pohledávek 
města k 30. 9. 2013 a přehled o čerpání roz-
počtové rezervy k 11. 10. 2013.

 - RM vzala na vědomí zprávu o hospodaře-
ní Lesního družstva Borovná za rok 2012.

 - RM vzala na vědomí vyhodnocení zakázky 
„Rekonstrukce kotelny v objektu Poliklini-
ky Telč“.

74. schůze - 6. listopadu
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 

„Zpracování lesních hospodářských os-
nov“, složení komise pro otevírání a hod-
nocení nabídek a seznam dodavatelů, kte-
rým bude zaslána výzva k podání nabídky.

 - RM schválila konání závodu Českého po-
háru v orientačním běhu ve sprintu v roce 
2015 v Telči.

 - RM vzala na vědomí výsledky hospodaře-
ní za období I. - III. Q. 2013 obou základ-
ních škol, základní umělecké školy, mateř-
ské školy, DDM a domova pro seniory.

 - RM schválila zrušení zadávacího říze-
ní na „Zpřístupnění telčského podzemí“ 
a schválila vyhlášení nové veřejné zakáz-
ky na tuto akci.

 - RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky na akci „Zakládání a revitalizace zele-
ně v Telči“, schválila složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek a se-
znam dodavatelů, kterým bude zaslána vý-
zva k podání nabídky.

 - RM schválila uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace na projekt „Dopravní termi-
nál u škol v ulici Hradecká“ z ROP Jiho-
východ.

Z jednání rady města

Všechna usnesení rady města 
v současném volebním období 

naleznete na www.telc.eu/mesto 
v záložce samospráva.

Konzultační den
rady města

středa 4. 12. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ

Na ZŠ v Masarykově ulici 
bude nové sociální zařízení 

20. zasedání městského zastupi-
telstva

Ve středu 23. října se v Konírně zámku 
uskutečnilo 20. zasedání v tomto voleb-
ním období, kterého se zúčastnilo 20 členů. 
Omluven byl pouze Mgr. Jiří Liška. Schvá-
lením rozpočtového opatření ve výši 1.205 
tis. Kč zastupitelé podpořili obnovu sociál-
ních zařízení v budově ZŠ v Masarykově 
ulici. Ta navíc také získala podporu z Pro-
gramu rozvoje venkova. Rozpočtovým 
opatřením ve výši 466 tis. Kč pak byla pod-
pořena i rekonstrukce bytu č. 1 v bytovém 
domě č.p. 137 ve Slavatovské ulici. Obě ak-
ce jsou v souladu s vypracovanou koncepcí 
řešení bytového a nebytového fondu města 
Telče. Jelikož SK Telč podal v rámci Státní 
podpory sportu pro rok 2014 žádost o dota-
ci na modernizaci šaten sportovního areá-
lu v Masarykově ulici, bylo podle dotačních 
pravidel nutné, aby město schválilo závazek 
následného provozu a fi nancování této stav-
by. Zastupitelé tento závazek svým usne-
sením schválili. Součástí schváleného pro-
gramu zasedání byl i návrh dodatku stanov 
dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů 
a kanalizací Jihlavsko. Jednalo se o formál-
ní úpravy některých ustanovení související 
s vystoupením města Jihlavy ze svazku. Ná-
vrh dodatku byl po diskuzi schválen. Ofi -
ciální zápis ze zasedání zastupitelstva měs-
ta je zveřejněn na úřední desce v podloubí 
radnice, internetových stránkách města a je 
k nahlédnutí i na městském úřadě. 

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Platby za komunální 
odpad v roce 2014 

Oznámení fi nančního odboru

Finanční odbor Městského úřadu Telč upo-
zorňuje občany, že složenky na zaplace-
ní místního poplatku za komunální odpad, 
včetně známek na popelnice, budou dis-
tribuovány v první polovině ledna 2014. 
Platby výše uvedeného poplatku v hoto-
vosti na pokladnách Městského úřadu Telč 
budou přijímány z důvodu účetní závěrky 
roku 2013 nejdříve od 13. 1. 2014. Výše 
místního poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálního odpadu, 
podle schválené obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2012 zůstává beze změny, tj., 600 Kč 
ročně. Úplné znění výše uvedené obecně 
závazné vyhlášky najdete na www.telc.eu.

Ing. Lenka Komůrková
vedoucí fi nančního odboru

Bohoušku, děkujeme
Ve středu 8. listopadu dotlouklo jedno 
velké sportovní srdce. Asi není v Tel-
či sportovce, který by neznal Bohouška 
Svobodu. I mé fotbalové kroky v Telči 
začínaly u něho v prodejně sportovních 
potřeb na náměstí. Vyřídit registračku, 
nafasovat kopačky a v neděli už jsem 
stál v brance dorostu. Pak jsme se potká-
vali téměř denně, na hřišti, v kanceláři 
SK nebo ve škole. Na jeho novinové vý-
střižky z víkendových utkání jsme vždy 
netrpělivě čekali. A bez plakátů, kte-
ré vyráběl a na kole rozvážel po městě, 
se neobešel žádný zápas. Později jsme 
se vídali u Štěpnického rybníka, kolem 
kterého se rád s manželkou procházel. 
A samozřejmě diskutovali, jak to ti naši 
fotbalisti a hokejisti hráli. Ale nejen to, 
jako pravidelný čtenář Telčských listů se 
velmi zajímal i o dění ve městě. Hlavně 
ale kolem sebe vždy šířil dobrou náladu 
a životní optimismus. Při našem setkání 
před pár týdny jsme znovu probírali je-
ho sportovní úspěchy a na rozloučenou 
nám zazpíval několik trampských pís-
ní. Nikdo jsme netušili, že to bylo napo-
sled… Bohoušku, děkujeme Ti za vše, 
co jsi pro naše město vykonal.

Roman Fabeš

Nový jízdní řád přiveze 
RegioSpider 

Malá změna, velká novinka

Od 15. prosince bude platit  na železni-
ci v celé republice  nový jízdní řád. Jedi-
nou změnou na trati Kostelec - Slavonice 
je výrazný posun odjezdu sobotního večer-
ního vlaku z Kostelce do Slavonic. Ten do-
sud vyjížděl v 19:55. Nově  bude tento vlak 
odjíždět z Kostelce o 45 minut dříve, te-
dy v 19:10. Velkou novinkou je ale sděle-
ní tiskové mluvčí ČD Kateřiny Šubové, že 
na naší trati budou od nového jízdního řádu 
všechny spoje stoprocentně zajišťovat mo-
derní motorové vozy RegioSpider! Před-
stavujeme ho na snímku na vedlejší straně.
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ZASTÁVka ožila
Bývalé autobusové nádraží opět ožilo. 
Na místě nevzhledné budovy bývalých če-
káren nyní stojí zcela nový objekt nízko-
prahového centra ZASTÁVka. Díky úsilí 
Oblastní charity Jihlava získala moderní 
prostory služba, která zatím v Telči fun-
govala v provizorních podmínkách. A rád 
konstatuji, že i přesto byla kvalitní. Víte, 
že při vzniku centra v ulici Na Posvátné 
a i při zahájení stavby na bývalém auto-
busáku kolovala po městě řada fám o úče-
lu této služby. Díky činnosti centra a hlav-
ně díky přístupu jeho pracovnic se podařilo 

tyto fámy rychle vyvrátit. A i v Telči jsme 
si uvědomili, jak je tato služba v dneš-
ní složité době potřebná. Ostatně svědčí 
o tom i zájem Telčanů o prohlídku budo-
vy při jejím otevření. Zkrátka nízkopraho-
vé centrum pro děti a mládež si tyto nové 
prostory určitě zaslouží. 
Práce v ulicích pokračují
Vzhledem k tomu, že počasí stavebním 
pracím přeje, v ulicích Hradecká a Jana 
Žižky probíhala i v minulém měsíci inten-
zivní činnost. Přestože silnice v Hradecké 
ulici byla dokončena v termínu a od začát-
ku listopadu je průjezdná, práce kolem ní 
pokračují. Nejzásadnější je rekonstrukce 
chodníků. Bohužel ji nebylo možné zahá-
jit dříve, než byl dokončen povrch silnice. 
Takže až v listopadu mohla nastoupit fi rma 
SATES a začít pokládat nové dláždění čás-
ti chodníků od areálu škol k ulici Na Hrázi. 
V těch úsecích, které splňují podmínky do-

Radosti a starosti telčského starosty
tace ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury, bude zcela nová kamenná dlažba. Ty 
úseky, které se do dotace nevešly, projdou 
pouze předlážděním. Ale i tak se po nich 
určitě bude chodcům chodit lépe než do-
posud.  Rádi bychom ještě stihli v tomto 
úseku vyměnit i veřejné osvětlení, ale uvi-
díme, zda nám to počasí dovolí. Ve zbytku 
ulice dochází k provizorním opravám, kte-
ré umožní bezpečnou chůzi a vjezd do ne-
movitostí. O tom, zda a jak se předláždí 
i zbytek Hradecké ulice, se rozhodne až 
na jaře podle úspěšnosti žádostí o dotaci. 
Chtěl bych se všem uživatelům chodníků 

v této ulici omluvit za komplikace. Věřte, 
že jsme dělali maximum pro jejich schůd-
nost. Ale někdy to prostě nebylo technicky 
možné. A protože zčásti zůstane provizor-
ní povrch až do jara, chci zároveň požá-
dat o maximální opatrnost. Jsem rád, že se 
v termínu a za přijatelného počasí podařilo 
dokončit i část kanalizace v ulici Jana Žiž-
ky. Ani zde to nebylo jednoduché, hlavně 
kvůli hloubce ukládaného potrubí. A i zde 
se rýha po výkopu nyní řeší pouze pro-
vizorně štěrkopískovým zásypem. Proto 
bych chtěl požádat řidiče o opatrnou jízdu. 
Asfaltový povrch bude možné vzhledem 
k technologickým předpisům položit až 
na jaře. Pokud jde o vodovod a kanaliza-
ci, na jaře nás čekají tyto práce v ulicích 9. 
května a Radkovská.
Zatepleno
Nebo alespoň téměř zatepleno. To, co se 
před měsícem zdálo možná utopií, naštěstí 

dobře dopadlo. V opravdu šibeničním ter-
mínu se nakonec podařilo dokončit staveb-
ní práce na ZŠ Hradecká i na budově úřadu 
Na Sádkách. Obě budovy mají nová okna 
a stěny po obložení polystyrenem září i no-
vou fasádou. Na Hradecké došlo i částečně 
k opravě střechy a k výměně luxferových 
výplní schodiště, Na Sádkách jsou i nové 
vchodové dveře a také byl zateplen strop. 
Změna ale není pouze vidět, ale dle uživa-
telů obou budov zlepšení poznali hned při 
prvním větru. Poděkování patří dodava-
telským fi rmám Webel a VHH Thermont 
a BRICK – STAV CZ. Bohužel, fi rmě PS 
PLAST STAVBY, která realizuje zateplení 
budovy ZŠ Masarykova, už takové podě-
kování dát nemohu. Počáteční problémy se 
sice podařilo vyřešit a práce se se zpoždě-
ním, ale přece, rozjely. Výměna oken pro-
běhla dokonce rychleji, než se předpoklá-
dalo. Ale pak se nepochopitelně zpomalily 
práce na přední fasádě. V době, kdy ty-
to řádky píšu, je bohužel nejisté, že fi rma 
stihne stavbu kompletně dokončit v termí-
nu. To by pro ni znamenalo nemalé pená-
le. Takže uvidíme, jak si ve fi niši poradí… 
Vánoce jsou za dveřmi
Také vám ten čas tak rychle utíká? Ani 
se tomu nechce věřit, že se rok 2013 blí-
ží ke svému konci. Zvláště, když poča-
sí kolem spíše připomíná jaro. Ale pohled 
do kalendáře nás hned vyvede z omy-
lu. Máme před sebou skutečně prosinec 
a s ním i nejkrásnější svátky roku, Váno-
ce. Ale než zasedneme ke štědrovečerní 
večeři, čeká nás předem spousta krásných 
adventních dárků. Mikuláš už na náměstí 
rozsvítil stromeček s novým osvětlením, 
které nám darovala fi rma EON. Pokřti-
li jsme novou knížku pro děti od manže-
lů Lancingerových. A první adventní kon-
cert už navodil předvánoční atmosféru. 
Na celý předvánoční čas jsou připraveny 
další koncerty, setkání a spousta dalších 
akcí. A pokud budete shánět vánoční dá-
rek, zkuste si počkat na 15. prosince, kdy 
Telč dostane novou krásnou knihu fotogra-
fi í a textů věnovanou historickému centru 
města. Úplnou, a jsem přesvědčen, že bo-
hatou, nabídku najdete uvnitř tohoto čísla 
v příloze Bílé Vánoce v bílé Telči.
A protože jsou Telčské listy měsíčník, 
chtěl bych vám všem popřát už nyní. Po-
přát klidný a příjemný předvánoční čas. 
A hlavně abychom se všichni ve zdraví 
a pokoji sešli se svými blízkými a přáteli 
a společně prožili sváteční dny. Přeji vám 
krásné Vánoce a šťastné vykročení do no-
vého roku.

Roman Fabeš

BUDE JEZDIT MODRÝ PAVOUK. Od 15. prosince budou všechny spoje na tra-
ti Kostelec - Slavonice zajišťovat moderní soupravy RegioSpider. Více o změnách 
na železnici na straně vlevo.                                                                           Fotoarchiv ČD 
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Ještě tolik řidičských průkazů čeká na telč-
ské radnici na výměnu.

● K výměně je potřeba předložit občanský 
průkaz, stávající řidičský průkaz a jed-
nu fotografi i průkazkového typu 3,5 x 
4.5 cm.
● Podat žádost o výměnu a vyzvednout 
řidičský průkaz je možné pouze na úřa-
du obce s rozšířenou působností, v jehož 
správním obvodu je řidič přihlášen k trva-
lému pobytu.
● Výměnu řidičských průkazů provádí 
na MěÚ Telč pracoviště řidičských prů-
kazů odboru dopravy v úřední dny, tj. 
v pondělí a ve středu od 8 do 17 ho-
din. Sídlí v objektu Na Sádkách 453, tel. 
567 112 472.

