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Starosti nejen starosty

Krize se nevyhnula ani Telči

Přijeli na traktoru!

V loňském roce jsem si v létě v Telč-
ských listech pochvaloval, jak se naše-
mu městu daří. Nezaměstnanost poprvé 
za řadu let klesla pod 5 procent. Telčské 
firmy měly množství zakázek a těžko 
sháněly potřebné zaměstnance. Všech-
ny do té doby prázdné areály bývalých 
firem našly nové majitele a i využití. V 
anketě Město pro byznys se dokonce 
Telč umístila v rámci kraje na pátém 
místě. A s přílivem evropských peněz 
se rýsovaly další významné investice. 

Rok se s rokem sešel a jakoby máv-
nutím škaredého kouzelného proutku 
je všechno jinak. Nezaměstnanost se 
v srpnu vyšplhala na 9,7 procenta a dá 
se předpokládat, že s ukončením se-
zonních prací ještě poroste. Pro Telč je 
však největším problémem zastavení 
výroby v nábytkářské firmě Terco. Ješ-
tě na jaře vedení shánělo truhláře pro 
nové zakázky. Pak měl pomoci doto-
vat ztrátu zisk z výstavby fotovoltaické 
elektrárny, která vzniká na sousedních 

pozemcích. A nakonec firma ztratila za-
hraniční odběratele a nemá peníze ani 
na přežití. Dle vyjádření vedení firmy 
v areálu zůstane jen několik lidí a pro-
story budou nabízeny k pronájmu. Ale 
v dnešní době se asi nájemce, který by 
vytvořil pracovní místa, bude hledat 
hodně těžko. Bohužel, podobný osud 
potkal i rakouskou firmu JOKO, která 
vyráběla v bývalé administrativní bu-
dově Motorpalu. Ta je nyní opět na pro-
dej. A protože se, vzhledem k nynější 
ekonomické situaci, zpožďuje i projekt 
revitalizace Panského dvora, nová mís-
ta v Telči asi letos nebudou. Problémem 
ale je, že práce není jen v Telči, ale ani 
v Jihlavě (i zde nezaměstnanost dosáhla 
10 %). A tak mě děsí, co bude dál. Měs-
to je v této oblasti zcela bez kompeten-
cí. Může nabídnout pouze omezený po-
čet příležitostných pracovních míst, ale čet příležitostných pracovních míst, ale čet
nemá možnost ovlivnit podnikatelské 
prostředí třeba investičními pobídkami 
nebo daňovým zvýhodněním. Bohu-
žel, ti, kteří tyto možnosti mají a měli 
by hledat řešení současných ekonomic-
kých problémů, se věnují politickým 
čachrům. Ale to nechci komentovat.

Roman Fabeš, starosta města

Jak se dostat do Telče? Zcela originálně vyřešili letos v srpnu tuto otázku manželé 
Krauterovi z bavorského Dorfenu. Přijeli k nám na traktoru! Jejich historický milá-
ček SCHLŰTER DS 15 pochází z roku 1953. Gűnter Krauter jej koupil v roce 1983 
a pět roků mu trvalo jeho citlivé restaurování.

Se svým neobvyklým dopravním prostředkem již Krauterovi navštívili řadu ev-
ropských zemí. „Cesta do Telče nám trvala 10 dní. Nedivte se, jedeme rychlostí 15 
– 19 km/hod. Výhodou je, že můžeme obdivovat krajinu, kterou projíždíme,“ uvedl – 19 km/hod. Výhodou je, že můžeme obdivovat krajinu, kterou projíždíme,“ uvedl – 19 km/hod. Výhodou je, že můžeme obdivovat krajinu, kterou projíždíme,“
pro TL pan Krauter. Oba manželé si pochvalují spolehlivost svého dopravního pro-
středku. Za dvacet let, co jej používají, museli prý provést jen dvě drobné opravy. 
Telč si letos zvolili za hlavní cíl své prázdninové cesty. /z/ 
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Konzultační den 
rady města

středa 14. října
 15.00 - 17.00 hod.

doporučujeme se předem
 objednat v sekretariátu MěÚ

Z jednání rady města
71. schůze - 26. srpna
- RM schválila bezúplatné užití znaku 
města Telče v publikaci Česká encyklo-
pedie památek.
- RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní práva realizace stavby nad pozemkem 
parc. č. 2372/1 v obci a k.ú. Telč mezi 
Městem Telč a SBD Javořice Telč.
RM schválila podání žádostí o dotaci na 
akce „Realizace úspor energie v objek-
tu administrativní budovy Na Sádkách“, 
„Realizace úspor energie v objektu Poli-
kliniky Telč“ a „Zakládání a obnova kra-
jinných prvků v lokalitě Lipky v Telči“.
- RM schválila zveřejnění záměru proná-
jmu části pozemku parc.č. 3792/4 , díl č. 
19 o výměře 392 m2 v zahrádkářské osa-
dě Třešňovka.

72. schůze - 9. září
- RM schválila finanční příspěvek ve výši 
5 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů měs-
ta Telče na akci Hasičský pětiboj.
- RM schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce mezi Městem Telč a MO Morav-
ského rybářského svazu Telč na rybník 
Nadymák.
- RM vzala na vědomí informaci o výši 
daňových příjmů za leden až srpen 2009.

Jak a do kdy podat žádost

Program regenerace MPR a MPZ 2010

- RM vzala na vědomí přehledy o čerpání 
energií v Mateřské škole Telč.
- RM jmenovala komisi pro hodnocení a 
posouzení nabídek na výběr zpracovatele 
územního plánu města, schválila doda-
vatele, kteří budou vyzváni k předložení 
nabídky a schválila zadávací podmínky 
veřejné zakázky na výběr zpracovatele 
územního plánu Telč.
- RM schválila nařízení Města Telče č. 
1/2009 o placeném stání na místních ko-
munikacích.
- RM schválila zapojení ZŠ Masarykova 
jako partnera v projektu „Učíme interak-
tivně - zavádění a rozvoj interaktivních a 
multimediálních metod výuky v prostře-
dí základních škol kraje Vysočina“.

Volby.
Poplach jako na vojně

Na tomto místě jste měli nalézt další ob-
vyklé informace k volbám do Poslanecké 
sněmovny, které vyhlásil prezident republi-
ky na 9. a 10. října tohoto roku. Po verdiktu 
Ústavního soudu, který volby v tomto ter-
mínu zrušil, a následné nedohodě politic-
kých stran je termín konání voleb v nedo-
hlednu. Většina administrativních úkonů, 
o kterých jsme informovali v minulých TL, 
tak skončí ve skartovačích. K neuskutečně-
ným volbám můžeme jen konstatovat. Byl 
to poplach jako na vojně. Cvičný.

Jak jsme informovali veřejnost v minu-
lých letech, i letos připravuje Město Telč 
souhrnnou žádost o finanční podporu z 
Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a zón na rok 2010. Při 
zpracování souhrnné žádosti, která se 
bude na Ministerstvo kultury ČR odesí-
lat v průběhu měsíce listopadu 2009, se 
vychází z konkrétních žádostí jednotli-
vých vlastníků nemovitostí. Upozorňu-
jeme proto všechny vlastníky památkově 
chráněných objektů, že formulář žádosti 
o finanční příspěvek na rok 2010 bude k 
dispozici v Informačním středisku MěÚ 
a na odboru rozvoje a územního pláno-
vání MěÚ od 4. září 2009. Formulář bude 
také uveřejněn na internetových strán-
kách města. Nejpozději možný termín 
odevzdání vyplněné žádosti včetně příloh 
je 3. listopadu 2009. Veškeré žádosti ode-
vzdávejte na podatelnu MěÚ Telč, neboť 
garantem a nositelem Programu je Město 
Telč.

Žadatelé, kteří neuspěli se svojí žádos-
tí v letošním roce, musí ve vlastním zá-
jmu žádost z letošního roku aktualizovat, 

především z hlediska odhadu stavebních 
nákladů a platnosti stavebního povolení 
nebo souhlasu stavebního úřadu, a mo-
hou žádost podat znovu. Termín podání 
všech žádostí, nových a z letošního roku 
je stejný, tj. 3. 11. 2009.

O finanční příspěvek mohou požádat 
pouze majitelé nemovitostí, které jsou 
zapsány v Ústředním seznamu nemovi-
tých kulturních památek, tzn. že objekty 
mají vlastní rejstříkové číslo památky. 
Další podmínkou je, že se předmětná 
nemovitost nachází v městské památko-
vé rezervaci Telč nebo v památkové zóně 
Telč – Staré Město. Z důvodu aktualizace 
zásad tohoto dotačního programu Minis-
terstvem kultury ČR už není možné do 
souhrnné žádosti začlenit památkové ob-
jekty v těsné blízkosti hranic památkové 
rezervace a zóny.

Na závěr upozorňujeme žadatele, že 
žádosti neúplné a bez doložených po-
vinných příloh nebudou do souhrnného 
soupisu zařazeny.

Ing. Tomáš Krátký,
odbor rozvoje a územního plánování

2009
Profi  Informační 
centrum 2009:

Image Informační 
centrum 2009:

Na konci soutěže 
Denik.cz a A.T.I.C. ČR 
udělí 2 certifi káty udělí 2 certifi káty udělí 2 certifi
v každém kraji:
Profi  Informační centrum 2009 Profi  Informační centrum 2009 Profi
Image Informační centrum 2009

Hlasování 
bude 
zahájeno 
9.9. 2009 
a potrvá 
do 9.10. 2009.

www.denik.cz/www.denik.cz/www.denik.cz/
infocentra

Klikněte 
na příslušný kraj 
a HLASUJTE!