Výměna ŘP. 
Lhůta se krátí
Jak uvedl v minulém čísle TL vedoucí od-
boru dopravy Městského úřadu Telč Li-
bor Blabla, řidiči, jehož řidičský průkaz 
podléhá výměně a který si ho nevymě-
ní do konce roku, bude při podání žádosti 
o jeho výměnu v lednu, či později, řidičský 
průkaz odebrán. Do doby vystavení nové-
ho dokladu tak bude bez platného průkazu. 
Navíc jej čeká úhrada správního poplatku 
50 Kč. Stanislava Fišerová z odboru dopra-
vy pak v této souvislosti upozorňuje na to, 
že s výměnou nelze otálet na poslední dny 
v roce. „Pokud řidič nepožádá o výměnu 
dokladu v první dekádě prosince, riskuje, 
že se do konce roku nového dokladu nedo-
čká. Po 10. prosinci již není jisté, zda Stát-
ní tiskárna cenin stihne průkaz do konce 
roku vyhotovit. Lhůta na vydání řidičské-
ho průkazu je 20 dnů.“

300●300●300

Probíhá povinná výměna řidičských 
průkazů vydaných od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004

Personální změna 
na radnici
Od září se na fi nančním odboru Městské-
ho úřadu Telč setkáváte s novou pracov-
nicí, paní Hanou Přibylovou. Ta uspěla 
ve výběrovém řízení na pracovní místo 
uvolněné odchodem paní Jitky Běhano-
vé do důchodu, které i touto cestou děkuji 
za odvedenou práci.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Katalog ubytovacích zařízení v Telči a okolí 
Aktualizace ubytovacích kapacit v roce 2014

Informační středisko Městského úřadu 
Telč aktualizuje pro nadcházející turistic-
kou sezónu Katalog ubytovacích zaříze-
ní v Telči a okolí. Katalog bude stejně ja-
ko v minulých sezónách využíván zájemci 
o ubytování v našem městě a jeho okolí.
Za zveřejnění údajů o ubytovacím zaříze-
ní bude vybírán poplatek ve výši 400 Kč 
od soukromých ubytovatelů a 800 Kč 
od provozovatelů hotelů (na kalendářní 
rok). Tento poplatek bude použit k úhra-
dě nákladů spojených s vytištěním a dis-
tribucí propagačních letáků, které mají tu-
risté k dispozici v Informačním středisku 
a jsou nabízeny při prezentacích města Tel-
če i na veletrzích cestovního ruchu u nás 

a v zahraničí. Součástí propagace je i pre-
zentace na webových stránkách města, pro-
to je nutné zároveň dodat aktuální fotogra-
fi i Vašeho ubytovacího zařízení v rozlišení 
min. 1280 x 960 (na šířku) ve formátu JPG 
s textovým popisem fotografi e.
V případě, že máte o tuto formu propagace 
zájem, dostavte se s uvedenými podklady 
nejpozději do 31. ledna 2014 do Informač-
ního střediska, nám. Zachariáše z Hradce 
10, Telč, tel. 567 112 407.
Využijte naší nabídky a zaktualizujte své 
ubytovací zařízení pro nadcházející turis-
tickou sezónu.

Věra Peichlová 
vedoucí odboru kultury MěÚ Telč

Peníze na opravy a výstavbu bytových domů 
Státní fond rozvoje bydlení byl zřízen v ro-
ce 2000 speciálním zákonem (211/2000). 
Jeho posláním je podpora soukromých 
a obecních investic do výstavby a moderni-
zace bytů a technické infrastruktury a shro-
mažďování fi nančních prostředků na pod-
poru bydlení. Ředitelka sekce marketingu 
Fondu Jana Marešová připomíná pro-
střednictvím obecních zpravodajů dva ak-

tuální programy Fondu: Úvěry na opravy 
a modernizace - Panel 2013 +, který je ur-
čen pro všechny vlastníky bytových domů 
bez rozdílu technologie výstavby (panelo-
vé, cihlové). Úvěry jsou poskytovány již 
od 0,75% p.a. a inovovaný program Úvěry 
na výstavbu nájemních bytů od 2% p.a. 
Podrobnosti o obou programech naleznete 
na stránkách http://www.sfrb.cz/

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří 
prodávají kvasný líh, konzumní líh a lihoviny 
17. října 2013 nabyl účinnosti zákon č. 
309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podniká-
ní (živnostenský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů. Předmětná novela mi-
mo jiné nově reguluje prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin. Nový 
název koncesované živnosti zní: „Výro-
ba a úprava kvasného lihu, konzumního 
lihu, lihovin a ostatních alkoholických 
nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, 
ostatních vín a medoviny a ovocných 
destilátů získaných pěstitelským pále-
ním) a prodej kvasného lihu, konzumního 
lihu a lihovin“. Nová úprava se vztahu-
je na všechny podnikatele, kteří se zabý-
vají distribucí kvasného lihu, konzumní-
ho lihu nebo lihovin a prodejem těchto 
produktů jak konečným spotřebitelům, 
tak i podnikatelům. Kromě prodejců li-
hovin v obchodě se úprava vztahuje ta-
ké na podnikatele, kteří lihoviny prodá-
vají v restauračních zařízeních, případně 

v dopravních prostředcích nebo tzv. pod-
nikových prodejnách.
Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účin-
nosti výše zmíněné novely živnostenského 
zákona (tj. k 17.10.2013) oprávněni pro-
dávat kvasný líh, konzumní líh nebo li-
hoviny, mohou v této činnosti pokračovat 
po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. Podle přechodných ustano-
vení jsou tito podnikatelé  povinni ve lhůtě 
od 17.10.2013 do 17.4.2014 požádat živ-
nostenský úřad o koncesi „Prodej kvasné-
ho lihu, konzumního lihu a lihovin“. Uply-
nutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro 
prodej kvasného lihu, konzumního lihu 
nebo lihovin podnikateli právo prodávat 
kvasný líh, konzumní líh a lihoviny zaniká. 
Přijetí citované žádosti o koncesi ve stano-
vené lhůtě od oprávněných podnikatelů ne-
podléhá správnímu poplatku!

Michal Srp, DiS. 
obecní živnostenský úřad MěÚ Telč
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Smlouva s ním by měla být uzavřena 
do března 2014. Otevření „nového“ Pan-
ského dvora je plánováno na květen 2015. 
Přestavbou barokního kravína vznikne no-
vý výstavní prostor, kde máme předběžně 
dohodnutou spolupráci se Státním zámkem 
Telč a Národním zemědělským muzeem. 
Ve stodolách bude vybudováno centrum pro 
volnočasové aktivity zaměřené na rodiny 
s dětmi a aktivní turistiku. V části objektů 
pak vzniknou prostory připravené ke kultur-
nímu vyžití „pod střechou“.
Týká se přestavba celého Panského dvora?
Ne. V této fázi se jedná o tzv. I. etapu, která 
se dotkne vstupní části areálu, na kterou se 
vztahovala pravidla Výzvy k podání žádosti 
o dotaci. V jeho zadní části bude zatím stá-
le prostor pro zajištění stávající zemědělské 
(rostlinné) výroby společností Služby Telč.
Trochu všetečná otázka. Dotaci ve výši 36 
mil. Kč jsme zmínili v úvodu. Jaký bude 
fi nanční podíl Vaší společnosti?
Počítáme s vlastními zdroji ve výši cca 36 
mil. Kč, tj. ve stejné výši, jako je dotace. 
Jedná se tedy o investici za 72 mil. Kč. V té-
to částce nejsou zahrnuty náklady provozní-
ho charakteru, jako např. platby nájemného 
pro Město Telč.
Kdo nová zařízení bude provozovat?
Dle schválené Žádosti o dotaci je provoz pl-
ně v odpovědnosti a kompetenci společnosti 
PDT, s.r.o. Počítáme s vytvořením trvalých 
a sezónních pracovních míst, která nabídne-
me především občanům Telče. 
Další vývoj revitalizace Panského dvora?
To předbíháme. Bude záležet jak na realiza-
ci první etapy, tak především na hospodář-
ském vývoji celé společnosti. 
Otázka, která na závěr nemůže nepad-
nout. Představte stručně Vaši společnost.
Projektová společnost PDT, s.r.o., byla účelo-
vě založena pro tento projekt. Jejím jediným 
majitelem je společnost Investmanagement, 
s.r.o. Obě společnosti sídlí v Brně a zabývají 
se především developerskou činností v oblas-
ti stavebnictví a rozvoje území.                   /z/

Panský dvůr: Start! 
Dokončení ze strany 1

Centrum Excelence Telč Ústavu teore-
tické a aplikované mechaniky Akademie 
věd ČR uspořádalo od 30. října do 1. lis-
topadu mezinárodní konferenci zaměřenou 
na mezioborovou spolupráci ve výzkumu 
při využití nově vybudované výzkumné 
základny v Telči. Zúčastnilo se jí několik 
desítek vědců a představitelů výzkumných 
institucí z deseti evropských států a USA. 
Ve dvou dnech zaznělo na konferenci 23 

CET se představilo odborníkům
odborných přednášek především na téma 
ochrany kulturního dědictví před klimatic-
kými vlivy, živelnými pohromami a nega-
tivními dopady životního prostředí. Mimo 
přednáškový program se účastníci konfe-
rence seznámili s výzkumnými projekty, 
které aktuálně řeší CET, a také s jeho vý-
zkumnou infrastrukturou. Třetí den konfe-
rence pak její účastníci věnovali prohlídce 
města a návštěvě zámku.             Podle TZ

Mezinárodní konference 

Jak jsme informovali v srpnových TL, 
uspělo telčské Centrum excelence (CET) 
s žádostí o podporu svého projektu Na-
nolith v Operačním programu Rakousko 
- Česká republika v rámci projektových 
záměrů s přeshraničním dopadem. Spo-
lupracuje na něm s Institutem pro umění 
a technologie Univerzity užitého umění 
ve Vídni a Fakultou restaurování Univer-
zity Pardubice. Na otázku, jaký je cíl pro-
jektu, odpověděla TL jeho manažerka 
Ing. Zuzana Slížková: „Snažíme se ur-
čit nejvhodnější konsolidační materiály 
a způsob jejich aplikace pro konzervaci li-
tavských vápenců. Tento typ kamene byl 
těžen a hojně využíván pro sochařská dí-
la a architektonické prvky staveb v příhra-
ničních oblastech Vysočiny, jižní Moravy 
a Dolního Rakouska.“ V první etapě pro-
vedou výzkumníci průzkum a popis hlav-

Nanolith: Jak léčit památky?
ních typů poškození litavských vápenců. 
Pro zhodnocení budou použity nejmoder-
nější nedestruktivní a mikro-destruktivní 
metody a přístroje, kterými CET disponu-
je. Z objektů budou také odebrány mikro-
-vzorky kamene pro studium potřebných 
vlastností v chemických a fyzikálních la-
boratořích CET. V další etapě pak budou 
vědci spolu s restaurátory hledat optimál-
ní konzervační postupy památek. Ty budou 
testovány na modelových vzorcích v labo-
ratořích a na zkušebních plochách přímo 
na objektech. „Výsledkem projektu pak 
bude metodika konzervace litavských vá-
penců pomocí nejmodernějších konsoli-
dačních postupů. Bude vydána publikace 
o výsledcích rok a půl trvající práce a po-
čítáme s odbornými semináři na toto téma 
v České republice a v Rakousku,“ uvedla 
na závěr Z. Slížková.

Profesor Miloš Drdácký v úvodu konference představil telčské pracoviště CET. 
Foto: Archiv ÚTAM

Na konci října byla nezaměstnanost prak-
ticky na stejné úrovni jako v září. ČR - 
7,6%, Kraj Vysočina - 6,9%, Správní ob-
vod Telče - 6,9%, Telč - 7,9%. Nulovou 
nezaměstnanost vykazovaly ve správ-
ním obvodu Sedlatice, Urbanov, Volevči-
ce a Zvolenovice. Nad 15% byla pouze 
ve Lhotce - 17,7%.

Zdroj: Statistika ÚP

Nezaměstnanost v říjnu 
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Proto bylo mezi nimi i mnoho skladatelů. 
Nejvýznamnější představitel kantorské hud-
by té doby je bezesporu rožmitálský Jakub 
Jan Ryba, autor slavné České mše vánoční. 
Z dalších slavných jmen zmíním alespoň To-
máše Norberta Koutníka v Chocni, Josefa 
Schreiera v Bílovicích u Uh. Hradiště, Jiřího 
Ignáce Linka v Bakově nad Jizerou a v nepo-
slední řadě Jana Evangelistu Kyptu v Telči.
Dnes mezi laiky převládá rovnice Kypta = 
kostelní hudba. V době jeho života tomu 
ale tak nebylo.
Jako každý kantor měl na starosti hudební 
výchovu dětí a chrámovou hudbu. Mládež 
vyučoval hudbě hlavně pro zpívání a hraní 
v kostele. Provoz tehdejší chrámové hud-
by byl i na malých kůrech na nesrovnatel-
ně vyšší úrovni než dnes. Jan Kypta však 
žil v prostředí, kde bylo třeba psát i hudbu 
světskou pro různé společenské příležitosti. 
Zkomponoval mnoho znamenitých pochodů 
a tanečních kusů (polek, valčíků, mazurek, 
lendlerů, čtverylek apod.).
Můžete stručně zhodnotit význam Kypty 
pro současný hudební svět?
Pro dnešního člověka je velmi užitečná dob-
rá hudba starších stylových období. Obdivu-
jeme ji pro její klasickou dokonalost, vnitř-
ní řád a potřebujeme ji víc než ten zvukový 

Před 200 lety se narodil Jan E. Kypta
Dokončení ze strany 1

„smog“, který si říká hudba a řítí se na na-
še uši ze všech médií. Z tohoto pohledu je 
pak takový Jan Kypta mnohem „moderněj-
ší“ skladatel než mnohý dnešní, protože nás 
dokáže více vnitřně obohacovat. A to člověk 
moderní doby velmi potřebuje.
A pro ten posluchačský?
Posluchači v Telči budou mít možnost sly-
šet některé Kyptovy skladby v podání sbo-
ru Santini o adventním koncertu 1. prosin-
ce. Určitě jim neunikne, s jakou chutí mladí 
zpěváci a muzikanti oživují Kyptovu hudbu 
pro uši dnešních lidí.
Co by se mělo udělat více pro populariza-
ci Kyptova díla?
Málokteré město se může pochlubit takovým 
znamenitým skladatelem jako Telč Kyptou. 
Více nemohu poradit. Přece však jeden tip: 
Což udělat jeden společenský ples (večer) 
s Kyptovými tanečními skladbami?           /z/
PhDr. František Malý (*1956).
V Moravském zemském muzeu v Brně má 
na starosti sbírku hudebních nástrojů a vě-
nuje se české fi gurální hudbě 18. a 19. sto-
letí. Další jeho specializací je hymnologie. 
Současně působí jako ředitel Základní umě-
lecké školy v Hrotovicích. Můžeme o něm ta-
ké uvést, že je skoro náš krajan. Žije v Rad-
kovicích u Hrotovic.