2009
Profi  Informační 
centrum 2009:

Image Informační 
centrum 2009:
Které informační centrum 
na vás působilo nejlépe 
(vzhledem, atmosférou...)?

Klikněte 
na příslušný kraj 
a HLASUJTE!

2009
Profi  Informační 
centrum 2009:
Ve kterém informačním 
centru vám poskytli 
nejprofesionálnější služby?

Image Informační 
centrum 2009:

Klikněte 
na příslušný kraj 
a HLASUJTE!

vyhlašují 
soutěž

Informační Informační 
centrum

2009
Profi  Informační 
centrum 2009:

Image Informační 
centrum 2009:

Klikněte 
na příslušný kraj 
a HLASUJTE!
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Kolik žáků mají školy?
V novém školním roce nastoupilo do základních škol ve správním obvodu Telče 1080 

Kolik žáků mají školy?
V novém školním roce nastoupilo do základních škol ve správním obvodu Telče 1080 

Kolik žáků mají školy?
žáků. Z toho 116 jich šlo letos do školy poprvé. Telčské listy o tom informovala Eva 
Cupaková z útvaru školství Městského úřadu Telč.

Jaké jsou počty žáků a tříd v jednotlivých školách, ukazuje následující přehled:

Škola  Počet  Žáci Tříd Žáků   
 prvních   v prvním celkem  celkem

tříd ročníku

ZŠ Hradecká+ ZŠ praktická 2 26 22 420
ZŠ Masarykova 2 39 18 376
ZŠ Nová Říše 1 19 9 166
ZŠ Stará Říše 1 13 3 41
ZŠ Mrákotín 1 9 2 35
ZŠ Krahulčí 1 7 2 20
ZŠ Urbanov 1 3 2 22
Celkem 9 116 58 1080

O podobné údaje jsme požádali ředitele GOB a SOŠ Jana Sedláčka. Jde o jedinou střední 
školu ve správním obvodu Telče. Zde do primy nižšího gymnázia nastoupilo 22 žáků, do 
první třídy vyššího gymnázia 29 žáků a do prvního ročníku sekce SOŠ 31 žák.

Celkem pak má škola v letošním školním roce 13 gymnaziálních tříd, ve kterých 
studuje 346 žáků, a 5 tříd Střední odborné školy se 147 žáky. 

Radosti a starosti telčského starosty
Navštívil nás izraelský velvyslanec

Po prohlídce náměstí položili pan Ya-
akov Levy s manželkou v ambitu kostela 
Sv. Jakuba kamínky k pamětním deskám 
obětem druhé světové války. Samozřej-
mě, že na společné večeři se diskuse vrá-
tila k tragickým osudům telčské židovské 
komunity. V této souvislosti ocenil pan 
velvyslanec projekt Zmizelí sousedé, ve 
kterém žáci našich škol pod vedením paní 
učitelky Kadeřávkové pátrali po osudech 

našich bývalých spoluobčanů. Manželka 
pana velvyslance dokonce přislíbila pře-
dat v Izraeli dosud nedoručitelný dopis 
vztahující se k projektu. 

Pan velvyslanec prozradil, že velmi rád 
cestuje a v Česku již projel řadu míst. 
Telčí je nadšen, a proto se sem rád vrací 
i soukromě. Účast na koncertu festivalu 
Pontes, na kterém účinkovala izraelská 
zpěvačka, byla pak příjemným závěrem 
jeho návštěvy.

Parkování v Masarykově ulici nově
Masarykova ulice je stále významněj-

ším místem v našem městě. Po rozsáhlé 
rekonstrukci se v současnosti stává „dob-
rou adresou“ pro řadu obchodů a firem. 
Do života se tak pozvolna dostává archi-
tektonický koncept živé zóny, spojující 
budoucí společné autobusové a vlakové 
nádraží s centrem města. Společně s pří-
tomností řady veřejných institucí to však 
také znamená zvýšenou potřebu parkova-
cích míst. Ostatně, tak jako v celém městě. 
Po dokončení parkovišť na Svatoanenské, 
Na Sádkách a Na Korábě, která jsou urče-
na na delší stání, bylo dokončeno i parko-
viště ve dvoře polikliniky. To, stejně jako 
většina parkovacích míst v Masarykově 
ulici, by ale mělo sloužit především ke 
krátkodobému stání pacientů polikliniky, 
klientů úřadů a zákazníků obchodů. Stát 
delší dobu by zde měli pouze vlastníci 
nemovitostí či podnikatelé ze zde umís-
těných provozoven. Realita ale byla letos 
přes léto jiná. Vzhledem k tomu, že se 
zde neplatí, řada návštěvníků města „dala 
přednost“ ulici před placeným parkoviš-
těm. A na ostatní už místo nezbylo. To vy-
volalo velkou kritiku jak vlastníků domů 
či obchodů, tak i ostatních uživatelů.

Proto jsme se rozhodli vyzkoušet v Ma-
saryčce model běžně užívaný například v 
Rakousku – tzv. krátkodobé stání. Formou 
předplatitelských karet a časově omezené-
ho dvouhodinového stání bychom chtěli 
problém alespoň zčásti vyřešit. Stručně 
řečeno, pokud jdu k lékaři, zastavím v 
ulici nebo za poliklinikou, za okno dám 
hodiny nebo lístek s časem příjezdu a 
dvě hodiny zde mohu bez problémů stát. 
Pokud v ulici vlastním dům, zakoupím 
si parkovací kartu, která mi zde umožní 
stát bez omezení. Přesný režim je popsán 
v Nařízení rady města, které podrobně vy-
světluje v samostatném příspěvku na stra-
ně 4 vedoucí odboru rozvoje a územního 
plánování Vladimír Švec.

Pokud by se tento systém osvědčil, dal 
by se použít i v jiných frekventovaných 
ulicích. V rozvojových plánech města se 
nezapomíná ani na další rozšíření par-
kovacích ploch. V příštím roce přibude 
parkoviště u nového autobusového ná-
draží a k parkování by se pak mohla vy-
užít i plocha nynějšího autobusáku. Další 
místa by měla výhledově vzniknout po 
rekonstrukci Tyršovy ulice a v zahradách 
naproti poliklinice.

Roman Fabeš, starosta města

Velvyslanec Yaakov Levy se v doprovodu starosty Romana Fabeše prošel po 
náměstí.                                                                                      Foto: Ilona Jeníčková
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Památkový ústav v Telči  
připravuje
Přednáškový cyklus Územního odborné-
ho pracoviště Národního památkového 
ústavu v Telči Rodinné stříbro.

21. října
Novostavby a stavební zásahy 
v historických jádrech měst
Přednáší: PhDr. Martina Veselá, NPÚ 
– ú.o.p. v Telči

Novostavba a novodobé stavební zá-
sahy očima památkáře. Musí být no-
vostavba vždy problémem? Příklady 
vhodných a nevhodných realizací z po-
hledu principů památkové péče.
Přednáška se koná v obřadní síni na 
radnici v Telči od 18 hodin.

Rada Města Telče vydala dne 9. 9. 2009 
nařízení č. 1/2009 „O placeném stání 
na místních komunikacích nebo jejich 
vymezených úsecích“. Jaké změny nebo 
novinky s účinností od 1. října 2009 při-
nese?

Možnost zakoupit si parkovací kartu 
pro stání osobního automobilu na vyhra-
zeném parkovišti na náměstí Zachariáše 
z Hradce ti, kteří mají nárok na její vy-
dání (oprávněnými žadateli jsou občané 
s trvalým pobytem, vlastníci nemovitostí, 
nájemci bytů a podnikatelské subjekty s 
provozovnou v určené části městské pa-
mátkové rezervace), znají a využívají ji již 

Foto: Ilona Jeníčková

gulace parkování bude uplatňována pou-
ze v pondělí až v pátek od 8 do 17 hodin, 
v ostatních časových intervalech a dnech 
bude bezplatné parkování vozidel umož-
něno všem motoristům neomezeně.

Nařízení přinese změny pro všechny dr-
žitele parkovacích karet. Jednou z nich je 
jejich cena, která nyní již reflektuje skuteč-
nost, že město Telč se od 1. 9. 2009 stalo 
plátcem DPH. I přes drobné navýšení ceny 
je však nutné zdůraznit, že ve srovnání s 
jinými městy obdobné velikosti i městy s 
historickými centry jsou ceny parkova-
cích karet v Telči výrazně nižší. Mezi další 
důležitou změnu patří způsob vydávání 

Nařízení města o placeném stání na místních komunikacích

Nová pravidla pro parkování v Masarykově 
ulici a ve dvoře polikliniky

Nový vedoucí provozu 
VAS 
Vodárenská akciová společnost, a.s. di-
vize Jihlava oznamuje, že od 10. srpna  
letošního roku došlo ke změně na pozici 
vedoucího provozu vodovody a kanali-
zace Telčsko. Jindřich Kaupa odešel do 
starobního důchodu a místo něj nově 
převzal funkci vedoucího provozu Telč-
sko František Čermák, který dlouhá léta 
působil na pozici mistra. Novým mis-
trem provozu Telčsko se stal Vít Cha-
lupský.
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
panu Jindřichu Kaupovi za jeho dlouhole-
tou a obětavou práci pro naši společnost. 
Působil u Vodárenské akciové společnosti 
Jihlava úctyhodných 37 let. Byl to právě 
on, kdo se také velkou měrou zasloužil o 
to, aby občané Telče a dalších obcí byli 
zásobováni pitnou vodou špičkové kvali-
ty, nejdříve z úpravny vody Řásná a od 
80. let z úpravny vody Nová Říše, na kte-
rých dlouhé roky působil jako vedoucí.
Díky jeho činnosti a inovativním způso-
bům organizace práce patří Novoříšská 
úpravna a vodohospodářské objekty, 
které provoz vodovody a kanalizace 
Telčsko zajišťuje, mezi významné a re-
prezentativní provozy, které jsou často 
navštěvovány širokou veřejností. Probí-
hají zde i mnohé školní exkurze.