Jak se setkali 
s J.E. Kyptou
Osobnosti telčského hudebního života od-
pověděly TL na otázku Kypta a Vy?
Lubomír Zadina
Mé první setkání s J. E. Kyptou bylo ně-
kdy na prvním stupni ZŠ, kdy jsem sly-
šel v kostele krásnou, okouzlující hudbu. 
Dnes vím, že to byla jeho Missa pastora-
lis. Druhé bylo za studií, kdy jsme dosta-
li seminární práci o hudbě v místě, odkud 
pocházíme. Tehdy jsem si přečetl jeho De-
ník, a tak ho důvěrně poznal. Třetí bylo, 
když jsem hledal nějakou zajímavou in-
strumentální hudbu na koncert k 50. výro-
čí naší ZUŠ. Tehdy jsem našel jednovětou 
Kyptovu symfonii D dur, kterou jsem pře-
psal a nahrál.
Josef Salák
S J. E. Kyptou jsou navždy spjaty mé prv-
ní Vánoce na počátku osmdesátých let 
v Telči a dirigování chrámového sboru 
na půlnoční v kostele Jména Ježíš. Tradič-
ně se zpívala Pastorální mše A-dur.
Anežka Kožešníková Stohrová
O Janu Kyptovi jsem věděla od doby, co 
jsem se naučila číst. Vždyť jsem zača-
la chodit do školy na náměstí, spíš plác-
ku, které se po něm jmenuje. Učila jsem 
se hrát na housle a mým skrytým přáním 
bylo zahrát si v jeho vánoční mši. To se 
mi vyplnilo v roce 1961. Od té doby jsem 
ji hrála mnohokrát, ale tenkrát to byly pro 
mě ty nejkrásnější Vánoce.
Bohumil Nosek
Tak jako každý telčský občan vím od ma-
lička, že J. E. Kypta je významná osob-
nost, protože je po něm pojmenováno jed-
no z telčských náměstí. Slyšel jsem o něm 
vyprávět mé prarodiče, u nichž jsem v Tel-
či často pobýval. Ale s jeho dílem jsem 
přišel blíže do styku až v 80. a 90. letech, 
kdy se mi dostaly do ruky jeho varhanní 
sborníky a hlavně při nácviku a provádění 
jeho Pastorální mše s PS Smetana a Chrá-
movým sborem Telč.
Anežka Tichá
S Janem Ev. Kyptou se pravidelně setká-
vám od raného dětství. Doma o Vánocích 
jsme poslouchali jeho pastorely a mši, 
v deseti letech jsem v ní již hrála na housle 
s chrámovým sborem. Při přípravě letoš-
ního adventního koncertu Santini mě zau-
jaly jeho skladby psané přímo pro varhany 
v kostele sv. Jakuba.
Pavel Salák
J. E. Kypta absolvoval Varhanickou školu, 
která je přímou předchůdkyní Varhanního 
oddělení Pražské konzervatoře, kde nyní 
studuji. S osobností a dílem J. E. Kypty se 
tak setkávám nejen v Telči, ale i v Praze.

V první dekádě prosince vyvrcholí velká lite-
rární soutěž Příběhy 20. století. Vyhlásily ji re-
nomované neziskové organizace Post Bellum 
(www.pametnaroda.cz) a Pant (www.moder-
ni-dejiny.cz) ve spolupráci s Českou televizí, 
Českým rozhlasem, MF Dnes, iDnes a celou 
řadou dalších partnerů.  Práce autorů budou 
hodnotit poroty složené z historiků a známých 
publicistů. Vedle toho na www.pribehy20sto-
leti.cz probíhá do 10. prosince zabezpečené 
hlasování o Cenu veřejnosti. Mezi soutěž-
ními příběhy najdeme také práci autorky ob-
líbených sloupků v TL Miluše Nechvátalo-
vé. V příspěvku Tragická smrt čtyř mladých 
bratrů v posledních hodinách války citlivě 
zaznamenává událost z Květnového povstání 
v roce 1945 v Třešti, kde mezi desítkami obě-
tí byli i čtyři její příbuzní, bratří Bílkové. Pro 
příběh Miluše Nechvátalové můžete hlasovat 
na www.pribehy20stoleti.cz/pribehy/277

Příběhy 20. století

www.pribehy20stoleti.cz/pribehy/277
Na této adrese můžete dát hlas příběhu Tra-
gická smrt čtyř mladých bratrů v posledních 
hodinách války. Jeho autorkou je spolupra-
covnice redakce TL Miluše Nechvátalová. 
Hlasování probíhá do 10. prosince.

V množství vzdělávacích programů a kon-
ferencí, které se letos konaly v Univerzit-
ním centru MU v Telči (jezuitská kolej), 
budí zaslouženou pozornost připravovaná 
mezinárodní konference na téma Činnost 
československých zpravodajských služeb 
v Rakousku v letech 1945 – 1989. Od 10. 
do 11. prosince ji zde pořádá Ústav pro stu-
dium totalitních režimů společně s Ludwig 
Boltzmann -Institut. O významu telčského 
jednání svědčí to, že nad konferencí pře-
vzali záštitu velvyslanec ČR v Rakousku 
Jan Sechter, rakouský v Česku Ferdinand 
Trauttmansdorff společně s rektorem Ma-
sarykovy univerzity Mikulášem Bekem. 
Mezi tématy konference bude třeba afé-
ra bývalého starosty Vídně Helmuta Zil-
ka pro jeho údajné kontakty s StB, průnik 
československé rozvědky do Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii ve Vídni, či 
případ Heinze Pieseckera, příslušníka StB 
s krycím jménem Vacek.                 Podle TZ

Jak jsme špehovali 
v Rakousku

Mezinárodní konference v UC
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Po návštěvě Gymnázia ve Waidhofe-
nu ukončila návštěva Obchodní akade-
mie v Hornu 23. října 2013 projekt EU 
„Partnerstvím středních škol k rozvoji pří-
hraniční spolupráce“. Do programu by-
la tentokrát kromě obvyklých sportovních 
utkání a prohlídky města zahrnuta i bese-
da s rakouskými studenty - v malých sku-
pinách po čtyřech se diskutovalo německy 
nebo anglicky, podle toho, v kterém jazy-
ce byli Češi zdatnější. Bezprostřední atmo-
sféra zbavila studenty počáteční trémy. 
Návštěvu v Hornu nejlépe dokumentují 
postřehy účastníků: „Nová moderní a ar-
chitektonicky krásná škola a školní zaří-
zení“ (Pavel). „Zajímavá výstava strojů 
po celé škole - např. psací stroje od nej-
starších po nejnovější“ (Sára). „Náš tým 

Po Waidhofenu Horn
složený z telčských a třešťských fotbalistů 
se utkal s výběrem Hornu. Přestože jsme 
prohrávali, podařilo se nám zápas zvrá-
tit a gólem v poslední minutě rozhodnout 
v náš prospěch“ (David a Karel). Na závěr 
vyjádření studentky 1. ročníku, která na-
vštívila Waidhofen i Horn: „Na obou ak-
cích se mi líbilo a jsem moc ráda, že jsem 
měla možnost jet. Nejvíce mě zaujal inte-
riér obou škol a přístup studentů i kanto-
rů, mnohem větší vzdělanost studentů, ob-
zvlášť v jazycích“ (Eva).
Projekt skončil, ale 23 let trvající part-
nerství se podařilo tímto způsobem oživit 
a posunout zase o něco dál. Na všech třech 
školách se již plánují další akce, které na-
váží na cíle projektu. 

PaedDr. Věra Zadinová

Projekt Partnerství středních škol

Rozuměli si. Rakouskou studentku rozesmáli.                                             Foto: Věra Zadinová

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

Čtvrtek 12. 12. 2013 14:00 pro žáky 5. tříd, 14:45 pro žáky 9. tříd
Čtvrtek 16. 1. 2014 od 14:30 cvičné přijímací zkoušky

Pro zájemce připraveny informace o studiu, přijímacím řízení a prohlídka školy
567 584 551 ● info@gymnsostelc.cz ● www.gymnsostelc.cz  

Den otevřených dveří 
na GOB a SOŠ
12. prosince se uskuteční již tradiční Den 
otevřených dveří GOB a SOŠ v Hradec-
ké ulici (podrobnosti na str. XX). Na otáz-
ku, co škola pro zájemce o studium a jejich 
rodiče připravila, odpověděl ředitel školy 
RNDr. Stanislav Máca: „Kromě informa-
ce o studiu jsme připravili prezentaci velmi 
dobrých výsledků našich studentů u maturit, 
jejich dalším uplatnění a také o výborných 
umístěních ve vědomostních i sportovních 
soutěžích různých stupňů. Jsem přesvěd-
čen, že to je nejlepší představení kvality na-
ší školy. Samozřejmě je provedeme celým 
areálem školy, který po skončené rekon-
strukci patří k nejmodernějším nejen v Kraji 
Vysočina. Pro rodiče budou jistě podstatné 
i informace o výuce cizích jazyků a zahra-
ničních aktivitách školy, ale také nezapome-
neme zmínit moderní školní jídelnu.“

GOB a SOŠ. 
Výroční zpráva č. 19
Výroční zprávu za školní rok 2012 - 2013 
vydalo uplynulý měsíc telčské gymnázi-
um a střední odborná škola. Vedle obvyk-
lých statistických a ekonomických údajů 
v ní najdeme i příspěvky mapující úspěchy 
žáků školy v různých soutěžích, ohlédnutí 
za jubilejním, stošedesátým rokem existen-
ce školy (GOB), nebo úplné znění přijíma-
cích zkoušek pro osmileté a čtyřleté studium 
na gymnáziu. Výroční zprávu provází, jak je 
již zvykem, zajímavé výtvarné práce studen-
tů gymnázia. V právě uplynulém školním ro-
ce studovalo na GOB 313 studentů a na SOŠ 
80 studentů. Zájemci mohou výroční zprávu 
získat v kanceláři školy v Hradecké ulici.  

Naše škola: 
Gymnázium Telč
V prvním čísle čtvrtého ročníku školní-
ho časopisu TL zaujalo: Časopis má nové 
šéfredaktory, dívčí duo Marie Majdičová 
a Monika Salamánková ● Někteří gymna-
zisté volili v Londýně ● Co říkáš na vol-
by? Mimořádně otevřená anketa studentů 
k říjnovým předčasným volbám do PS ● 
rozhovor M. Majdičové s Janem Wimme-
rem ● a vlastně celý obsah
Časopis je dostupný na www.naseskola.
somt.cz a v čítárnách městské knihovny 
a Knihovny Univerzitního centra.

Vyšlo nové číslo
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Barevné TL

PRO DOMÁCÍ I TURISTY. Nově upravená cesta s místy pro posezení na břehu Ulického 
rybníka pod sportovním areálem škol v Hradecké ulici otevírá neznámé pohledy jak na areál 
škol, tak především na vnitřní město na protilehlém břehu. K jejímu propojení do zámeckého 
parku uvedl kastelán Bohumil Norek: „Uvědomuji si, že by tím vznikl velmi atraktivní a po-
třebný městský okruh pro pěší. V příštím roce se budu snažit získat fi nanční prostředky na vy-
budování chybějící cesty v parku. Požadavek zařadím do návrhu rozpočtu.“    Foto: Ilona Jeníčková

DOSTALI JSME DÁRKY. Dvě nové pu-
blikace věnované městu. Více v nabídce 
Knižního miniveletrhu na str. 17.

SLADKÁ TELČ. Jednota Moravské Bu-
dějovice, která provozuje velkoprodej-
nu v Dačické ulici, přišla v předvánoč-
ní době ve svých prodejnách s nabídkou 
dárkového balení 10 dkg čokolády (viz 
snímek). My tak můžeme poprvé uvést ti-
tulek Sladká Telč.

KDO TO BYL? Obyvatelé bytového do-
mu čp. 302 v Třebíčské ulici si Telčským 
listům postěžovali na neodborný zásah 
do zeleně před jejich okny. Víme, že to 
Služby Telč nebyly.

VÁNOČNÍ ČAS JE TADY. V pondělí 
25. listopadu postavili pracovníci Služeb 
Telč na náměstí vánoční strom. Zatím je 
bez sněhu.                       Foto: Ilona Jeníčková
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Umění žít je vědět, jak vychutnat malé ra-
dosti a unést velká břemena.

William Hazlitt 
Beletrie
Smith: Bludný kruh; Hindráková: Dě-
ti nikoho; Nesbö: Levhart; Urbaníková: 
Měj mě rád; Viewegh: Můj život po životě; 
Kepler: Písečný muž; Svěrák: Po strništi 
bos; Deaver: Pokoj smrti; Higgins-Clark: 
Pravdu znát nemusíš; Läckberg: Strážce 
majáku; Chbosky: Ten, kdo stojí v koutě; 
Vondruška: Ulička hanby; Janouchová: 
Sesterstvo; Stimson: Co je tvoje, je i mo-
je; Pospíšilová: Katedrála z písku; Haran: 
Květy v poušti; Roberts: Krajina světla

Naučná
Bezděková: Po stopách kreslených seriálů; 
Herzán: Třešť ve spárech STB; Cílek: Tři 
svíce za budoucnost

Dětská
Palacio: (Ne)obyčejný kluk; Peroutková: 
Anička na horách; Mikulka: Darebácké 
zkazky; Špaček: Dědečku, vyprávěj; Kro-
lupperová: Makej, makaku!; Lhotová: 
O zemi Tam a Jinde; Gordon: Poslední ces-
ta do Podzemí; Kratochvíl: Poťouši a zlo-
děják; Goldfl am: Sny na dobrou noc; Alli-
son: Pátračka Gilda a Posvátné kosti

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Nové knihy městské knihovny

Kutálková, Dana: Vývoj dětské ře-
či krok za krokem; Čihák, Radomír: 
Anatomie 1,2,3; Herzán, Martin: Třešť 
ve spárech STB; Vavřinová, Valburga: 
Abeceda Vánoc; Skopová, Kamila: Vá-
noční svátky o století zpátky; Večerko-
vá, Eva: Evropské Vánoce v tradicích 
lidové kultury; Herynek, Petr: České 
Vánoce v kuchyni; Klimeš, David: Vác-
lav Klaus: deset let na Pražském hra-
dě; Šmahel, František: Lucemburkové; 
Moore, Patrick: Astronomica
Od pondělí 16. 12. bude Knihovna UC 
uzavřena. Otevřena bude od 2. 1. 2014.