Jan Pešek, VAS Jihlava

od roku 1999, kdy byl tento systém v Tel-
či poprvé zaveden. Od října t.r. budou v 
zájmu zajištění optimálního využití par-
kovacích kapacit obdobným způsobem 
řešena i stání v Masarykově ulici, včetně 
parkoviště za objektem polikliniky. Ob-
dobným, ale nikoliv shodným. V této 
zóně budou oprávněni vyhrazená stání 
užívat nejen držitelé parkovacích karet 
(jejich výčet s vazbou na ul. Masarykova 
je stejný tak, jak je uvedeno výše u nám. 
Zachariáše z Hradce), ale i široká veřej-
nost, tj. především návštěvníci Polikliniky 
a dalších ordinací lékařů, lékáren, katast-
rálního úřadu atd. Při užívání vyhraze-
ných stání bude realizován tzv. smíšený 
režim, tj. oprávněnými uživateli budou 
nejenom držitelé parkovacích karet pro 
tuto zónu, ale i řidiči motorových vozidel 
označených parkovacími kotouči s max. 
nepřetržitou délkou stání 2 hodiny. Re-

karet pro podnikatelské subjekty, pro kte-
ré parkovací karty nebudou vydávány na 
obchodní jméno podnikatele, ale přímo 
na SPZ nebo RZ motorového vozidla, kte-
ré užívá k podnikání. Důvodem je zamezit 
možnost jejich zneužívání pro označení 
nepříslušných vozidel. Výjimkou jsou po-
skytovatelé ubytovacích služeb, kteří mo-
hou požádat o přenosné karty s označe-
ním názvu zařízení. Úpravu dozná od 1. 1. 
2010 i vzhled parkovacích karet (umístění 
ochranného prvku). Cílem tohoto opatře-
ní je zamezit vytváření jejich kopií.

Úplné znění nového nařízení města na-
jdete na webových stránkách města www.
telc-etc.cz, úřední desce městského úřadu 
nebo je k nahlédnutí v listinné podobě na 
sekretariátu nebo odboru vnitřních věcí 
MěÚ Telč.

Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje a 
územního plánování MěÚ

Dozor veřejného pořádku
MěÚ Telč

607 670 352

Změny v parkování se dotknou i dvoru polikliniky.                 Foto: Tezeza Jeníčková
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Slovo hejtmana

O partnerství měst a regionů
Partnerství – slovo, které dnes často slyšíme v různých sou-

vislostech. Pokud jde o partnerství měst nebo regionů, dříve 
jsme ho znali pod slovem „družba“ zjevně východního půvo-
du. Však taky většinou „družby“ směřovaly směrem na východ, 
větší města ji měla i s městy z tehdejšího Sovětského svazu, 
menším byla přidělena města na Slovensku. Směrem na západ 
se tomu dělo jen málokdy a hodně opatrně. Ale všechna tato 
setkání i pod politickou kontrolou znamenala poznávání kon-
krétních lidí a navazování často dlouhodobých přátelství. A je 
dobře, že mnohé tyto vztahy například se slovenskými městy 
pod novým názvem partnerství přetrvaly dodnes.

Dnes mají své partnery všechna naše větší města na různých 
místech Evropy. Nebudu je tady vyjmenovávat, byla by to dlou-
há řada, často jde kromě slovenských měst o sídla v Rakousku, 
Německu, Holandsku, ale taky v Polsku, Francii nebo Itálii. Jak 
už to bývá, některé vztahy jsou formální a jejich kvalita i čet-
nost se mění i se změnami ve vedení měst na obou stranách. 
Ale v jasné většině jde už o stálé a prohlubující se vztahy, které 
nezůstávají u potřepání si rukou oficiálních delegací. Na smlou-
vy o spolupráci navazují setkání nejrůznějších skupin občanů 
– kulturních souborů, žáků a studentů, ale taky odborníků nebo 
i podnikatelů v rozličných oblastech. Významná bývá společná 
příprava evropských projektů.

Kraj Vysočina má kromě mnoha dílčích vztahů uzavřeny 
partnerské smlouvy s pěti zahraničními regiony. Jsou to kon-
krétně Spolková země Dolní Rakousko, Region Champagne-
-Ardenne ve Francii, Nitranský samosprávný kraj, Autonomní 
region Friuli Venezia Giulia v Itálii a Zakarpatská oblast Ukraji-
ny. Díky jim byl realizován už velký počet konkrétních projektů 
především v oblasti školství, kultury, sportu, cestovního ruchu, 
ale taky třeba informačních technologií nebo zdravotnictví. 
Zmíním se alespoň o některých zajímavostech.

Tak v červnu letošního roku se ve francouzském městě Char-
leville-Mézières uskutečnil turnaj v ledním hokeji, kterého se 

zúčastnil náš krajský výběr hráčů ve věku 17 – 19 let. Družstvo 
z Vysočiny zvítězilo v základní skupině turnaje a vyhrálo rov-
něž finálový zápas proti týmu z Nitranského kraje ze Sloven-
ska. V návaznosti na to jsme se v září při bilaterálním jednání 
s Jeanem-Paulem Bachym, prezidentem regionu Champagne 
Ardenne, dohodli mimo jiné na tom, že podpoříme realizaci 
hokejového kempu pro mladé hráče z Champagne Ardenne 
na Vysočině. A oni nám zase poskytnou lektory francouzštiny 
pro naše školy. Řekl jsem jim: „My vás naučíme hokej a vy nás 
francouzsky.“ V uvolněné atmosféře jsme pak mohli domlou-
vat další důležité projekty. A pan Bachy přijal mé pozvání na 
Vysočinu.

Velmi dobré jméno si náš kraj už vybudoval na Zakarpatské 
Ukrajině, v regionu, kde stále pozitivně vzpomínají na dobu své 
příslušnosti k Československu. Dnes plně respektujeme jinou 
geopolitickou situaci, ale rádi navazujeme na přátelské vztahy. 
Pomohli jsme jim s opravou škol v Lazeščyně a Strymbě a ode-
zva byla velmi srdečná – až dojemná. U nás jsme slyšeli už dříve 
i názory těch, kteří si myslí, že bychom měli pomoc jen přijímat 
a ne někomu poskytovat, protože jsme sami chudí. Když pomi-
nu to sobectví v těchto slovech, rád bych připomněl, že dob-
ré lidské vztahy vedou ke spolupráci ve všech oblastech – tedy 
nakonec i té hospodářské, která přináší oboustranný prospěch. 
Jsem rád, že v této otázce jsme se všichni na kraji vždy shodovali 
bez ohledu na naši politickou příslušnost.

Mezinárodní partnerská spolupráce přináší bližší poznání, 
vzájemné pochopení a toleranci různých kultur. Rovněž po-
znávání jiného prostředí a postupů, získávání zkušeností ve 
světě je obrovským vkladem pro rozvoj osobnosti – především 
u mladých lidí. A pro mne nezanedbatelná je i ta základní lid-
ská stránka – můžeme být jiní, a přesto si můžeme těch „ji-
ných“ vážit, chápat je a mít je rádi.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

V roce 1929 zažily podzimní práce na 
Telčsku historický okamžik. Na pole 
velkostatku Podstatzkých–Lichtenstei-
nů vyjel první traktor. Známe i jméno 
prvního traktoristy. Byl jím pan Karel 
Navrátil. Pamětníci si jej více budou 
pamatovat jako pečlivého plánovače 
dílny výtlačných ventilů zdejšího Mo-
torpalu a také jako starostlivého správ-
ce letního tábora u Vanova.
Snímek pořídil málo známý fotoateliér 
Charuza Telč. Za jeho zapůjčení děku-
jeme paní Haně Čermákové z Brna.

Vzpomínáme na 20. století

Stále hledáme fotografie a další náměty 
pro seriál Vzpomínáme na 20. století. 

Podle vašich ohlasů patří mezi nejoblíbe-
nější rubriky TL
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Začátek září patří v Telči již tradičně 
Dnům evropského dědictví, letos tématu 
Památky měřené časem. Návštěvníkům 
se otevřely dveře objektů, které jindy 
nejsou veřejně přístupné, slavnostními 
fanfárami před kostelem Jména Ježíš v 
podání nadšených mladých studentů ze 
Základní umělecké školy Dačice.

V sobotu 12. září bylo zpřístupněno 
celkem sedm objektů, uskutečnilo se de-
set doprovodných akcí a šest různých vý-
stav pro téměř tři tisíce návštěvníků.

         Foto: Tereza Jeníčková

Ohlédnutí za Dny evropského dědictví

Památky měřené časem
Jak nás vidí budoucí architekti

Telč 09´
Až do 20. října najdeme ve vstupní síni 

radnice výstavu kreseb posluchačů studij-
ního programu „Architektura a stavitel-
ství“ Stavební fakulty pražského ČVUT. 
Vystavené práce vznikly za loňského stu-
dijního pobytu studentů v Telči. I letos se 
na různých místech ve městě setkáváme s 
dalšími budoucími architekty, kteří kreslí 
známé i méně známe pohledy na Telč.

V kapli Všech svatých na zámku za-
zněla renesanční hudba v podání flét-
nového kvarteta. Koncert vážné hudby 
rodiny Vejmelkových z Telče „Voces Ve-
imelcorum“ a žesťového kvintetu ZUŠ 
Dačice pod vedením Stanislava Kamínka 
v kostele Jména Ježíš, stará hudba Mirka 
Zadiny v kostele sv. Ducha, koncert pě-
veckých sborů Smetana a Santini z Telče 
v kostele sv. Jakuba vystřídalo dixielan-
dové vystoupení na náměstí Zachariáše 
z Hradce s doprovodem velocipedistů 

v dobových kostýmech na historických 
kolech a rytířská klání historické skupiny 
Cavalieri Moravi.

Turisté si mohli prohlédnout probíha-
jící Dolnorakouskou zemskou výstavu v 
Městské galerii Hasičský dům a na Stát-
ním zámku v Telči, v zámecké zahradě 
výstavu dřevěných soch uměleckého řez-
báře Petra Krajíčka a fotografie Georga 
Waltera a Stanislava Maxy My Evropané, 
obrazy Jana Křena a keramiku z Bechyně 
na věži sv. Ducha, výstavu Christine Ha-

bermann von Hoch Železné objekty ve 
vstupní síni radnice.

Dovolte mi poděkovat všem vystupují-
cím za příjemné chvíle, studentům GOB 
a SOŠ Telč za dozor v objektech a stát-
nímu zámku, farním úřadům v Telči za 
zpřístupnění objektů.

V nadcházejícím roce 2010 se budou 
konat Dny evropského kulturního dědic-
tví v Telči v sobotu 11. září.

Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury

Benefiční koncert pro o.s. SDÍLENÍ
Neděle 11. října v 18 hodin v kostele Jména Ježíš

Vystoupí smíšený pěvecký sbor SANTINI Telč a komorní 
smyčcový orchestr s výběrem naší a světové duchovní hudby.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na provoz občanského 
sdružení SDÍLENÍ

Jak vystavené práce na výstavě, tak i jen 
letmý pohled na právě vznikající dílo 
soustředěného studenta či studentky 
potvrzují, že architekti musí umět kres-
lit. Studijní pobyty budoucích architek-
tů mají zázemí ve výukovém středisku 
ČVUT na náměstí Zachariáše z Hradce 
(dříve Učňovská škola).

Slavnostní 
výlov 

Štěpnického 
rybníka

sobota 10. října
od 8 hodin
více str. 14
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Makovičkovy známky 
budou opět reprezen-
tovat Telč

Od 13. do 18. října se v Oblastní ga-
lerii Vysočiny v Jihlavě uskuteční Celo-
státní výstava poštovních známek. Díky 
předsedovi telčských filatelistů Ing. Bo-
huslavu Makovičkovi bude mít na ní 
zastoupení i Telč. Zájemci o filatelii a 
poštovní historii zde uvidí jeho unikát-
ní sbírku Poštovní historie jihozápadní 
Moravy v letech 1664 až 1918.

Mnoho nechybělo a Bohuslav Mako-
vička mohl vystavovat na prestižní fila-
telistické akci i druhou část své sbírky 
věnované poštovní historii jihozápad-
ní Moravy v letech 1918 až 1945. „Na 
nominační výstavě v září v Brně získal 
tento exponát sice stříbrnou medaili, ale 
byl ohodnocen jen 62 body. Podmínkou 
pro účast na Celostátní výstavě je získat 
bodů 65,“ uvedl pro TL Bohuslav Ma-
kovička.

Pouhé tři body tak rozhodly, že oficiál-
ní představení této části jeho pozoruhod-
né sbírky se na celostátní úrovni bohužel 
odkládá.                                                   /z/

Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v srpnu šetřili policisté z 
Obvodního oddělení Telč.

Řídil vozidlo v době zákazu
5. srpna o půl druhé v noci bylo ve Slava-
tovské ulici kontrolováno osobní motoro-
vé vozidlo Nissan Sunny, které řídil řidič 
z Telče. Tomu byl rozsudkem Okresního 
soudu v Jihlavě uložen trest zákazu čin-
nosti řízení motorových vozidel na dobu 
36 měsíců, do 12. 3. 2011. Řidič byl na 
místě zadržen a ve zkráceném příprav-
ném řízení stíhán pro trestný čin maření 
výkonu úředního rozhodnutí.

Chtěl si vymoci splacení dluhu násilím
10. srpna se muž z Telčska pokusil vnik-
nout do bytu ve Svatoanenské ulici, kde 
se domáhal násilím splacení dluhu. Muž 
je nyní podezřelý ze spáchání trestného 
činu vydírání.

Odcizená nafta v lomu Vanov
V době od 6. do 8. srpna neznámý pa-
chatel překonal uzamčená plastová víčka 
nádrží PHM u dvou nákladních vozidel 
zaparkovaných na volném prostranství v 
Kamenolomu Vanov. Z nádrží obou vo-
zidel pak odcizil celkem 330 litrů nafty. 
Majiteli vznikla škoda ve výši 7860 Kč.

Na novém parkovišti odcizeny lavičky
V noci z 10. na 11. srpna odcizil nezná-
mý pachatel z parkoviště v Těšíkově ulici 
2 lavičky kovové konstrukce s dřevěnými 
výplněmi, které byly pevně ukotvené do 
země. Městu Telč způsobil škodu na ma-
jetku ve výši téměř 28 tis. Kč.

Vykradené auto v Telči
Navečer 8. srpna rozbil neznámý pachatel 
okno u vozidla, které bylo zaparkováno 
v Batelovské ulici. Odcizil z něj hnědou 
koženou aktovku s různými doklady, fi-
nanční hotovostí, fotoaparátem. Majiteli 
způsobil škodu okolo 62 tisíc Kč.

Odcizený moped v Horních Duben-
kách
15. nebo 16. srpna vnikl neznámý pa-
chatel na dvůr rodinného domu v obci 
Horní Dubenky. Odcizil zde nepojízdný 
malý motocykl Jawa 50, r.v. 1977. Majiteli 
způsobil škodu asi 3 tisíce Kč.

Vykradený bufet
V noci z 21. na 22. srpna vnikl neznámý 
pachatel do bufetu na autobusovém ná-
draží ve Slavíčkově ulici. Odcizil zde cuk-
rovinky, láhvové pivo, nealkoholické ná-
poje, uzeniny a destiláty asi za 7 tisíc Kč.

Ukradená peněženka U Hraběnky
V době okolo 13,35 hod. 26. srpna odcizil 
neznámý pachatel z nezajištěné místnosti 
šatny v hotelu U Hraběnky dámskou pe-
něženku s kreditní kartou, finanční hoto-
vostí a doklady. Majitelce vznikla škoda 3 
tisíce Kč. Pachatel byl zachycen kamero-
vým záznamovým zařízením a nezbývá 
než doufat, že jej někdo pozná.

Vykradená kaple u Krasonic
Mezi 27. až 29. srpnem vnikl neznámý 
pachatel po vypáčení dveří do kaple P. 
Marie na „Humberku“ u Krasonic. Z ol-
táře odcizil volně stojící dřevěné sochy 
sv. Antonína a Josefa. Hodnota odcize-
ných soch je asi 20 tisíc Kč.

Šel na zmrzlinu? Ukradl cigarety!
V noci z 29. na 30. srpna vnikl nezná-
mý pachatel do obchodu se zmrzlinou v 
Komenského ulici, kde odcizil cigarety v 
hodnotě 3 tisíce Kč.

Nenastoupit do výkonu trestu se již 
nevyplatí
Policisté OO PČR Telč započali v měsíci 
srpnu prověřovat tři muže s Telčska pro 
podezření ze spáchání trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí, 
kterého se dopustili tím, že ačkoliv pře-
vzali výzvy k nástupu trestu odnětí svo-
body do věznice, ve stanovené lhůtě trest 
nenastoupili. Od 1. ledna letošního roku 
se jedná o nový trestný čin, za který pa-
chateli hrozí, že si k již uloženému trestu 
může přidat až dva další roky pobytu ve 
vězení.

Mladík z Telče je podezřelý se šesti 
vloupání
V průběhu měsíce srpna zadokumento-
vali policisté OO PČR Telč šest případů 
vloupání do různých objektů v Telči a 
okolí. Jednalo se o kancelář lesnické fir-
my, výkupny barevných kovů, kolny v 
obci Rozsičky, rodinného domu v Telči, 
jednoho vozidla a parkovacího automa-
tu v Telči. Ze všech těchto skutků je po-
dezřelý mladík z Telče, který se ke všem 
skutkům doznal. Spisový materiál byl 
předán Službě kriminální policie a vy-
šetřování v Jihlavě, kde proti němu bude 
vedeno trestní řízení. Celkem způsobil 
škodu okolo 130.000,- Kč. Zároveň se 
analyzují další obdobné, zatím neobjas-
něné, případy z minulosti a je možné, že 
rozsah trestního stíhání se ještě rozšíří. 
Rovněž se o jeho osobu zajímají policisté 
z okolních oddělení.    npor. Miloš Novák

vedoucí OO PČR Telč

Svědectví z dávných dob
V letošním roce bylo ze Staroměstské-

ho rybníka vyvezeno do blízkého okolí 
mnoho tun zeminy. Z historické litera-
tury lze předpokládat, že právě v těchto 
místech bylo původní osídlení. Proto 
jsme věnovali této vyvážce mimořádnou 
pozornost. Nebyli jsme zklamáni! Získa-
li jsme důkazy o tom, že právě v těchto 
místech pobýval člověk již v době neolitu 
či eneolitu. Jedná se o časové zařazení do 
horizontu 5. – 2. tisíciletí před n.l.