Pro TL připravila Ilona Martinů

Novinky Knihovny UC

Víkend 7. a 8. prosince bude na „naší“ že-
leznici patřit Mikulášským jízdám histo-
rického motorového vlaku. V sobotu se 
vydá souprava z Telče, ve které bude za-
řazen i málo známý bufetový vůz M 831 + 
Bix, směrem do Dačic a Slavonic. V neděli 
pak opačným směrem do Třeště a Kostel-
ce. Po oba dny „poveze“ vzácného cestu-
jícího, sv. Mikuláše. A samozřejmě i jeho 
doprovod, anděly a čerty. Patron námořní-
ků a dětí neporuší dávnou tradici spojenou 
s oslavou jeho svátku. Během jízdy bude 
nadělovat malým cestujícím drobné dár-
ky. Již teď vím, že v Třešti promění tamní 
šikovní ochotníci v pravé poledne (11,31) 
hlavní nádraží, kdy zde bude mít vlak ho-
dinovou zastávku, v peklo. Čerti budou 
s dětmi soutěžit, bavit je a na závěr jim 
i ukážou, že umí plivat oheň. Nemusíte se 
ale ničeho bát. Mezi hodné děti vystoupí 
z vlaku Mikuláš a obdaruje je malou slad-
kostí. Pokud budete mít v Třešti čas, mů-
žete si zpestřit čekání na vlak návštěvou 
expozice betlémů v Schumpeterově domě 
nebo přímo na nádraží prohlédnout expo-
zici Svět plastikových modelů vojenské 
techniky. Vlak se s Třeští rozloučí o půl 
jedné a zamíří do Telče. Zde bude, stejně 
jako v sobotu, zdarma přístupné nové de-
po s výstavou o historii železnice. Víc již 
neprozradím. Strávit prosincový den v his-
torickém vlaku společně s Mikulášem, čer-
ty a anděly je zážitek, na který budou děti 
dlouho vzpomínat. Jeden den budu určitě 
také mezi cestujícími s vnukem Sebastia-
nem. Již teď se na tuto cestu těší.
Jízdy historických vlaků můžeme pořá-
dat díky projektu DY-THA rail, o kterém 
vás pravidelně informuji. Svazek obcí Že-
leznice Kostelec - Slavonice v nich vidí, 
a vlastně v celém projektu, cestu, jak pro-
budit zájem o železnici, která nás více než 
sto let spojuje přes hranice jednotlivých 
obcí a dnes i krajů.  V roce 2014 náročný 
projekt dokončíme. Těším se, že se s vámi 
setkám na některé z akcí, které díky němu 
uspořádáme.
Miloš Vystrčil, senátor a předseda Svazku 

obcí Železnice Kostelec - Slavonice

Mikuláš na kolejích
Senátor M. Vystrčil zve:

Pan Antonín Tony Barak se narodil v ro-
ce 1926 v Brně. Matka se ale o něj nesta-
rala, a tak první roky života prožil v po-
četné rodině prarodičů v Třešti. Později se 
o něj starali pěstouni. Ti první ho místo jíd-
la zavírali do králíkárny... V druhé rodině, 
u Štěpků v Želetavě, našel pravý domov. 
Jenže… Pěstouni Štěpkovi zemřeli, a tak 
se ocitl opět v Třešti. Začal se učit peka-
řem v Mrákotíně, na starém kole rozvážel 
pečivo: „Přijel jsem do Telče do podloubí, 
tam jsem zazvonil na adrese, kterou mi da-
li...“ Nevyučil se. Přišla válka, kterou prožil 
na různých místech ve Francii, Jugoslávii 
a hlavně v Německu. Zde se ocitl dokon-
ce ve vězení... V roce 1945 se vrátil domů. 
V třešťském povstání zahynuli jeho tři strý-
ci. Usadil se a oženil v Jihlavě. Že to je do-
cela dramatický životní příběh? Ne, to je jen 
začátek. Odešel do pohraničí, emigroval, 
tajně převedl přes hranice rodinu a skon-
čil v Austrálii. Ani to ale není konec neu-
věřitelných příběhů Antonína Tony Baraka. 
Mají ale šťastný konec. Jeho vyprávění čti-
vě přepsala Alena Veliká v knize Z Čech až 
do klokaní kapsy. Ta je v nabídce Knihov-
ny Univerzitního centra Telč.                /z/

Z Čech až do klokaní 
kapsy

Proč si přečíst

Kniha je o detektivovi, 
který se jmenuje Klub-
ko. Detektiv Klubko 
řeší různé detektivní 
případy a vždy si umí 
poradit. Klubko pro-
koukne zatraceně dob-
rý plán loupeže ban-
ky a nenechá se zmást 
strašidlem na zámku.

Čtenáře dětského oddělení zpovídá 
Lenka Zamazalová

Co právě čtu 
z městské knihovny

Matěj Plunder 
ZŠ Hradecká Telč, 5. třída

Ursel Scheffl  erová:   
Tajemství žlutého kufru

Úplný jízdní řád historického vlaku 
na str. 12. 

Aktuální informace na www.pokoleji.cz

Městská knihovna 
o Vánocích
pátek 20. prosince

8.30 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

zavřeno 23. – 31. prosince

otevřeno ve čtvrtek 2. ledna 2014
13.00 - 17.00 hod.

Knihovna UCT se nachází v areálu Uni-
verzitního centra Telč, vchod z  náměstí 
Jana Kypty. Knihovna je přístupna široké 
veřejnosti. Nabízí také bohatou čítárnu. 

3. 1. - 5. 1. 2014
Tříkrálová sbírka
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30. října otevřelo Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež ZASTÁVka nový objekt 
ve Slavíčkově ulici. „Díky lepším podmín-
kám, které zde máme, jsme mohli rozší-
řit své služby pro děti a mládež ve věku 
od 11 do 26 let,“ uvedla vedoucí klubu Pet-
ra Břečková. Na otázku, jaké služby ZA-
STÁVka poskytuje, pak odpověděla: „Pře-
devším se jedná o poradenství v oblastech 
rodiny, školy, práce, partnerských vztahů, 
životního stylu nebo třeba konfl iktu se zá-
konem.“ ZASTÁVka také zprostředko-
vává kontakty na jiné odborné instituce, 
na které je vhodné se v konkrétní situa-

ZASTÁVka v novém. 
Rozšiřuje nabídku služeb

ci obrátit. Petra Břečková také připomně-
la, že klub nabízí různé preventivní aktivi-
ty formou besed s odborníky a pomáhá se 
školní přípravou. Nové prostory umožňu-
jí také široké volnočasové vyžití, hudební 
zkušebnou počínaje až po řadu her či pro-
mítání fi lmů a sportovní aktivity. „V no-
vých prostorách si mohou najít své místo 
jak děti mladší, tak starší teenageři i mladí 
dospělí. Sociální služby jsou jim poskyto-
vány bez rozdílu - všichni nás tedy mohou 
oslovit s žádostí o pomoc či radu v jejich 
tíživé situaci,“ uvedla P. Břečková.

Podle TZ

Podolí 30. října. Ředitel Oblastní charity Jihlava Michal Novotný při otevření Nízkopra-
hového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka ve Slavíčkově ulici. O projektu za více než 
12 mil. Kč jsme podrobně informovali v říjnových TL.                              Foto: Ilona Jeníčková

Jarmark Sdílení
aneb Slavnost adventní spirály

8. prosince od 12 hodin v mázhauzu 
ZUŠ na náměstí Zachariáše z Hradce

13:00 folklorní soubor Krahuláček ● 
15:30 zpívání koled ● 16:00 Rozsvícení 
spirály - slavnost nejen pro děti
Prodej rukodělných výrobků ● Jídlo 
i pití nejen na zahřátí ● Šermířské vy-
stoupení ● Dílny pro děti i dospělé ● 
Výroba svíček z včelího vosku ● Výroba 
andílků z ovčí vlny  

Na jiném místě informujeme o novince 
letošního adventu, jarmarku obecně pro-
spěšné společnosti Sdílení v neděli 8. 
prosince v mázhauzu základní umělecké 
školy. Na otázku, proč jarmark, odpově-
děla ředitelka Sdílení Michaela Čeřovská: 
„Jarmark je příležitost pro setkávání lidí 
všech generací - od malých dětí až po se-
niory. Název Sdílení neprozrazuje pouze 
pořadatele, ale také náš názor, že je důle-
žité, aby se místní lidé setkávali a sdíleli 
spolu to, co umí, své radosti i starosti. Při-
jďte si s námi v adventním čase vychut-
nat horkou medovinu, dobrou polévku, 
vyrobit si pěknou věc, užít si připrave-
ný program a nakoupit dárky od místních 
šikovných lidí! A nezapomeňte se zasta-
vit u našeho stánku, kde na vás budou če-
kat kvalitní rozinky, mandle, oříšky, ko-
kos a další dobroty prodávané na váhu.“ 
Protože v podtitulu jarmarku je uvedena 
Slavnost adventní spirály, zeptali jsme se 
také na její zdejší premiéru. „Jde o sym-
bolické znázornění cesty do vlastního nit-
ra, která nám má pomoci překonat dlouhé 
zimní měsíce. Uvidíme, zda se nám poda-
ří založit novou telčskou tradici,“ uvedla 
M. Čeřovská.

Proč Jarmark Sdílení?

Pěvecký sbor Santini zve všechny lidi dobré vůle ke společnému 
prožití vánočního koncertu v neděli 29. prosince v 15 hod. v kos-
tele Jména Ježíš, při kterém zazní nejen vánoční skladby a koledy, 
ale také známá Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Účinkuje pě-
vecký sbor Santini, Ad Hoc Quartet z Třebíče a hosté. Více infor-
mací na www.santini-telc.cz.

Kdo pomůže Santini?
Pěvecký sbor Santini Telč hledá nové zpěváky. „Hlavně teno-
ry,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí sboru Jana Křížková. 
www.santini-telc.cz

Santini zve na J. J. Rybu
Vánoční koncert
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Aby byl titulek dnešního příspěvku bezchybný, musí ještě uplynout 
jedno čtvrtstoletí. Až v roce 2039 si totiž připomeneme, že uplynulo 
700 let od doby, co Telč přešla z královských rukou do majetku pá-
nů z Hradce. O tom, že mezi obcemi, kterých se spolu s Telčí tato 
majetková transakce týkala, byly již i Zvolenovice, nikdo nepochy-
buje. Mluví pro to jejich starobylé slovanské pojmenování po báj-
ném zakladateli Zvolenovi, tak také písemný doklad z roku 1366. 
Ten Zvolenovice uvádí ve výčtu obcí, které dal Menhart z Hradce 
zapsat nezletilým synům Jindřicha z Hradce. Zvolenovice tak pat-
ří do menší skupiny obcí současného mikroregionu, která sdílí osu-
dy s Telčí nepřetržitě téměř sedm století. Starosta Zdeněk Kopec-
ký tuto staletou vazbu obou obcí na úvod našeho setkání potvrzuje.

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Zvolenovice 1366 558 m n. m. 80

Překvapivě hned přiznává, že nepatří mezi starousedlíky. Do Zvo-
lenovic přišel až v roce 1989. V průběhu rozhovoru ale dokazuje, 
že u prvních mužů obcí nezáleží na tom, zda v ní žijí po generace, 
nebo třeba relativně krátce jako on. I Zdeněk Kopecký ovládá his-
torii Zvolenovic, kterou jsem zmínil v úvodu, jejich vazby na Telč, 
ale hlavně, nezištně pracuje pro jejich chod a rozkvět. Postupně tak 
dostávám fundované odpovědi na obvyklé otázky: Co vás těší, co 
trápí, co plánujete? Začínáme tím nepříjemným. Stav krajské silni-
ce č. 112 z Telče do Nové Říše je více než v havarijním stavu. Trá-
pí každého, kdo tady musí denně projíždět, naštve náhodného tu-
ristu. „Přitom to není obyčejná silnice druhé třídy. Patří mezi tzv. 
páteřní komunikace. Její ofi ciální trasa je z Benešova do Želeta-
vy,“ říká s povzdechem nad zájmem kraje o zlepšení Z. Kopecký. 

Zastupitelstvo obce: Zdeněk Kopecký, Vladimír Skála, David 
Brychta, Jiří Čech, Roman Dvořák, Jan Michálek, Petr Vítů

Když mu navrhuji, aby postižené obce „postrašily“ Kraj Vysoči-
nu přestupem do Jihočeského kraje, který se, alespoň podle sta-
vu silnic na jeho území v okolí, o ty okrajové stará lépe, tak tu-
to myšlenku, i když vyslovenou v nadsázce, vehementně odmítá: 
„Patříme na Vysočinu, patříme k Telči, musíme to dokázat vyře-
šit.“ Co starostu Kopeckého těší? Podařilo se zastavit úbytek oby-
vatel. Za posledních 15 let jich ve Zvolenovicích přibylo 10. To 
je proti nejnižšímu stavu, kdy zde žilo 70 lidí, nárůst o 15%! Co 
by za to dala větší města, Telč nevyjímaje! Intravilán Zvolenovic 
umožňuje výstavbu nových domů v zastavěné části obce, a tak se 

zde zatím obejdou bez složitého řešení obyt-
ných zón. Zrovna nyní se zde staví čtyři nové 
domy. Na otázku, co by pan starosta ve Zvo-
lenovicích chtěl, odpovídá Zdeněk Kopecký 
velmi skromně: „Udržet současnou pohodu, 
pospolitost, v obci.“ Jeho přání by mohla pod-
pořit nová, netradiční dominanta Zvolenovic, 
socha, spíš umělecký objekt, Křehkost, umís-

těná před kulturním domem. V rámci projektu mikroregionu „So-
chy“ si jej z několika návrhů vybrali sami občané. Autor, mimocho-
dem ve Zvolenovicích domácí, Ivo Návrat mu dal do vínku, jako 

700 roků s Telčí
jediné „mikroregionální“ soše, světelnou iluminaci. Ta teď, v době 
dlouhých večerů, je obzvlášť působivá. Přes Křehkost jsme se tak 
dostali k aktivitám mikroregionu, do kterých se Zvolenovice zapo-

Dnes představujeme: Zvolenovice

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 12/2013           List MAS Telčsko

Křehkost a její autor.                                            Foto: Archiv MT

jují. I zde kulturní dům vytápí ekologická kamna na dřevo, pořízená 
v rámci jeho dalšího projektu, mají dětské hřiště... „Jeho vybavení 
ale již dosloužilo, takže nás čeká obnova,“ doplňuje tuto informa-
ci prakticky pan starosta. U dětí ve Zvolenovicích ale zůstáváme. 
Slyším o kroku zdejšího zastupitelstva, který jsem zatím v jiné ob-
ci nezaznamenal. „Dětem, které navštěvují telčskou ZUŠ, hradíme 
polovinu školného,“ prozrazuje jakoby mimochodem Zdeněk Ko-
pecký. Ojedinělý krok je určitě tím nejlepším zakončením našeho 
rozhovoru. Bez složitých a halasných proklamací spojuje podpo-
ru rodin s dětmi, umění, vzdělávání, ale i pomoci zřizovateli ško-
ly, Telči. Nabízí se totiž otázka: O kolik žáků více by měla ZUŠka, 
kdyby podobný postup zvolily i další obce?   /z/

Škola ve Zvolenovicích je již řadu let základnou telčského DDM.
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Mikroregionální střípky

Urbanov
1. 12.
Zvonkový průvod a Rozsvícení vánočního 
stromu – společně s pásmem písniček a říka-
nek nás nasměruje k vánočním svátkům. Za-
hájení v cca 16.30 hodin (až se setmí).
19. 12.
Vánoční jarmark 
– od 16:00 v kulturním domě.