Nalezli jsme dvě opracovaná jádra 
z jurského rohovce /import/, z které-
ho se vyráběly čepelky, hroty, škrabky 
a jiné nástroje. Výrazným projevem 
zručnosti našich dávných obyvatel 
je kopytovitý klín. Kamenný nástroj 
sloužil zřejmě k opracovávání dřeva, 
ale mohl mít i jiný účel. Fragmenty 
pravěké keramiky svědčí též i o del-
ší přítomnosti etnika v této oblasti. Z 
hlediska důvěryhodnosti se jedná zřej-
mě o první nálezy, které pochází z pů-
vodního uložení a přečkaly tisíciletí až 
do naší doby. 

Archeologické nálezy z Telče jsou kul-
turním dědictvím celého našeho národa. 
Neměli bychom si nechat uniknout z to-
hoto odkazu ani střípek!

Jan Stříteský - ARCHEOS
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Městská knihovna zve

Beseda s Vlastimilem Vondruškou
Městská knihovna Telč zve všechny zá-

jemce na večer se spisovatelem Vlastimi-
lem Vondruškou.

Začátek besedy je ve středu 21. října v 
17,30 v konferenčním sále hotelu U Hra-
běnky. Vstup je volný.

Pracovnice městské knihovny se obra-
cí na všechny čtenáře, kteří mají půjče-
né knihy, jež napsal, aby je do 20. října 
vrátili nebo přinesli s sebou na besedu. 
„Rádi bychom je nechaly od Vlastimila 
Vondrušky podepsat,“ vysvětlila důvod 
této žádosti Ilona Martinů z městské 
knihovny. Podle ní je samozřejmě také 
možné přinést k podpisu i vlastní knihy. 

Hlasujte pro telčské íčko
Jak informujeme na druhé straně těchto 
TL vyhlásila společnost VLTAVA-LABE-
-PRESS, která vydává 73 Deníků po celém 
území republiky ve spolupráci s Asociací in-
formačních turistických center ČR A.T.I.C., 
soutěž „Informační centrum 2009“. V elek-
tronickém hlasování, v době od 9. září do 
9. října, se odpovídá na otázky, ve kterém 
informačním centru nám letos poskytli nej-
profesionálnější služby a kde jsme se cítili 
nejlépe.
Jak by se mohlo zdát, soutěž je určena pro 
nejčastější návštěvníky  informačních cen-
ter – turisty. V případě telčského infor-
mačního střediska to ale tak zcela neplatí. 
Letošní „tým“ zdejšího IS ve složení Vero-
nika Brožová, Stáňa Bártů, Martin Veselý 
a Mirka Málková ochotně neodpovídá jen 
zvědavým či zbloudilým turistům, ale kaž-
dý měsíc nám domácím prodává Telčské 
listy, občas trpělivě odpovídá, že ještě ne-
vyšly, kdykoliv nám najde spojení vlakem 
nebo autobusem v současném nepřehlednu 
jízdních řádů a v neposlední řadě nás na-
viguje po pracovištích městského úřadu, 
které hledáme. Určitě to není výčet všeho, s 
čím se na „naše“ íčko obracíme. Samozřej-
mostí je, že si zde koupíme vstupenky na 
kulturní akce, pohlednici nebo některou z 
nabízených knih.  Podle kladných ohlasů na 
služby radničního „íčka“ si určitě zaslouží, 
abychom mu na adrese http://www.denik.
cz/infocentra/ dali hlas.                      /z/z/ /z/z

Na otázku, proč právě beseda s Vlastimi-
lem Vondruškou, odpověděla Ilona Mar-
tinů: „V současné době patří jednoznačně 
k nejoblíbenějším spisovatelům mezi naši-
mi čtenáři.“

Vlastimil Vondruška, (1955), je český 
historik, publicista a spisovatel (přede-
vším historických detektivních příběhů). 
Patří také  k předním českým výrobcům 
kopií historického skla. V roce 1987 získal 
Cenu literárního fondu, roku 2005 od Me-
zinárodního sdružení pro dětskou knihu 
Zlatou stuhu IBBY v kategorii Literatura 
faktu a populárně naučná literatura pro 
mládež a v letech 2006 a 2007 Cenu čte-
nářů nakladatelství MOBA.
Kromě literatury patří mezi jeho zájmy 
horolezectví, kterému se aktivně věnoval 
více než dvacet let.
Jeho nejznámější práce:
Církevní rok a lidové obyčeje, České sklo, 
Katovny a mučírny, Intimní historie,
Slavné bitvy českých panovníků, Význam-
ná sídla české šlechty, Mezi tiárou a orlicí 
ad. Přízeň čtenářů si získala  série detek-
tivních knih z doby  Přemysla Otakara II., 
ve kterých je skvěle vykreslen tehdejší ži-
vot,  mentalita lidí a atmosféra středověku 
vůbec. Hlavní postavou příběhů je vzděla-
ný  rytíř a královský prokurátor Oldřich z 
Chlumu, který jako správce hradu Bezděz 
má také pravomoc vyšetřovat a trestat hr-
delní zločiny v okolí.

Z Telče do Kelče

Mladí hasiči z Kelče zvítězili v sobotu 5. září v požárním útoku v soutěži O po-
hár starosty Telče. Zopakovali si tak loňské vítězství, když letos za sebou nechali 
vrstevníky z Nevcehle a Laviček u Velkého Meziříčí. V kategorii mladších hasi-
čů dosáhlo na vítězství družstvo z Budíkovic těsně před týmy z Výčap a téměř 
domácími hasiči z Pavlova.
Pohár starosty tak putuje opět do Kelče na Vsetínsku, se kterou Telč pojí ne-
jen podoba jmen, která občas přináší potíže v poštovním styku, ale také osoba 
čestného občana Telče, Vojtěcha Jasného, rodáka z Kelče.    Foto: Martin Veselý

Na poslední chvíli s kastelánem

Třeboňští pištci
Mimořádný závěr letošní sezóny se poda-
řilo připravit vedení telčského zámku. V 
Divadelním sále vystoupí 17. října v 18 
hodin známý flétnový soubor Třeboňští 
pištci s hudební  skupinou Jen tak tak z 
Jindřichova Hradce. Kastelán Bohumil 
Norek pro TL uvedl: „Jsem moc rád, že  
se nám podařilo získat zahajovací koncert 
jubilejního turné obou souborů do Telče. 
Věřím,  že jejich vystoupení bude pro po-
sluchače velkým zážitkem. Pištci hrají na 
všechny druhy zobcových fléten a doprová-
zí je violoncello, kytara, zvonkohra, klavír 
a bicí nástroje.
Základem jejich  repertoáru je česká a ev-
ropská renesanční a barokní hudba. Soubor 
ale také hraje  jihočeské lidové písně, vánoč-
ní písně a koledy.“
Díky širokému repertoáru jsou Třeboňští 
pištci vítání nejen na koncertech, ale i na 
různých festivalech, přehlídkách a při re-
prezentačních příležitostech.               /z/
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Upozornění: Plošnou inzerci v Telčských listech je nutno zaplatit předem do 18. dne v měsíci na finančním     
odboru MěÚ Telč u pí Procház
Upozornění:
odboru MěÚ Telč u pí Procház
Upozornění: Plošnou inzerci v Telčských listech je nutno zaplatit předem do 18. dne v měsíci na finančním     
odboru MěÚ Telč u pí Procház

Plošnou inzerci v Telčských listech je nutno zaplatit předem do 18. dne v měsíci na finančním     
kové.
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Elsun, in. Zbyněk DaňhelElsun, in. Zbyněk Daňhel
tel.: 384 495 128
e-mail: danhel.z@seznam.cz

BUDÍŠKOVICE 28

Při nákupu nové pily STIHL do Vás odkoupíme jakoukoli
starší nefunkční kompletní motorovou pilu za 500 Kč.

BRYPA, spol. s r.o., Černíč 23BRYPA, spol. s r.o., Černíč 23
Výroba a montáž eurooken a další výrobky z masivu 

(tel. 775 765 760)

Vestavěné skříně a jiné výrobky z lamina. Prodej 
dřevotřísky, lamina a další velkoplošný materiál

(tel. 775 765 765)

OBEC KRAHULČÍ
přijme do pracovního poměru 

pracovníka na zajištění:
- zimní i letní údržby komunikací
- údržby veřejné zeleně
- údržby a ošetřování lesních porostů (mot. pila)
- drobných oprav a údržby majetku obce
- úklidových prací
- vytápění
Podmínkou je:                                 
- morální bezúhonnost 
- řidičský průkaz skupiny „T“
- manuální zručnost

Informace na tel. 567 317 108
Nabídky s životopisem doručte do 31. 10. 2009 

na adresu: Obec Krahulčí, Krahulčí 85, 588 56 Telč

Výhodou je:                                 Výhodou je:                                 
- zednická, zámečnická 
  a truhlářská dovednost 
- osvědčení topiče na 
   teplovodní kotle
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MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky
 mobil: 604 897 982

e-mail: info@nabytek-brychta.cz
www.nabytek-brychta.cz

• Čalounictví. Opravy veškerého čalou-
něného nábytku i starožitného. Výroba 
vrstvených matrací na míru. Autočalou-
nictví. Opravy a výroba krycích plachet 
na přívěsné vozíky. Pergoly, zástěny atd. 
Odvoz - dovoz. Tel mob.: 721 123 595. 
Tel. dílna: 567 219 040.