Hodice
4. 12.
Mikulášská loutková pohádka ČERT 
A KÁČA. Začátek v 16 hodin v kulturním 
domě.
21. 12.
Vánoční koncert skupiny Labyrint v kul-
turním domě. Začátek v 18 hodin.
31. 12.
III. Silvestrovský výstup na Jelenici, nej-
vyšší kopec v katastru obce.
S občerstvením, ohníčkem a odměnou.
Odchod od SDH Hodice v 10.00 hod.

Třeštice
31. 12.
Silvestrovské dobytí Roštejna 
v 10:30 se vychází od autobusové čekár-
ny na návsi. V pravé poledne si na Roštej-
ně připijeme několika doušky šampaňského 
z vlastních zásob.

Sedlejov
31. 12.
Silvestrovský výšlap na Homolku
Společná akce Sedlejova (pořadatel), Mysli-
boře, Studnic, Nevcehle, Panenské Rozsíčky 
a Telče. Na vrcholu je pro každého od 13.30 
do 16 hodin připraveno zdarma občerstvení - 
horký čaj, klobásy a svařené víno.

skupina A
TELČ B ● HC Borovná ● HC HEIRU Telč 
● HC SDH Třeštice A ● HC Dačice
skupina B
HC Brodce ● TELČ X ● TJ Růžená ● LU-
KAS Stará Říše ● HC Nápoje Vrtal Brt-
nice ● EHAFC Mufroni Telč ● HC SDH 
Třeštice B ● HC Hotel Antoň
skupina C
HC Červený Hrádek ● HC Třešť ● HC 
TEKABEN ● SK Urbanov ● HC Chlumec 
● HC Vitamíni Tiger´s ● HC HRON Dači-
ce ● HC Kocanda Krahulčí
Více http://www.sktelc.cz/

O pohár města Telče
Mikroregion hraje hokej

O aktivitách spojených se zařazením Ge-
oparku Vysočina, který zahrnuje úze-
mí Javořické vrchoviny (viz mapka) me-
zi národní geoparky jsme již psali. Podle 
Ing. Vladimíra Dolejského by k procesu 
obhájení nomi-
nační dokumen-
tace mělo dojít 
ve druhé polo-
vině příštího ro-
ku. Důležitý krok 
na této cestě udě-
lali autoři pro-
jektu letos v září. 
Na páteřní stezce 
geoparku umístili 
informační pane-
ly, které nabízejí 
základní informa-
ce o živé i neživé 
přírodě, paměti-
hodnostech a his-
torických zajíma-
vostech území. 
Tabule také zřetelně označují páteřní stez-
ku geoparku. Texty na nich jsou ve třech 
jazykových mutacích a také jsou nabíze-
ny technologií BeeTaggů pro tzv. chyt-

Geoparkem Vysočina 
provází i nová média

ré telefony. V tomto případě se Geopark 
Vysočina inspiroval některými evropský-
mi geoparky. Návštěvníci geoparku tak 
již nyní mají možnost volby samostatné-
ho putování krajinou v okolí Javořice při 

využití ekologic-
ké metody Bee-
Taggů. Moderní 
informační tech-
nologie by podle 
autorů projektu 
mohly oživit zá-
jem mladých lidí 
o tuto formu tu-
ristiky a pozná-
vání, protože je 
ve velké míře rá-
di využívají. Vý-
hodou BeeTaggů 
je také to, že mo-
hou být umístěny 
tam, kde z růz-
ných důvodů ne-
ní možné umís-

tit klasickou informační tabuli a nepůsobí 
rušivě v přírodě. Více o celém projektu 
na www.geoparkvysocina.cz

Podle TZ

Revitalizace školního hřiště v Urbanově
Představujeme projekty MAS Telčsko

Tento projekt podpořila Místní akční sku-
pina v první výzvě roku 2013.
V rámci projektu bylo realizováno: 
● Vybudování nové dráhy 50 x 2 m s pís-
kovým doskočištěm. Povrch dráhy byl ře-
šen inovativním způsobem z tzv. umě-
lé trávy třetí generace. ● Zřízení lanové 
dráhy a dvou kladin. ● Vybudování nové 

plochy pro basketbal, in-line bruslení a te-
nis o velikosti 12x12 m. ● Revitalizace ze-
leně ● Vysvahování a urovnání plochy pod 
stávajícím hřištěm, zpevnění svahu ● Ob-
nova části oplocení
Celkové výdaje se pohybují kolem 480 tis. 
Kč, přičemž dotace je přes 350  Kč.
Podle zprávy Petry Fučíkové, MAS Telčsko

Mikuláš bude jezdit vlakem Regionem Renesance
Jízdní řád Mikulášských jízd:

Oblíbené Mikulášské jízdy historického 
vlaku na železniční trati  Kostelec - Sla-
vonice se uskuteční v sobotu 7. prosince 
(Telč 9.30 – Dačice 10.02/ 10.15 – Slavo-
nice 11.02/12.09 – Dačice 12.58/14.30 – 
Telč 15.04) a v neděli 8. prosince (Telč 

9.30 – Třešť 10.12/ 10.35 - Kostelec 
10.54/ 11.10 – Třešť 11.31/ 12.32 - Telč 
13.12). Více v pozvání předsedy Svazku 
obcí Železnice Kostelec - Slavonice sená-
tora Miloše Vystrčila na straně 9. Sledujte 
www.pokoleji.cz

● 26. října se v kostele sv. Václava v Třeběti-
cích stala ze slečny Petry Karáskové paní Pet-
ra Fučíková. Sympatické projektové mana-
žerce Mikroregionu Telčsko blahopřejeme.

Mikroregion Telčsko
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč

567 223 235 ● telcsko@telcsko.cz
http://www.telcsko.cz/
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M-SOFT, spol. s r.o., Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 579 111, e-mail: m-soft@m-soft.cz, www.m-soft.cz

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

25

8

4

250 Kč Cena s DPH/měsíc

199 Kč Cena s DPH/měsíc

129 Kč Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

AKTIVACE ZDARMA 
při předplatném na 1 rok
- 600 Kč vč. DPH při platbě paušálu měsíčně

* tarif s rychlostí 50 Mb/s je dostupný 
 pouze ve vybraných obcích. 
 Seznam na www.m-soft.cz

Uvedené ceny jsou akční a platí při uzavření 
smlouvy na dobu určitou.

INTERNET ZDARMA 
za zprostředkování každého nového 

zákazníka dostanete od nás internet 

na 3 měsíce ZDARMA
- počet zprostředkovaných zákazníků není omezen

Pro informace a objednávku 
volejte 567 579 111

RYCHLEJI

A LEVNĚJI

Jsme držiteli certifi kátu:
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

ROZŠÍ ENÍ ORDINA NÍ DOBY 
 

Zdravotnické za ízení MUDr. Nosek s.r.o., se sídlem Tel  II, Masarykova 444 
oznamuje, že bude od 1. 1. 2014 zam stnávat dalšího léka e a pro své pacienty rozší í 
ordina ní dobu: 

Pond lí 7 – 12 hod. 14 – 18 hod. 
Úterý 7 – 12 hod. 14 – 18 hod. 
St eda 7 – 12 hod.  14 – 18 hod. 

tvrtek 7 – 12 hod. 14 – 18 hod. 
Pátek 7 – 12 hod. 

 

Se zvýšením kapacity bude p ijímat nové pacienty, kte í se mohou v p ípad  zájmu 
registrovat již od 15. 11. 2013. Telefonní íslo k objednávání do ordinace z stává beze zm ny 
– tel. 567 213 256. 
 

PLES MĚSTA TELČE 
A MIKROREGIONU TELČSKO

pátek 24. ledna 2014 v sokolovně v Telči
s hudbou MARATHON LIVE BAND, předtančení CHRISSTAR JIHLAVA

Zápis 
do 1. ročníků ZŠ

ve všech školách
ve správním obvodu Telče

17. – 18. ledna 2014
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• Čalounictví. Opravy veškerého čalou-
něného nábytku i starožitného. Výro-
ba vrstvených matrací na míru. Auto-
čalounictví. Opravy a výroba krycích 
plachet na přívěsné vozíky. Pergoly, 
zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 
721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.

• Pronajmu na 2 roky byt 2+k zrekonstru-
ovaný. Cena dle dohody. 602 797 228.

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. 
Učebna na Myslibořské ulici v Telči, vý-
uka a výcvik na motocykl, osobní au-
tomobil a soupravu osob. automobilu 
s brzděným přívěsem. Info na www.au-
toskolaekol.wz.cz

• Pronajmu samostatný pokoj s WC a kou-
pelnou v RD v Telči. K dispozici je ku-
chyňka. Tel. 775 219 361.

Malý oznamovatel

Inzerujte 
v Telčských listech

Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, 

odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu

CHEB
30. 11. - 26. 12. - Chebské vánoční trhy
Víkendové koncerty: J. Ledecký, V. Čok, 
J. Korn, J. Štědroň, I. Czáková, Maxim 
Turbulenc, P. Kolář, J. Smolík, B. Basiko-
vá. Denně krasobruslení, fl ašinetář, soutěže 
pro děti, ponocný.
14. 12. zahájení výstavy Ladových obrazů, 
koncert Vašo Patejdla.

JINDŘICHŮV HRADEC
1. 12. – Pekelně zábavné odpoledne 
a rozsvícení vánočního stromu 
nám. Míru – zpívání koled a soutěže, sladké 
nadílky pro nejmenší

KUTNÁ HORA
6. – 8. 12., 13. -15. 12., 20. 12. 2013 – 1. 1. 
2014 - Střípky vánočního času
výstava v kostele sv. Jana Nepomuckého
Tradiční symboly českých Vánoc (betlémy, 
vrkoče, zahrádky, polazy, postavy advent-
ního času Barborky, Lucie, Perchty atd.)

LITOMYŠL
do 28. 12. - Zámecké sklepení
Výstava vánočních ozdob - vánoční stro-
mečky, skleněné ozdoby, svařené víno, a to 
vše každý víkend od 13 do 16 hodin. Work-
shop - zdobení vánočních ozdob. Otevřeno 
také 26. a 27. 12.

POLIČKA
30. 11. – 15. 12. - Hradní advent na Svoja-
nově
Prohlídky hradu s tradiční adventní a vá-
noční výzdobou návštěvníky přenesou 
na šlechtické sídlo konce 19. století. Sobo-
ta 14. 12. od 14:00 hod. – adventní koncert 
v domě zbrojnošů.

TELČ
21. - 22. 12. - Živý betlém
Zámecké nádvoří, v sobotu 21. 12. od 17.00 
a od 18.15 hod. a v neděli 22. 12. od 14.00 
a od 15.00 hod.
Nalaďme se svátečně s folklorním soubo-
rem Podjavořičan a Kvítek na komponova-
ném pořadu telčských folklorních souborů. 

TŘEBOŇ
14. 12. od 19:00 hod. - Třeboňští pištci 
Divadlo J. K. Tyla, slavnostní koncert u pří-
ležitosti 40. výročí založení souboru

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

stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Do nového roku hodně pohody
a hlavně žádné nehody

čtenářům Telčských listů přeje

Vladimír Roupec
www.autoskolaekol.wz.cz

A U T O Š K O L A - T E L Č
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20 roků
0. prosince 1993 zemřela v Telči akademic-
ká malířka Bohumila Doleželová (*1922). 
Oprávněně je řazena mezi nejvýznamnější 
české malířky 20. století. Soubor obrazů s ci-
kánskou tematikou ji učinil světově proslu-
lou. 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.
100 roků
19. prosince 1913 se v Telči narodil Karel 
Cejnar (+1989). Po absolvování telčské-
ho gymnázia vystudoval Právnickou fakul-
tu Univerzity Karlovy. Po krátkém působení 
v soudnictví působil jako středoškolský učitel. 
Později, v padesátých letech, mohl vyučovat 
jen na základních školách v pohraničí. V le-
tech 1974 až 1984 byl městským kronikářem.
200 roků
1. prosince 1813 se v Borotíně u Tábora na-
rodil Jan Ev. Kypta (+1868). Učitel, kte-
rého proslavila hudba a jehož skladby se 
hrají dodnes. Působil jako učitel a varha-
ník v Jindřichově Hradci. V roce 1848 pře-
sídlil do Telče, kde vznikla podstatná část 
jeho velkého hudebního díla. Napsal a vy-
dal také několik učebnic dějepisu, zeměpisu 
a hudební nauky. Je autorem Stručného dě-
jepisu města a panství Telč. V roce 1902 by-
lo po něm pojmenováno Kostelní náměstí.

Připomínáme si

Při pohledu na gesto muže před studenty s papírovým tankem v prvomájovém průvodu na po-
čátku padesátých let se nabízí ono pověstné Švejkovo „Na Bělehrad“. V té době to ale by-
lo „na imperialisty, revizionisty, trockisty a další“. Atmosféra snímku svádí jeho zařazení 
do „úsměvů regionu“. Mladším čtenářům proto připomeneme, že tehdy byl jen pouhý krok 
od studené války k té skutečné... Snímek má i další historickou vypovídací hodnotu. Místo 
stodoly v pozadí je dnes rušný průchod ze Staňkovy ulice na sídliště U Štěpnického rybníka.

Za poskytnutí snímku děkujeme panu Jaroslavu Návratovi.

Vzpomínáme na 20. století

Malíř Johann Hamza a jeho telčský původ
S Telčí je spojeno jméno pozoruhodného 
malíře sklonku 19. a přelomu století 20., 
Johanna Hamzy (resp. Hamžy). Jakkoliv 
dosavadní prameny udávaly jako místo je-
ho rodiště Telč a rok narození 1850, na-
rodil se ve skutečnosti 21. června 1848 
v Kostelní Myslové. Dětství strávil s ro-
diči v Telči, kteří od roku 1852 vlastnili 
mlýn čp. 13 na Velkém Předměstí (bývalá 
Lira na Podolí, pozn. red.). Později studo-
val malbu ve Vídni u profesora Eduarda 
von Engertha (někdejšího ředitele Akade-
mie výtvarného umění v Praze) na Akade-
mii výtvarného umění.
Hamza si po studiích ve Vídni založil 
vlastní ateliér a věnoval se především 
malbě žánrových scén z bohaté vídeň-
ské, resp. rakouské společnosti. Vystavo-
val ve své domovské Vídni, ale i v Dráž-
ďanech, Mnichově či Londýně.   Proslavil 
se zejména žánrovými scénami, stejně ja-
ko portréty či zátišími. Pro inspiraci se ob-
racel do minulosti, jeho díla zpodobňují 
bohatě zdobené postavy a interiéry, vel-
mi často pak z období rokoka. Jsou ceně-
na nejen pro imaginativní zdobnost, ale 
také pro velmi umné provedení vyškole-
ným „akademickým“ stylem. Velmi často 
zachycují atmosféru slavnostních okamži-
ků v soukromých rezidencích či koste-
lech. Jsou vytvořena především techni-
kou olejomalby, a to zejména na plátně 

či na dřevě. Johann Hamza byl od roku 
1888 členem Wiener Künstlerhaus (ví-
deňského domu umělců), kde byla a stále 
jsou prezentována výtvarná díla, architek-
tura či užité umění. Hamzova díla, roz-
měrově většinou spíše menšího formátu, 
jsou i v současnosti na trhu s umělecký-
mi díly velmi ceněná a obchodují se v Ra-
kousku, Německu, Velké Británii či New 
Yorku. Tvorba Johanna Hamzy měla po-
kračovatele v osobě jeho syna Hanse (Ví-
deň, 1879 –1945), který se stal po otco-
vě vzoru rovněž malířem. I když Hamza 
žil od doby svých studií ve Vídni, přesto 
měl domovský list až do roku 1902 v Tel-
či. Teprve v tomto roce obdržel domovské 
právo ve Vídni, spolu se svou manželkou 
a dvěma dětmi, a to na adrese Mariahilfer-
strasse 72.
Johann Hamza v průběhu svého živo-
ta zcela splynul s rakouským prostředím. 
Zemřel 22. prosince 1927 ve Vídni. Svými 
obrazy se stal dalším ze zajímavých malí-
řů s českými či moravskými kořeny, kte-
ří svým dílem vytvořili bohatou a pestrou 
mozaiku středoevropského umění konce 
19. a začátku 20. století v zemích tehdejší 
rakousko-uherské monarchie.
Děkuji panu Petru Dvořákovi ze Státního 
okresního archivu v Jihlavě za podporu 
při nalezení dokumentů.

Zdeněk Geist

Studie Mgr. Jany Dostálové z telčského 
pracoviště Národního památkového ústa-
vu vyšla na konci října v nejnovějším čís-
le (4/2013) prestižního časopisu Zprávy pa-
mátkové péče. Pětistránkový elaborát určitě 
zaujme zájemce o rybářství, ekologii a hos-
podářskou historii Telčska.

Vývoj rybniční 
sítě Telčska

Můžete si přečíst

Jak se chodí na památky?
Územní památková správa České Budějovice, 
pod níž od letošního roku spadají státní památ-
kové objekty v Kraji Vysočina, zveřejnila pře-
hled návštěvnosti jednotlivých objektů k 15. 
říjnu v letošním a předchozím roce. Telčský 
zámek v této statistice dopadl velmi dobře.

2013 2012
Jaroměřice n. R. 28 809 32 292
Lipnice 21 814 24 349
Náměšť n.O. 14 997 12 641
Telč 87 847 67 937
Zelená Hora 21 642 26 424
celkem 175 109 163 643



str. 19

TL viděly

Foto na této straně: Petra Fučíková, Stanislav Bartoň a Milan Horák.

Jak se koupe na náměstí.

Radost sedlejovských hasiček. Hodně Zelenou slavnost.

Pokoru před cukrárnou. Zvědavé kačeny.

V době přípravy prosincového vydání nebyla zima podle Josefa Lady na obzoru. Krátký den a málo slunce ovlivňovaly psychiku každého. 
A tak se TL podívaly s úsměvem na to, co také viděly v mikroregionu v nedávné době.
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Střet dvou vozidel 
ve Staré Říši
V úterý 22. října došlo po poledni ve Staré 
Říši ke střetu Renaultu Megane jedoucího 
po vedlejší silnici od Hladova na Novou Ří-
ši s Renaultem Clio, který jel po hlavní silni-
ci od Telče na Třebíč. Policisté provedli u ři-
dičů dechové zkoušky, při kterých u obou 
požití alkoholu vyloučili. Škodu na vozi-
dlech vyčíslili na 230 tis. Kč, další cca 10 
tis. na poškozeném zábradlí a fasádě domu.

Na Pilce řádil zloděj
Policisté prověřují vloupání do rekreač-
ních chat, ke kterým došlo v druhé polovi-
ně října v chatové oblasti Pilka v katastru 
Olšan. Pachatel zde vnikl do dvou chat, ze 
kterých odcizil různé věci - elektrocentrá-
ly, bedny s nářadím a dokonce malý moto-
cykl Babetu. Majitelům vznikla škoda cel-
kem za 60 tis. Kč.

Zase loupež ve Svatoanenské
V noci z 15. na 16. listopadu se vloupal 
neznámý pachatel do prodejny ve Svatoa-
nenské ulici. Odcizil zde cigarety, alkohol 
a další tabákové výrobky. Celkem způsobil 
škodu převyšující 160 tisíc korun.

Nelíbilo se mu počasí?
Policisté pátrají po pachateli, který poško-
dil 7. listopadu večer na parkovišti před 
Meteorologickou stanicí Kostelní Myslová 
zaparkovanou Škodu Octavii combi. Pro-
píchl u ní přední pneumatiku, vylil maz-
lavou kapalinu na sedačku a odcizil panel 

Policie ČR Telč informuje
autorádia na CD. Škoda byla předběžně 
vyčíslena na téměř 8 tis. Kč.

Jel rychle s alkoholem
Ve čtvrtek dopoledne 7. listopadu odhalili 
policisté v Telči řidiče, který jel po Jihlav-
ské ulici rychlostí téměř devadesát kilome-
trů za hodinu a navíc byl pod vlivem alko-
holu. Sedmapadesátiletému muži naměřili 
0,94 promile alkoholu. Další jízdu mu za-
kázali a na místě zadrželi řidičský průkaz.

Krádež telat
Policisté pátrají po pachateli, který v Sed-
laticích odcizil v noci 7. listopadu z neza-
jištěné hospodářské budovy 7 telat. Jedna-
lo se o tři býčky a čtyři jalovice. Krádeží 
způsobil škodu přes čtyřicet tisíc korun.

Drahý střet. Porsche 400 
tis. Kč, Škoda 80 tis. Kč
V sobotu 9. listopadu po šesté hodině ráno 
došlo u Mrákotína ke střetu vozidel Por-
sche a Škoda. Při nehodě byl zraněn řidič 
a spolujezdec ze škodovky. Oba byli pře-
vezeni na ošetření do jihlavské nemocni-
ce. Škodu na Porsche předběžně vyčíslili 
na 400 tis. Kč, na druhém vozidle na 80 tis. 
Kč. Příčinu a další okolnosti nehody poli-
cisté dále šetří.

Krádež ve škole
Policisté pátrají po pachateli, který v pátek 
8. listopadu po jedné hodině odpoledne od-
cizil na chodbě ZŠ v Masarykově ulici tři 
volně odložené akuvrtačky v celkové hod-
notě dvanáct tisíc korun.

VW Polo kontra srna
Ve středu 13. listopadu po jedenácté ho-
dině večer došlo u Černíče ke střetu vozi-
dla VW Polo se srnou. Ke zranění osob při 
nehodě nedošlo, na vozidle vznikla škoda 
přibližně 30 tis. Kč. Provedenou dechovou 
zkouškou policisté u řidičky požití alkoho-
lu vyloučili.

Řídil. Ale pět let to nesmí
V pondělí 21. října po jedenácté hodině 
večer při silniční kontrole nepředložil ři-
dič BMW, které jelo z Telče do Zvoleno-
vic, řidičský průkaz. Následně policisté 
zjistili, že třicetiletému muži byl v mi-
nulosti opakovaně soudem uložený trest 
zákazu řízení všech motorových vozidel, 
naposledy na dobu pěti let. Muže zadrželi 
a převezli na obvodní oddělení k prove-
dení nezbytných úkonů.

Opilý muž ležel na silnici
Ve středu 6. listopadu zajistili policisté 
v Telči opilého muže, který ležel po de-
váté hodině dopoledne na silnici ve Sva-
toanenské ulici. Ohrožoval tak svůj život 
a zdraví. Jednalo se o pětapadesátileté-
ho muže, který byl značně opilý a nebyl 
schopen se samostatně ze silnice dostat. 
Policisté výtečníka zajistili a převezli 
na protialkoholní záchytnou stanici k vy-
střízlivění, kde mu byla naměřena hodno-
ta 3,02 promile alkoholu.

Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka, 
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 10. do 18. 11. 2013.

Čekání na zimu. Za tepla

Průměrná teplota:   8,7 °C
Průměrný tlak:  1020,0 hPa
Srážky:    30,0 mm
Maximální teplota:   20,2 °C, 27. 10. 
   ve 13,02 hod.
Minimální teplota:   -1,4 °C, 31. 10. 
   v 6,41 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  55,5 km/h, 27. 10.

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

Říjen v číslech
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Vánoce jsou svátky klidu, pohody a lásky. 
I když to občas vypadá jako svátky náku-
pů, úklidu, vaření a pečení. Přesto, když se 
rodiny sejdou u štědrovečerní večeře, za-
pomene se na všechno nepříjemné a zůstá-
vá v srdcích jen láska. Každý si v tuto chví-
lí uvědomuje, že láska není jen slovo. 
A jsou mezi ná-
mi lidé, kteří za-
žívají ten pocit již 
spoustu let, ne de-
set, dvacet, padesát, 
ale téměř sedmde-
sát roků. Letošní 
Vánoce budou še-
desáté deváté, kte-
ré společně proži-
jí v Telči manželé 
Pešovi. Součet je-
jich věku je ohrom-
né číslo 184! Neda-
lo mi to a musela 
jsem se zeptat, ja-
ké byly ty první, a hlavně, jak se seznámili. 
Za všechno může pásek. Pan Peš byl náho-
dou u toho, kdy jedna paní kupovala pro svo-
ji dceru krásný, drahý pásek. Pásek byl moc 
pěkný a samozřejmě v něm vzrostla zvěda-
vost, jaká dívka si v něm vyjde na tancovač-
ku. Tak večer hledal, která je to ta parádnice, 
a našel. A jak říká, ta slečna si ho tím pás-
kem připoutala na celý život. Paní Pešová to 
ale uvádí na pravou míru: „To on mne vzal 
tancovat a už mne nepustil“. A za čtyři roky, 
v srpnu 1945, byla svatba. První Vánoce sla-
vili společně s rodiči paní Pešové, s kterými 
bydleli. Na dárky si již nepamatují, ale prý to 
bylo určitě něco velmi pěkného.
Vzpomínky plynou a nestačím zapisovat 
příběhy, které jsou tak zajímavé, a fakta, 
která znám jen z učebnic, slyšet na vlast-
ní uši od pamětníků. Vážím si těchto chvil 
a ptám se na jejich zaměstnání. Podnika-
li spolu v kadeřnictví, ale vše utnul rok 
1953, kdy se museli rozdělit, a každý za-
čal pracovat v jiném kolektivu. Pan Peš 
v pánském a paní Pešová v dámském ka-
deřnictví. Přes velkou pracovní vytíže-
nost měl pan Peš čas na své koníčky. Ma-

Vánoce jsou svátky plné lásky
loval obrazy a různé krajinky na dřevěné 
talíře, o které byl velký zájem i v cizině.
Protože pracovali na směny, s dětmi pomá-
hala babička, ale palačinky děti chtěly jen 
od tatínka a nyní i vnoučata a pravnoučata 
chodí za dědečkem na palačinky, které umí 
nejlépe na světě.

Hořce zavzpomína-
jí, že jako živnost-
níci neměli na nic 
nárok, museli jen 
platit. Tak to si tak ří-
kám, že se skoro nic 
nezměnilo, ale po-
slouchám dál o tom, 
jak existovaly „ša-
tenky“, které dostala 
paní Pešová, až když 
byla v jiném stavu. 
Vše bylo na příděl, 
a přesto nevzpomí-
nají na tu dobu se 
smutkem. Říkají, že 

byli mladí, a když slouží zdravíčko, jde vše.
Zavzpomínají na období chataření, kdy se 
okolo ohně setkávaly desítky chatařů, a zpí-
valo se, vyprávělo a samozřejmě i nějaká 
lahvinka padla.
Obdivuji jejich paměť, stále usměvavé tváře 
a to, že si udělali na mne čas a podělili se s ná-
mi o pár vzpomínek z jejich dlouhého života 
a manželství, které se blíží k platinové svatbě. 
A když se zeptám, jestli jim připadá to jejich 
manželství opravdu dlouhé, pan Peš se usmě-
je a řekne: „Ale kdepak, je to jako včera!“
Přeji Vám šťastné a veselé Vánoce, v novém 
roce hodně štěstí, zdraví a lásky. Dobrou ná-
ladu a toleranci. A hlavně úsměv, protože to 
je koření, kterého není nikdy dost.
Václav Peš (*1919) a Miluše Pešová 
(*1923) patří k nejstarším manželským 
párům ve městě a okolí. Celý život pro-
žili v Telči v Hradební ulici. Po uzavře-
ní manželství v roce 1945 si založili spo-
lečný holičsko-kadeřnický salón. Od roku 
1953, po znárodnění živností, oba praco-
vali ve svých profesích v místním „komu-
nálu“. Obrazy pana Peše zdobí nejednu 
telčskou domácnost.