• Koupím staré pohlednice z období 1895 
– 1950. Nabídněte na tel. 731 567 364.

• Zajímá vás rodinná historie? Zpracuji ro-
dokmen vaší rodiny, cena dle individu-
ální dohody. Kontakt: tel. 775 660 525, 
e-mail: blanka.lednicka@psinec.com

• Prodám dveře vchodové plastové a okna z 
neuskutečněné stavby. Bílá a hnědá, lev-
ně, přivezu zdarma. Tel. 777 106 709.

• Půjčovna společenských oděvů + zakáz-
kové šití.

   Dagmar Burianová, IČO 12430838, ad-
resa Radkovská 582, Telč (žlutý panelák 
u marketu JMB), telefon 739 669 238.

  Pracovní doba pro půjčovnu: út, st 16 – 18 
h. Zakázkové šití po telefonické domluvě. 
Otevřeno od 15. září.

• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír 
Roupcovi. Nové kurzy zahajujeme každé 
první pondělí v měsíci na učebně auto-
školy na Myslibořské ulici 317 v Telči. 
Informace na tel. 607 185 517.

• Aerobic i body attack, každou středu od 
16:45, v tělocvičně ZŠ Masarykova Telč. 
Kontakt: M. Coufalová, 774 103 944.

• Koupím jablka vhodná ke zmoštování, 
odvezu je přímo z vašeho sadu nebo sám 
posbírám. Cena dohodou (1Kč/kg). Pod-
mínka - bez chem. postřiku. Prosím na-
bídněte - tel. 777222959, 384420769.

Malý oznamovatel

Za jazykovou stránku inzerátů
 odpovídají jejich za da va te lé.

O
D
V
Ý
R
O
B
C
E
Z
N
A
�
K
Y

Nezaměstnanost srpen

Město Telč 9,7Město Telč 9,7
ČR  8,5ČR  8,5
Oblast Telc 9,6Oblast Telc 9,6
Okres  8,8Okres  8,8
Kraj Vysočina 9,3Kraj Vysočina 9,3

NEED TO IMPROVE 
YOUR ENGLISH AT 

SCHOOL OR AT WORK?
Soukromé hodiny s rodilým 

mluvčím z Londýna.
Philip Masheter,
tel. 606 964 564



- 13 -

Lidová malírna
Před sto lety, v roce 1909, spatřily světlo 
světa první výrobky Lidové malírny v Telči. 
V  TL postupně představujeme její  pozo-
ruhodná, a spíš méně známá, díla. Seriálem 
nás provází odborník a velký znalec histo-
rie Lidové malírny pan Petr Krchňavý, ma-
jitel telčského starožitnictví. To nově sídlí 
na náměstí Zachariáše z Hradce.

Část čajové soupravy z přelomu dvacá-
tých a třicátých let minulého století svěd-
čí o tom, že se malírna nesoustředila jen 
na jednotlivé kusy porcelánu, ale „uměla“ 
omalovat i celé servisy.

Expedice dvou trabantů se vydala po stopách F. V. Foita v Africe. Více na str. 14.                      

Stane se ...
Třeboňští pištci 

na zámku v Telči

17. října v 18 hod.
Divadelní sál

Populární hudební těleso, jehož 
hudebníci hrají na flétny všeho 
druhu, zahajuje v Telči své jubilejní 
turné po jižních Čechách a Vyso-
čině. Hostem vystoupení bude jin-
dřichohradecká folková skupina

Jen tak tak
Předprodej vstupenek v Zámecké 
galerii od 28. září. Rezervace vstu-

penek na info@zamek-telc.cz
nebo tel. +420 567 243 821

Stalo se ...

Stará hasičská technika měla v neděli 6. září na náměstí mnoho obdivovatelů.
Foto: Tereza Jeníčková

Letní „úroda“ svateb v Telči. Čtěte na str. 21.                                       Foto: Tereza Jeníčková  
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Výlov Štěpnického rybníka bude opět slavnostníVýlov Štěpnického rybníka bude opět slavnostníVýlov

Začínají výlovy

Před sezónou podzimních výlovů, která v Telči vyvrcholí slavnostním výlovem Štěp-
nického rybníka v sobotu 10. října, jsme se zeptali Jana Pokorného, hospodáře místní 
organizace Moravského rybářského svazu, která má městské rybníky v pronájmu:
Ovlivnily letošní velké výkyvy počasí chov ryb?
„Určitě ano, pro chov ryb nebylo vůbec příznivé. Začátek léta byl studený a poté přišly 
přívalové deště, které nám vypláchly většinu přirozené potravy a část ryb. Trochu radosti 
nám udělal alespoň teplý srpen a příjemný nástup podzimu. Hodnotit rok však můžeme 
až po výlovech všech rybníků.“
Na co všechno se mohou návštěvníci výlovu Štěpnického rybníka těšit?
„Především na hezkou podívanou a pěkné zážitky při výlovu, ale hlavně na rybí speciality 
našeho šéfkuchaře „Zozina“, prodej živých ryb a ostatní občerstvení.
V průběhu celého výlovu bude hrát hudba. Výlov bude zahájen v 8.00 hod. Všechny 
milovníky ryb srdečně zveme.                                                                                             /z/

Velká cesta malých aut

S trabanty po stopách F. V. Foita

Překvapení pro kluky v Africe. Trabant z Česka.

V neděli 6. září se pod vedením 
novináře a cestovatele Dana Přibáně 
vydala na dalekou cestu do Kapského 
Města Expedice Trans Trabant Afrika.

Čtyřčlennou výpravu ve dvou tra-
bantech čeká přes 20 tisíc afrických 
kilometrů, expedice protne obratník 
Raka, rovník i obratník Kozoroha. 
Projede 11 zemí - Tunis, Libyi, Egypt, 
Súdán, Etiopii, Keňu, Tanzanii, Za-
mbii, Botswanu, Namibii a Jihoafric-
kou republiku. Proč věnujeme této 
výpravě v TL pozornost? Organizáto-
ři od samého počátku připomínají, že 
jejich expedice se vydává po stopách 
Františka Vladimíra Foita a Jiřího 
Bauma, kteří černý kontinent projeli 
jako první Češi v roce 1931 s Tatrou 
12. Protože se organizátoři výpravy 
chtějí co nejvíce přiblížit svým před-
chůdcům, zvolili za dopravní pro-
středek nejblíže podobné a dostupné 
auto nedávné minulosti zn. trabant. 
I tak mají oba stroje pod kapotou 
dvakrát více koňských sil než měla 
Foitova a Baumova Tatra. Vedle mi-
mořádného dobrodružství, kterým 
cesta „duroplastovým“ speciálem 
napříč Afrikou bezesporu je, mají 
novodobí následovníci Františka V. 
Foita a Jiřího Bauma i další plány. Na 
startu je Dan Přibáň popsal takto: „V 
první řadě chceme propagovat projek-
ty na pomoc v Africe, navštívit školy 
a poskytnout tak na oplátku místním 
dětem trochu evropské exotiky bláz-
nů, kteří místo, aby zůstali doma v 
blahobytu, plahočí se až k nim. Byť je 
trabant maličký, dáme jej dětem k dis-
pozici jako malířské plátno. Vznikne 
tak neopakovatelný artefakt – první 
trabant, který přejel Afriku, vyzdobe-
ný způsobem, jaký se nedá koupit za 
peníze. Věc, která nemá na světě ob-
doby, krásná zbytečnost nevyčíslitelné 
hodnoty, prostě unikát.

Zajistíme jeho dopravu zpátky domů 
a ve spolupráci s Člověkem v tísni uspo-
řádáme charitativní aukci na pomoc 
africkým projektům této organizace. 
Věříme, že úspěšnou. Nabídneme kom-
binaci, jakou nemůže přinést nikdo jiný 
– nejpodivnější trabant na Zemi, který 
prožil, co se nezdá, a možnost pomáhat 
tam, kde to má smysl.“

Z Telče, města Františka V. Foita, 
jsme cestovatele na dálku pozdravili 
a popřáli jim šťastnou cestu. Více o 
expedici na:

http://afrika.transtrabant.cz/



Dvě desetiletí. Z pohledu historie zane-
dbatelný zlomek času. V případě lidského 
věku, zvlášť když se jedná o prvních dvacet 
let života, to nejpodstatnější. To druhé pla-
tí stejně i  pro sportovní oddíl či umělecký 
soubor. Vznikl, překonal dětské bolesti, 
neminuly ho rozmary puberty, v osmnácti 

dosáhl úřední 
dospělosti. Teď 
je mu dvacet 
let  a sám se 
považuje za 
dospělého. Pod 
tímto úhlem 
pohledu jsme o 
prvních dvaceti 
letech folklór-
ního souboru 
Podjavořičan 

hovořili s jeho zakladatelkou Mgr. Janou 
Návratovou. I po dvaceti letech je svému 
„dítku“ stále věrná. Jako umělecká vedou-
cí souboru.
Dvacátému výročí souboru se ani ne-
chce věřit. Nebudu daleko od pravdy, že 
nejen mladším obyvatelům Telče dnes 
připadá, že Podjavořičan je tady odjak-
živa. Připomenete jeho začátky?
Na jaře v roce 1989 mě požádal tehdejší 
vedoucí pěveckého sboru Smetana pan 
Ladislav Holý, zda bych nepřipravila ales-
poň čtyři páry, které by tanečním vystou-
pením doprovázely pásmo horáckých 
písní, se kterým sbor tehdy vystupoval. 
Povedlo se. Párů bylo hned na počátku 
deset.
Takže soubor byl založen?
Kdepak. Oba, já i pan Holý, jsme cítili, že 
to není ono. Taneční vystoupení a sboro-
vé aranžmá horáckých písní nebylo pod-
le nás nejšťastnějším řešením.
Co následovalo?
Těch kroků bylo více. Vzpomínka na 
kdysi oblíbený dyndácký soubor se sku-
pinou tanečníků, příchod Jardy Nováka, 
který měl zkušenost z boskovického Ve-
lenu, snaha dalších lidí pomoci obnovit v 
Telči folklórní tradici… Hlavní ale byla 
chuť tehdejších tanečníků jít do toho! 1. 
května 1990 jsme poprvé v Telči vystu-
povali!
To vypadá zdánlivě jednoduše. Ale kde 
se třeba v Telči, kde lidové zvyky zanik-
ly již v 19. století, vzalo najednou tolik 
zájemců o folklór?
To je historie delší než dvacet roků, za 

kterými se ohlížíme. Musíme se vrá-
tit ještě o třicet let dále. Do doby, kdy v 
telčské mateřské škole připravovaly paní 
učitelky skupiny dětí, které s krátkými 
pásmy lidových zvyků z Horácka vystu-
povaly při různých příležitostech. Škola 
zásluhou paní učitelky Jiřiny Mátlové 
– Divoké pro ně dokonce pořídila repliky 
horáckých krojů. Po čase z těchto aktivit 
vznikly soubory Kvítek při DDM a Kvíte-
ček při mateřské škole, které jsme vedly 
společně s Věrou Peichlovou.
Uvědomovaly jsme si, že zájemci o folk-
lór vlastně končí v dětských souborech a 
nemají kde pokračovat. A tak vznik Pod-
javořičanu vlastně tuto situaci vyřešil. 
Vždyť většina jeho zakládajících členů 
prošla právě zmíněnými dětskými sou-
bory. 
Odhadnete, kolik lidí souborem za 
uplynulou dobu prošlo?
Nemám to přesné spočítané, ale určitě 

jich bylo téměř 200. Soubor má stále 40 
až 50 aktivních členů. 
Vypočítávat úspěchy souboru by bylo 
nad možnosti tohoto článku. Z čeho 
máte největší radost?
To máte pravdu. Soubor projel prakticky 
celou Evropu. Účastí na festivalu v Turec-
ku jsme nakoukli i do Asie. Všude jsme 
úspěšně reprezentovali Českou republiku 
a samozřejmě Telč. To určitě není málo. 
Nespočítala bych, na kolika akcích jsme 
vystupovali, kolik návštěv města jsme ví-
tali, včetně obou prezidentských - Václa-
va Havla v roce 1991 a Václava Klause o 
třináct let později. Václav Klaus při setká-

ní s námi  dokonce připomněl své účin-
kování v podobném souboru. Ví o nás te-
levize. Jen letos jsme účinkovali ve třech 
pořadech. Mohla bych pokračovat… Asi 
bych zdůraznila to, čím začíná náš roz-
hovor. Pro řadu lidí přijde existence Pod-
javořičanu jako něco samozřejmého, co k 
Telči patří. Jako by tu byl odjakživa…
Může soubor po dvaceti letech ještě ně-
čím překvapit?
Samozřejmě. Namátkou uvedu to, čím 
překvapil mě. V řadě studií o horáckém 
folklóru se uvádí, že v 19. století k němu 
patřili i dudáci. Badatelé dokonce zazna-
menali toho posledního, který působil v 
Hostěticích. Spíš z piety jsme ve fondu 
souboru opatrovali hodně opotřebova-
né dudy. Nikdo na ně neuměl zahrát, 
nikdo si nedovedl představit, že by se 
někdy mohly ozvat v našem hudebním 
doprovodu. No a pak do souboru přišla 
Anežka Langhammerová, která na dudy 
hrála v Plzni.  Nechali jsme dudy opra-
vit a v současné době vystupuje za jejich 
doprovodu soubor Kvítek. V budoucnu 

s nimi počítáme i v hudebním doprovo-
du Podjavořičanu. Mladá dudačka mile 
překvapila i porotu při soutěži dětských 
souborů v Jihlavě – především nestora 
horáckých lidových tradic Mílu Brtníka. 
Jak hodláte letošní výročí připome-
nout?
Připomínáme ho stále, každým vystou-
pením. Na sobotu 24. října chystáme se-
tkání všech současných a bývalých členů 
v kulturním domě v Krahulčí. Připravu-
jeme výstavu fotografií o činnosti soubo-
ru, která bude instalována od listopadu 
ve vstupní síni radnice.

pokračování na str. 16
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Podjavořičanu je 20 let

Podjavořičan reprezentoval také v polské m Chelmnu.   
                                                                                            Foto:  archiv PodjavořičanFoto:  archiv PodjavořičanF
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Obdivuhodný čin dnes stoletého An-
gličana Nicholase Wintona, který v roce 
1939 z vlastní iniciativy zachránil téměř 
700 židovských dětí z protektorátu tím, 
že pro ně zorganizoval vycestování do 
Anglie k náhradním rodičům ve  zvlášt-
ních vlacích, je v současné době dostateč-
ně znám. Letošní 70. výročí této události 
bylo připomenuto projektem Winton 
Train – inspirace dobrem. Historický 
vlak se dvěma desítkami zachráněných 
dětí si na počátku září zopakoval „cestu“ 
za sirem Wintonem. Vedle zmíněných 
pamětníků a jejich rodin v něm cesto-
vali i vítězové výtvarné studentské sou-
těže, která byla součástí projektu Winton 
Train 2009. Byla mezi nimi i studentka 
Umělecko-průmyslové střední školy v 
Jihlavě – Heleníně Vendula Kratochvílo-
vá. Slavnostního vypravení vlaku z Prahy 
se také zúčastnil ředitel školy Ing. Jaro-

slav Vítek. Toho jsme se zeptali na dojmy 
z této mimořádné události:

„Určitě to bylo setkání s lidmi, kteří 
byli sirem Wintonem zachráněni. Jsou 
to samozřejmě již lidé vyššího věku,  ale 
s úžasnou chutí do dalšího života, s vel-
kým společenským přehledem, se zájmem 
o současné dění ve světě i v naší republice 
a s odhodláním nepřipustit, aby se něco 
podobného znovu mohlo opakovat.“

Ředitel Vítek se netají radostí nad úspě-
chem žákyně jeho školy, která zmíněným 
historickým vlakem cestovala za odmě-
nu až do Londýna. „S Vendulou jsem o 
její účasti na projektu několikrát hovořil. 
Byl jsem překvapen jejím přehledem, chá-
páním a hodnocením tehdejší i současné 
situace. To, jak dokázala ve svém obrazu 
zpracovat hrůznou situaci, atmosféru lou-
čení rodičů s dětmi na pražském nádraží 
v roce 1939, nakonec po zásluze ocenila 
porota soutěže,“ konstatoval ředitel Vítek. porota soutěže,“ konstatoval ředitel Vítek. porota soutěže,“
Na otázku, kde osmnáctiletá studentka 
získala takový přehled pak odpověděl: 
„Určitě je to dáno rodinným prostředím, 

J. Vítek: Cesta, jak učit o II. světové válce

Winton Train

Zatím jsme hovořili jen o jubilantovi. 
Mohu se zeptat, jak u Vás vznikl zájem 
o lidové tradice, folklór? Prozradím, že 
nepocházíte z jižní Moravy, jak si řada 
lidí myslí, ale že jste celý život doma na 
Vysočině.
Určitě ho probudili rodiče. U nás se stá-
le zpívaly lidové písničky. Také ve škole. 
Měla jsem v této oblasti štěstí na výborné 
učitele.
Podjavořičanu je 20 roků. Vaše myšlen-
ka k jubileu?
Chtěla  bych poděkovat všem členům za 
obětavou práci při přípravě všech akcí a 
vystoupení, za to, že se na ně můžeme s 
manažerkou souboru Jindřiškou Šťast-

Dokončení ze str. 15

Podjavořičanu je 20 let
nou spolehnout. Jsem ráda, že i v dnešní 
uspěchané době jsou lidé, kteří tuto čin-
nost ve svém volném čase dělají.
Když jsme připravovali  rozhovor, 
uvedla jste jeden citát, kterým se celý 
život řídíte. Povězte jej na závěr našim 
čtenářům. Podle mě neplatí jen pro 
folklórní aktivity.
Lidská paměť je krátká. Člověk rychle 
zapomíná. Nebudeme-li dětem při-
pomínat tradice rodného kraje, může 
se stát, že až vyrostou, už své kořeny 
nenajdou.