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová Betlém plný češtiny. 
I z Telče
Národní pouť do Svaté země, která se kona-
la od 7. do 10. listopadu, přivedla na posvátná 
místa spojená se vznikem křesťanství v Izra-
eli a Palestině více než tisíc poutníků z celé-
ho Česka. Naposledy se taková pouť konala 
v roce 1937. Na Hoře Blahoslavení, v Betlémě 
a v Jeruzalémě byla v těch dnech slyšet češti-
na na každém kroku. Že jsme k titulku Betlém 
plný češtiny, který jsme si vypůjčili z jednoho 
celostátního deníku, mohli dopsat I z Telče je 
zásluhou Terezky Veselé a Jitky Plhalové. 
S první se pravidelně setkáváte v Informačním 
středisku radnice, druhou potkáte v sekretariá-
tu pana starosty. Na otázku, který zážitek z ne-
všední pouti považují za největší, odpověděly:
Terezka:
Národní pouť byla jedinečnou příležitos-
tí projít si místa, kudy kráčel Ježíš Kristus. 
Když nyní, po návratu, slyším v kostele slo-
va z Písma svatého, mohu si vše lépe před-
stavit. Na co budu určitě každý rok touto do-
bou vzpomínat s radostí, je, jak jsme na Poli 
pastýřů v Betlémě, téměř ve 30 °C, slavili 
vánoční bohoslužbu, zpívali koledy a rado-
vali se z narození Ježíše.
Jitka:
Největším zážitkem pro mne určitě bylo stát 
a dotknout se míst, o kterých se píše v No-
vém zákoně Písma svatého.
Při putování po Ježíšových stopách jsem 
s velkým zaujetím sledovala i běžný život 
na ulici, kde v jednu chvíli vedle sebe může-
te potkat židovského rabína s typickou po-
krývkou hlavy, zahalenou muslimku v hi-
džábu nebo křesťanského kněze s kolárkem. 
V zemi, která je kolébkou našich největších 
náboženství, je to běžný obrázek.            /z/

Vánoce u památkářů
Telčské pracoviště Národního památkového ústavu pořádá v pondělí 9. prosince od 18 
hodin v Lannerově domě pro širokou veřejnost vánoční koncert kapely Badyán s názvem 
Maria hustým lesem šla. Kromě nepříliš známých vánočních písní na něm zazní také 
oblíbené koledy.

Propagovali nás. 
O. Březina a V. Furch
285. číslo italského časopisu POESIA, které 
vyšlo v září letošního roku, uveřejnilo tříst-
ránkový příspěvek Antonia Sagregedo La vit-
toriosa solitudine del canto, který je celý vě-
nován Otokaru Březinovi. Na 12 stránkách 
pak redakce zařadila výběr z jeho poezie.
27. října vysílal Český rozhlas II další schůz-
ku (957) v seriálu Toulky českou minulostí 
s názvem Planá růže mezi květy poezie čes-
ké. Celá byla věnována životu a dílu básníka 
Vincence Furcha. V pořadu zazněla zmínka 
jak o jeho rodných Krasonicích, tak o Telči. 
Autor Josef Veselý zařadil do pořadu i ně-
kolik Furchových básní a nezapomněl při-
pomenout místo jeho posledního odpočinku 
na hřbitově u sv. Anny. Celý zajímavý pořad 
najdete na http://www.rozhlas.cz/toulky/vy-
sila_praha/_zprava/957-schuzka-plana-ru-
ze-mezi-kvety-poezie-ceske.  
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Po úspěšné edici Slavné vily, která mapova-
la významné stavby této kategorie v jednot-
livých krajích, přichází její autorský kolek-
tiv s novým počinem. Je jím reprezentativní 
publikace Slavné pošty Čech, Moravy 
a Slezska. Kniha představuje pozoruhodnou 
historii poštovnictví v českých zemích a 85 
příkladů poštovních budov z celé republi-
ky od 16. století do současnosti. Jako tře-
tí v pořadí je představena Listovní sběrna 
v Telči. Samozřejmě, že se nejedná o sou-
časnou budovu pošty ve Staňkově ulici, ale 
o dům čp. 15 na náměstí Zachariáše z Hrad-
ce. Právě v tomto domě ji začal v roce 1834 
provozovat kupec Mořic Rambousek. Text 
o telčské listovní sběrně vychází z práce 
Henryho Hahna Historie poštovnictví v Tel-
či a doprovází ji pět vyobrazení. Jedná se 
o skvělou propagaci města. Z nám blízkých 
míst jsou v publikaci zařazeny ještě Poštov-
ní stanice ve Slavonicích, Vratěníně a v Jih-
lavě. Publikace je v nabídce Knihovny 
Univerzitního centra.                                /z/ 

Slavné pošty. Je tam i naše
Nová publikace

21. října se v maďarském Székesfehérváru 
konala tradiční kadeřnická soutěž Hairdres-
ser open. Jejím cílem je ukázat krásu kadeř-
nické profese pomocí nových a neotřelých 
představ a také dát příležitost mladým kadeř-
níkům (věk účastníka nesmí přesáhnout pět-
advacet let) předvést své schopnosti a fan-
tazie při úpravě vlasů. Soutěže se zúčastnili 
žáci středních škol oboru kadeřník z Česka, 
Maďarska, Slovenska, Německa, Rumunska 
a Rakouska. Českou republiku reprezento-
vala také Anna Horníková z Telče, student-
ka Střední školy obchodu a služeb v Jihla-
vě. Soutěžilo se v kategoriích střih dámský, 
střih pánský, výčes drdol, výčes roční obdo-
bí a výčes kontinenty. V poslední jmenované 
kategorii Anička Horníková zazářila. Po ví-
ce než měsíční přípravě porazila dalších je-
denáct soutěžících a získala se svým účesem 
Afrika pohár a medaili za druhé místo!

„Afro“ přineslo A. 
Horníkové stříbro 
v Székesfehérváru

Soutěž mladých kadeřníků 

Anička Horníková při úpravě účesu Afrika.
Foto: Archiv AH

Píše se rok 1925. Prezidentem republiky je 
T. G. Masaryk, od konce I. světové války 
neuplynulo ještě ani 10 roků. V Telči by-
la slavnostně otevřena nová sokolovna. 
A v Polici nad Metují si děti poprvé hrály 
se stavebnicí Merkur... Její autor Jaroslav 
Vancl určitě nemohl tušit, že téměř o 90 let 
později, v době počítačů, letů do vesmíru 
a mobilních telefonů, vstoupí jeho dílo ofi -
ciálně do škol na Vysočině. „Díky fi nanč-
ní podpoře společnosti Bosch Diesel Jih-
lava bude mezi školy rozděleno více než 
130 různých stavebnicových sestav pod-
porujících vynalézavost, manuální zruč-
nost a technickou představivost. Cílem 
je nabídnout učitelům zajímavé pomůc-
ky, které zábavnou formou vzbudí u žá-
ků technického ducha a ulehčí jim pří-

Bude učit Merkur
Na telčských školách

padné rozhodování při výběru povolání,“ 
říká tisková zpráva Kraje Vysočina. Mezi 
vybranými školami, kde se Merkur obje-
ví, jsou i obě telčské základní školy. „Sta-
vebnice Merkur budeme používat na obou 
stupních. Především ale s jejich využitím 
počítáme na druhém stupni v předmětech 
fyzika a pracovní činnosti, které vyučují 
Jiří Nerad a Dušan Rodek,“ sdělil TL ředi-
tel ZŠ v Masarykově ulici Karel Navrátil. 
Ve shodných předmětech budou stavebni-
ci využívat také na ZŠ v Hradecké ulici. 
„Zájem žáků o tuto formu výuky je oprav-
du velký,“ uvedla ředitelka školy Miluše 
Remešová a dodala, „v průměru vychází 
na každou školu 5 stavebnic M8 a po třech 
stavebnicích Mini Sumo a Robotický slídil 
v hodnotě zhruba 30 tisíc korun.“            /z/

Důležitý seminář:

Co čeká neziskové organizace v souvislosti
s platností nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014

4. prosince od 15 do 18 hodin v ZŠ Masarykova
Přihlášky obsahující název organizace, jméno zúčastněné osoby a kontakt posílejte Soně 

Baueršímové na koordinator@kous.cz nebo se přihlašujte na tel: 605 485 691. Pořádá  
KOUS Vysočina, o. s., ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina 

a Mikroregionem Telčsko

Od 29. 11. do 12. 1. je v Muzeu Vysočiny 
na Masarykově náměstí v Jihlavě pozoru-
hodná výstava hraček ze sbírkových fondů 
zlínského a jihlavského muzea. Zmiňujeme 
ji hlavně proto, že mezi exponáty je kolekce 
fi gurek vyrobených v době německé okupa-
ce přímo v Jihlavě ve fi rmě Lineol Werke. 
Ta stávala  na místě současného City par-
ku. Firma vedle zbraní a součástek do ně-
meckých raket vyráběla i umělohmotné ma-
lované fi gurky zvířat a postavičky lidí. Je 
velmi pravděpodobné, že starší čtenáři TL, 
kteří v Lineol Werke byli totálně nasazeni, 
se na jejich výrobě také podíleli.    Podle TZ

Hračky ze staré půdy
Muzeum Vysočiny zve:

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.

info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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Kino Máj Třešť v prosinci
4. 12. v 19:30
KLAUNI (ČR) 
přístupný od 12 let
7. 12. v 19:30
KŘÍDLA VÁNOC (ČR)
8. 12. v 17:00 ve 3D
ŠMOULOVÉ 2 (USA)
11. 12. v 19:30
KONZULTANT (USA)
s titulky, přístupný od 12 let
12. 12. v 19:30 ve 3D
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 
(USA/Nový Zéland)
13. 12. v 19:30
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK (ČR) 
14. 12. v 19:30
PĚNA DNÍ (USA) MÁJÁRT
s titulky, přístupný od 12 let
22. 12. v 19:30
MARTIN A VENUŠE (ČR)
27. 12. v 17:00 ve 3D
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (USA)
28. 12. v 19:30 ve 3D
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 
(USA/Nový Zéland)

Pokud není uvedeno jinak, je fi lm přístupný 
bez omezení.
Více na www.trest.cz/kino-maj/

TL 12/2013 - 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 
nevrací, redakce si vyhrazuje právo jejich 
krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí), 
M. Horáková, I. Jeníčková
MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Čísla hrobů, kterým hrozí zánik:
hřbitov u sv. Anny

148, 172, 267, 447-8, 501, 506, 521, 606, 
723, 787, 875, 876-7, 951, 958, 1075, 

1191, 1238-9, 1463

hřbitov u Matky Boží
24, 55, 151-2, 163, 275, 282, 289, 293,

333, 415-6, 492, 508

Kancelář Správy hřbitovů
Nový hřbitov v Lipkách, Josef Salák
tlf. 777703491, salak@sluzbytelc.cz

Více na toto téma TL 2/2013 str. 20 
a úřední deska MěÚCelkový ráz počasí v říjnu byl sice ne-

stabilní, ale dal by se charakterizovat ja-
ko vlažný podzim. Pěkného počasí jsme 
si užili v 1. dekádě měsíce, kdy sluníčko 
i teploty vytvořily ráz pozdního babího léta 
a denní maximální teploty byly v rozmezí 8 
až 15°C. Teploty slabě pod nulou byly je-
nom zřídka, a to začátkem a koncem měsí-
ce. Často se střídaly několikadenní interva-
ly s polojasnou oblohou, nebo naopak bylo 
úplně zataženo nízkou oblačností. Ve druhé 
polovině měsíce byly i časté mlhy. Srážky 
byly nepravidelné, většinou jen slabé inten-
zity a pouze v podobě deště nebo mrhole-
ní. Padaly převážně ve druhé a třetí deká-
dě měsíce. Sněhové srážky se nevyskytly. 
Ve třetí dekádě měsíce se objevilo i něko-
lik dnů s vyššími teplotami mezi 15 a 20°C, 
které nám připomněly odcházející babí lé-
to. Měsíc hodnotíme srážkově v mezích 
normálu, teplotně byl mírně nadprůměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Počasí v říjnu

1. prosince  
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
Kostelec, MUDr. Přemysl Fučík 
Kostelec 87, 567 573 016
7. prosince  
Dačice, MUDr. Milena Skokanová
DAS - TRW, 384 456 215 
(Dačice dtto i 8. prosince)
Jihlava, MDDr. Dana Gurková  
třída Legionářů 1470/9, 567 210 390
8. prosince  
Luka n. Jihl. MUDr. Jindřich Hlávka
nám. 9. května 675, 567 219 588
14. prosince
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová 
Nemocnice Dačice, 384 358 294 
(Dačice dtto i 15. prosince)
Jihlava, MUDr. Martina Hobzová 
Vrchlického 2497/57, 567 155 020
15. prosince
Třešť, MUDr. Eva Hořejší
J. Hory 1050, 567 224 184
21. prosince
Dačice, MUDr. Dana Blechová
Nemocnice Dačice, 384 358 293
(Dačice dtto i 22. a 23. prosince)
Třešť,  MUDr. Zdeněk Vašek
Palackého 1334, 567 234 450
22. prosince
Jihlava, MUDr. Libuše Hrdinová 
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
24. prosince 
Dačice, MUDr. Marie Matoušková 
Nemocnice Dačice, 384 358 291 
(Dačice dtto i 25. a 26. prosince)
Jihlava, MUDr. Věra Chytková 
Vrchlického 2497/57, 567 574 573
25. prosince 
Jaroměřice, MUDr. Blanka Götzová
Komenského nám. 30, 568 620 248
Dobronín, MUDr. Veronika Kadličková 
Dobronín 343, 567 217 216
26. prosince 
Polná, MUDr. Zdenka Kazdová 
Varhánkova 227, 567 212 736
28. prosince 
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176 (Nivy), 384 423 107 
(Dačice dtto i 27. a 29. prosince)
Jihlava, MUDr. Monika Kostková
Vrchlického 2497/57, 567 574 574
29. prosince 
Jihlava, MUDr. Vladimíra Kotíková
Vrchlického 2497/57, 567 574 575
31. prosince 
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová,
Centropen , 384 406 301 