Děkuji na rozhovor. O. Zadražil 

ale také k němu přispěla výchova na naší 
škole, protože Vendula celé čtyři roky, co 
školu navštěvuje, je ubytována na domově 
mládeže. Problematice a hodnocení 2. svě-
tové války věnujeme pozornost v celé řadě 
předmětů. Dbám, aby učitelé využívali 
k objasnění této problematiky různé ex-
kurze či besedy s pamětníky. Sám jsem se 
přesvědčil, jak před časem hluboce citově 
zapůsobila na studenty návštěva projektu 
„Vagón“, který v autentických vagónech 
ukazoval, v jakých podmínkách byli lidé 
přepravováni do koncentračních táborů. 
To je podle mě cesta, kterou je nutné tra-
gické a hrůzné události II. světové války 
mladým lidem přibližovat. Předejdeme 
tak situaci, kdy část mládeže podléhá sna-
hám tuto dobu a činy nacistického Němec-
ka rehabilitovat.“

Jaroslav Vítek vystudoval Střední země-
dělskou ekonomickou školu v Telči. Od 
dob studií je velkým příznivcem města. 
Díky jemu pořádá helenínská škola pra-
videlně řadu kulturních a společenských 
akcí v Telči.                                              /z/

Telčský desetiboj seniorů
17. září zorganizovali zaměstnanci 

telčského domova pro seniory již sedmý 
ročník desetiboje. Účastnili se ho klienti 
domovů pro seniory, domovů důchodců 
a ostatních ústavů sociální péče z blízké-
ho i vzdálenějšího okolí.

Zkušenosti z organizace a provedení 
předchozích ročníků prokázaly, že spor-
tovní aktivita je možná a vhodná v kaž-
dém věku, úměrně zdravotnímu stavu a 
schopnostem jednotlivých klientů. Letoš-
ního ročníku se zúčastnilo 9 soutěžních 
družstev, a to nejen z kraje Vysočina, ale 
také z rakouského Raabsu.

Soutěžní disciplíny byly přizpůsobeny 
věkové kategorii i schopnostem seniorů. 
Soutěžila tříčlenná družstva a jednotlivci. 
Telčští organizátoři připravili opět deset 
disciplín, např. požární útok, víčkovaná, 
slalom apod., které prověřily nejen zdat-
nost seniorů při překonávání jednotli-
vých překážek, ale i jemnou motoriku, 
šikovnost a obecné znalosti.

Přestože počasí letošnímu ročníku ne-
přálo, nemělo to na dosažené výsledky 
vliv. Odpoledne tak mohl starosta Ro-
man Fabeš předat nový „Pohár starosty“ 
nejlepšímu družstvu. Tím byli domácí ve 
složení Robert Wisinger, Antonín Paclík 
a Antonín Bílý. Vítězi se ale stali všich-
ni, kteří překonali neduhy stáří, nepřízeň 
počasí i svoji pohodlnost. Poděkování 
patří všem zaměstnancům Domova pro 
seniory Telč, kteří se na přípravě a orga-
nizaci soutěže podíleli.
Ing. Miloš Roudenský, ředitel Domova pro 
seniory Telč
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Deset dní v Pekingu
V srpnu loňského roku se v Pekingu 

setkali nejlepší sportovci světa, aby bo-
jovali o medaile na letních olympijských 
hrách. Přesně po roce, tedy v srpnu 2009, 
byl Peking opět dějištěm významné a v 
jistém smyslu rovněž sportovní akce. Ko-
nalo se zde 49. mistrovství světa v zázna-
mu a zpracování textu. Když jsem dostal 
nabídku, abych se této akce zúčastnil s 
tím, že budu nápomocen v průběhu sou-
těží a zejména při jejich vyhodnocování, 
bylo pro mě rozhodování velmi snadné.

12. srpna odletěla početná česká výpra-
va letounem společnosti Russian Airlines 
do St. Petersburgu. Odtud jsme se vydali 
Boeingem 767 na téměř osmihodinový 
let do cíle naší cesty – hlavního města 
Číny. Ubytovaní jsme byli v luxusním 
hotelu Royal King, který byl postaven v 
rámci příprav na olympijské hry v Pekin-
gu.

Veškeré soutěže, přednášky, ale i zaha-
jovací ceremoniál a závěrečné vyhlášení 
výsledků se odehrávaly ve Sporthotelu 
Aoti a přilehlé sportovní hale. Česká re-

publika splnila roli favorita a získala 48 
(16 zlatých) z 97 udělovaných medailí.

Samozřejmě, že jsme během pobytu v 
Pekingu měli dostatek času také na pro-
hlídku pamětihodností při organizova-
ných výletech. Někteří dávali přednost 
nákupům a poznávání 16milonové me-
tropole na vlastní pěst. Navštívili jsme 
např. Pekingské muzeum, Letní palác 
– bývalé sídlo čínských císařů, dnes mís-
to pro relaxaci, největší - byť pro jistotu 
čtyřikrát zvětšované - náměstí světa Ti-
an´anmen -  Zakázané město (domov 
císařů dynastií Ming a a Qing). Neopo-
menuli jsme Chrám nebes ani hrobky 
mingských císařů s procházkou po Cestě 
duchů, projeli jsme se rikšou. Nemohli 
jsme si samozřejmě nechat ujít procház-
ku po Velké čínské zdi na úseku Mutia-
nyu, pocházejícím z roku 1368.

V Pekingu jsme prožili nezapome-
nutelných 10 dnů. Určitě se budeme do 
Číny ve vzpomínkách a při prohlížení 
fotografií dlouho vracet.

                                 Ing. Ladislav Novák
Ladislav Novák je učitelem na GOB a SOŠ 
Telč

Autor článku (uprostřed snímku) v čínském obležení.                       Foto: archiv autora

Nejzdatnější prvňáček 
11. září se uskutečnilo tradiční sportov-

ní zápolení telčských prvňáčků. Letos po-
prvé se klání účastnili žáci prvních tříd z 
obou zdejších základních škol.

Žáci soutěžili v obvyklých šesti disciplí-
nách: sprint na 60 metrů, dřepy, sed – leh, 
hod kriketovým míčkem, běh na 400 met-
rů a skok do dálky.

Celá soutěž probíhala samozřejmě za 
asistence třídních učitelek prvňáčků a za 
organizace žáků 9. A ZŠ Masarykova na 
hřišti SK Telč. Na medailových pozicích se 
v jednotlivých kategoriích umístili:
Dívky:
1. Sára Váňová, 
2. Zuzana Dufková, 
3. Barbora Procházková, všechny ZŠ Ma-
sarykova
Chlapci:
1. Adam Bína, ZŠ Hradecká,
2. Matěj Míča, ZŠ Masarykova, 
3. Miloš Novák, ZŠ Masarykova

Ceny nejzdatnějším žákyním a žákům 
prvních tříd předal na náměstí Zachariáše 
z Hradce starosta Roman Fabeš.

Celkové pořadí všech žáků obou základ-
ních škol, podrobnější výsledky včetně 
fotoseriálu ze soutěže, naleznete na we-
bových stránkách ZŠ Masarykova – www.
zstelc.eu.                       Marcela Smejkalová

Štafeta Emila Zátopka
17. a 18. září proběhla sportovní soutěž 
mezi žáky 2. – 9. tříd ZŠ Masarykova – šta-
fetový závod „Zátopkova desítka“.
Štafetového závodu na deset kilometrů se 
tradičně účastní týmy 2. – 9. ročníků v po-
čtu 24 žáků a 1 učitel.
Mezi třídami prvního stupně zvítězil 5. 
ročník a na druhém stupni vystoupil na 
stupně vítězů ročník devátý s vůbec nej-
lepším časem letošní štafety  0:32,00 hod. 
Bohužel nebyl překonán rekord ZŠ Masa-
rykova, kterého dosáhli žáci 9. ročníku v 
roce 2006 s časem 0:31,04 hod.             MS

Sběrný dvůr odpadů
a místo zpětného odběru

Za Stínadly 332, Telč, tel.: 606 731 021
Provozní doba:

Pondělí - pátek: 14,00 - 18,00
Sobota: 8,00 - 12,00

Foto: Vladimír Semotán
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Den otevřených dveří 
v domově pro seniory
Domov pro seniory Telč zve všechny zá-
jemce na „Den otevřených dveří“ dne 7. 
října.
Program: 10.00 – 16.00 hodin - prohlíd-
ka zařízení
13.00 – 16.00 hodin - vystoupení hudeb-
ního dua „Sádlo v pohybu“
Občerstvení zajištěno.

Humanitární sbírka 
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 17. 10. od 
9 do 16 hodin v prostorách bývalého 
školního statku.
Přístup do objektu je pouze hlavní bra-
nou z ulice Slavatovská a stále přímo 
po místní komunikaci. Místo sběru je 
označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne si-
lonové, saka), přikrývky, lůžkoviny, 
ručníky, plyšové hračky, pouze nové 
boty. Prosíme, věci noste v pevných 
obalech (krabice, pytle).
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hra-
decká 221, Telč, tel. 732 157 552

Léto jak má být
Denní teplotní maxima a minima na-
měřená na meteostanici telčské rad-
nice od 21. 8. do 20. 9. 2009.

Srpen v číslech
Průměrná teplota: 18,7 °C
Průměrný tlak:1018,2 hPa
Srážky: 79,6 mm
Maximální teplota: 32,1 