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích 

v prosinci

(Dačice dtto i 30.12. a 1.1. 2014) 
Jihlava, MUDr. Jitka Hrdličková
Znojemská 825/62, 567 307 757
Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hod., Třebíč (Ja-
roměřice n. R.) 9 - 12 hod., ostatní 8 - 12 ho-
din. V případě potřeby doporučujeme prově-
řit na uvedených tlf. číslech. Služby v obvodu 
Nemocnice Jihlava i na Infocentru Nemocni-
ce Jihlava na 567 157 211. Změna služeb ne-
ní vyloučena. Aktuálně na www.telc.eu, www.
nemji.cz, www.nemdac.cz, www.nem-tr.cz
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Fotbal
První „jarní“ kolo vyšlo na jedničku
Podzimní část fotbalové I.B třídy zakon-
čili fotbalisté díky dobrým povětrnostním 
podmínkám předehrávkou prvního jarního 
kola. Telčský tým v něm čekal těžký zápas 
v Koutech, které v minulém ročníku skon-
čily na druhém místě soutěže. Trenéři i hrá-
či přistoupili k zápasu s odhodláním vrátit 
tým do horní části tabulky. O jeho vítězství 
rozhodli po půlhodině hry Jiří Nerad a ka-
pitán mužstva Jiří Kratochvíl. Koutští zko-
rigovali výsledek až brankou v nastaveném 
čase. Zisk tří bodů za vítězství posunulo 
naše mužstvo na sedmou příčku podzimní 
tabulky. Nyní čeká hráče, trenéry i fotbalo-
vé fanoušky zimní přestávka a po Novém 
roce začne hráčům náročná fyzická přípra-
va na jarní část sezóny.                          -rd-

I. B třída mužů sk. B
1. Vladislav 14 37:16 34
2. Měřín 14 42:25 28
3. Bystřice n. P. 14 40:36 27
4. Kouty 14 36:21 25
5. Šebkovice 14 33:27 25
6. Studenec 14 26:22 22
7. Telč 14 18:21 20
8. Radostín 14 25:27 18
9. Kněžice 14 25:27 17
10. Přibyslavice 14 13:29 17
11. Stařeč 14 23:24 15
12. Velká Bíteš 14 14:26 15
13. Křižanov 14 24:31 12
14. Jakubov 14 19:43 5

27. 12. Stolní fotbal na ZASTÁVce
Slavíčkova 387 (zrekonstruovaná budova 
bufetu na bývalém autobusovém nádraží)
Nízkroprahové zařízení pro děti a mládež 
ZASTÁVka Telč zve všechny příznivce 
tohoto moderního sportu na silvestrovský 
turnaj (jednotlivců či dvojic, dle počtu při-
hlášených).
Registrace od 13:00, začátek turnaje 
ve 13:30 hod. Prosíme zájemce o účast 
z řad veřejnosti, aby nám zaslali předběž-
nou přihlášku na email: zastavka.telc@
charita.cz

Sport Florbal
Poslední sobotu v říjnu se starší žáci Orla zúčastnili III. ročníku Svatomartinského turnaje 
v Třešti. Mezi šesti týmy postupovali cílevědomě za vítězstvím. Zakolísali jen ve skupině 
v souboji s Horní Cerekví, když prohráli 1:2. V důležitějším fi nálovém zápase však tento 
tým už porazili a vybojovali pro Telč turnajový putovní pohár. Největší zásluhy na úspě-
chu měli Mirek Smetana a Tomáš Filip, kteří svorně vstřelili po sedmi brankách.         dk

Skvělé! Svatomartinský pohár putuje z Třeště do Telče.                       Foto: Zdeněk Kovář

Hokej
Krajská soutěž mužů Vysočiny
Utkání týmu SK na domácím ledě:
13.12. Telč - HC Velká Bíteš
20.12. Telč - HC Veverská Bítýška
10. 1. Telč - HC Zastávka
1. RH Centrum Brno 6 52:14 16
2. Náměšť n/O 5 31:18 12
3. V. Meziříčí B 6 25:19 12
4. Zastávka 6 29:28 11
5. Telč 6 31:19 10
6. Vev. Bítýška 5 18:14 10
7. Velká Bíteš B 6 17:23 7
8. Křižanov 6 28:39 3
9. Buldogs Brno 6 24:51 3
10. Šerkovice 6 21:51 3

Tabulka k 18. 11. 

Turistika
31. 12.
Silvestrovský výstup na Javořici
Trasy: Studená – Javořice, Řásná – Javoři-
ce, Mrákotín – Javořice. Startovné (na vr-
cholu Javořice) 10 Kč za Studenský knof-
lík, 20 Kč dobrovolný příspěvek na akci 
Novoroční čtyřlístek. Novoroční přípitek 
ve 12.30 hod. na vrcholu Javořice

Provoz zimního stadionu byl zahájen 16. 
listopadu. Nejbližší veřejné bruslení zná-
mé v době uzávěrky TL:
neděle 1. 12.  13:00 - 14:30
čtvrtek 5. 12.  19:45 - 21:15
neděle 8. 12.  13:00 - 14:30

Stolní tenis
Divize Vysočiny k 18. listopadu
1. Rovečné 6 59:28 17
2. Pelhřimov B 6 56:36 16
3. Jihlava A 6 56:37 15
4. H. Brod A 6 51:32 14
5. Pelhřimov A 6 56:44 14
6. Telč A 6 51:45 13
7. Polná A 6 45:44 12
8. Žďár n.S. B 6 45:49 12
9. Světlá n.S. A 6 41:53 10
10. Chotěboř 6 37:53 8
11. Třešť 6 30:59 7
12. M. Budějovice 6 13:60 5

Basketbal
Nový ročník regionální přeshraniční sou-
těž Waldviertler Sparkasse Cup. Tabulka 
k 18. 11.
1. J. Hradec 5 + 67 10
2. Telč 4 +58 7
3. Studená 4 +31 6

4. Gmünd 4 +27 6

5. N. Bystřice 4 - 10 6

6. Slavonice 4 - 40 5

7. Třešť 5 -190 5

8. Waidhofen 2 +4 3

Basketbal připravuje: 
Tradiční Tříkrálový turnaj, 11. ledna 2014 
s mezinárodní účastí. 

Sokol Telč
pořádá pro děti i rodiče tradiční sportování.

Přijďte si zacvičit
v pondělí 30. prosince

od 15.00 do 17.00 hod do haly Sokola.
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Vítáme nové občánky
Marek Vácha, Štěpnice
Eliška Rokytová, Podolí
Ester Silvestrová, Staré Město
Eliška Švecová, Štěpnice
Jakub Přikryl, Staré Město
Vanessa Němcová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Gábor Csémi, Holiare (Slovensko)
a Radka Zadinová, Telč
Jaroslav Tržil, Telč 
a Jana Čermáková, Mysliboř

Opustili nás
Josef Kadlec, Staré Město 86 let
František Dvořáček, Staré Město 87 let
Bohuslav Svoboda, Podolí 93 let
Jana Norková, Staré Město 90 let
Stanislav Šecka, Podolí 87 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u naro-
zených dětí na základě písemného souhlasu 
obou rodičů, u sňatku na základě písemného 
souhlasu obou novomanželů a u zemřelých 
podle úmrtního oznámení zveřejněného ro-
dinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Římskokatolické
1. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
7. 12. so 8.00 sv. Anna
  17.00 Matka Boží
8. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
14. 12. so 17.00 Matka Boží
15. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
21. 12. so 17.00 Matka Boží
22. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
24. 12. út 24.00 sv. Jakub
25. 12. st 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
26. 12. čt 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
28. 12. so 17.00 Matka Boží
29. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

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

Církev Slovo života
každou neděli v 16.00 hod. v hudebním 
sále přístavby ZŠ Masarykova
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz 
a měsíční série tematických přednášek

Bohoslužby

v prosinci 2013 až lednu 2014
Pro vánoční období je vydán samostatný 
tisk – kulturní a sportovní program od pro-
since 2013 do ledna 2014.

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi od 0 do 6 let každé úterý a čtvr-
tek od 9.00 do 11.30 hod. na Domě dětí 
a mládeže.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
Téma na prosinec Vztahy, sex, trápení
3. 12., 10. 12., 17. 12. 
Prosincové tvoření na ZASTÁVce
12. 12. Víš to? Vědomostní soutěž na té-
ma měsíce
19. 12. fi lm „Juno“
27. 12. 13.00 
Silvestrovský turnaj ve stolním fotbálku, 
i pro veřejnost

Klub důchodců
 v budově polikliniky
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Krou-
žek šikovných rukou ● Kroužek ručních 
prací ● Biblický kroužek ● Trénink pamě-
ti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-drama-
tický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé
8. 12. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva, 
výkup kožek

Kulturní kalendář

V neděli 29. prosince ve 14,30 hod. bude 
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích pravi-
delné větrání kostela a varhan. Téma oblí-
beného „větrání“ je tentokrát jednoznačné: 
Zpívání koled a povídání o nich.

Koledy v Lidéřovicích

Je dobré, když ve chvílích, kdy srdce bolí 
a rozum odmítá přijmout skutečnost, potká-
váte hodné lidi.
Děkujeme zvláště MUDr. G. Langhamme-
rové a sestřičkám Věrce Králové a Milád-
ce Požárové za vzornou péči a pomoc o ne-
mocnou paní Janu Norkovou.

Děkuje rodina Páralova a Volfova

Poděkování

Každý si myslí, že prožít stáří v domově se-
niorů, je pro člověka ponižující. Omyl. Te-
prve nyní víme, že tomu může být i jinak. 
Proto děkujeme celému personálu DpS 
v Telči za obětavou péči našemu otci Bo-
huslavu Svobodovi. Díky.

Rodina

Poděkování

Celá naše rodina dě-
kuje za účast při roz-
loučení s Bohuslavem 
Svobodou, zvaným „Bo-
houšek“. S člověkem, 
který měl velmi rád Telč, 
sport, svoji rodinu. Dále 
byl gentleman a vtipálek.

Bohoušek Vám děkuje

Rekordní 8. listopad
Rekordní teplotu naměřilo 8. listopadu 75 
ze 132 stanic Českého hydrometeorologic-
kého ústavu, které měří třicet a více let. 
Vůbec nejvyšší denní teplotu zaznamenaly 
jihomoravské Dyjákovice, kde se ale tep-
lota měří jen 21 roků. Naměřili zde 20,1 
°C. Mezi rekordmany byla i „naše“ mete-
orologická stanice na kopci Buzový mezi 
Telčí a Kostelní Myslovou. Rtuť teplomě-
ru se zde vyšplhala na rovných 17 °C. Pře-
dešlý rekord byl 14 °C z roku 2006.

Zdroj: iDnes, tabulka ČHMÚ

Setkání členů Klubu důchodců
u adventního stolu
15. prosince ve 14 hodin 

v budově polikliniky
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Uzávěrka příštího čísla 
12. prosince

Díky nástěnnému kalendáři, ze kterého je tento snímek, můžete celý rok 2014 prožít s lidovými 
zvyky na Horácku v podání souboru Podjavořičan. Kalendář, který celý pro soubor nafotografo-
val Martin Čáp, je v nabídce IS radnice a v Knihkupectví Šilhavý na nám. Zachariáše z Hradce.

Rok s Podjavořičanem
Díky kalendáři

Více než sto roků máme v muzeu pohybli-
vý betlém manželů Vostrých. Někdy mu ta-
ké říkáme Telčský betlém. Teď dostal kon-
kurenci. Nemusíme mít ani bujnou fantazii, 
abychom ve vystřihovánce manželů Lancin-
gerových poznali Telč. Autorkou kreseb je 
paní Martina, manžel Milan vymyslel pro-
storové řešení. Nový telčský betlém může 
tak mít doma skoro každý. Kdo se nebojí sle-
pování. „Slepení betlému je práce pro celou 
rodinu na jeden adventní víkend - to byl také 
náš záměr, protože rodiče se dnes málo vě-
nují dětem. Nešika ať to raději nezkouší, ří-
ká manžel, ale já myslím, že to nebude tak 
zlé. Ať se do něj také pustí,“ radí M. Lancin-
gerová. A doporučení Milana Lancingera? 
Lepidlo určitě Herkules. Při slepování bání 
věží je třeba středem báně protáhnout zašpi-
čatělou špejli a tvarovat báň na ní. Figurky se 
podlepovat nemusí, protože betlém je vytiš-
těný na kvalitním křídovém papíru. Jediné, 
co se musí podlepit, je modré pozadí s kome-
tou a podkladová deska - nejlépe silnější le-
penkou nebo překližkou.“ Budoucí betlémá-
ři najdou u vystřihovánky podrobný návod, 
takže se nemusí bát, že by něčemu nerozu-
měli. Betlém je ve vánoční nabídce Infor-
mačního střediska, kde si ho také můžete 
prohlédnout, jak vypadá po slepení.   /z/

Telčské betlémy. 
Máme již druhý!

Vystřihovánka, která se musí líbit

První číslo nového, jubilejního 25. roční-
ku Telčských listů vyjde na počátku led-
na 2014.

Příští TL v lednu

Tak jako v minulých letech bude i le-
tos provoz městského úřadu 31. prosin-
ce omezen. Občanům bude k dispozi-
ci pouze Informační centrum v přízemí 
radnice (budova č.p. 10 na náměstí Za-
chariáše z Hradce) v době od 8 hod 
do 13 hod, které kromě obvyklých čin-
ností bude zajišťovat i příjem podání. 
Vyřídit si jiné záležitosti v tento den te-
dy nebude možné.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Provoz městského 
úřadu na silvestra

Návštěva mechanického betlému manželů Vostrých patří neodmyslitelně k vánočním 
svátkům v Telči již více než jedno století. Na otázku, kdy bude letos přístupný, od-
pověděla TL vedoucí muzea Helena Grycová Benešová: Celý sváteční týden od 25. 
do 31. prosince, vždy od 10 do 16 hodin. Výjimkou bude pondělí 30. prosince, kdy 
bude zavřeno.

Betlém Vostrých o Vánocích
Telčské muzeum zve:


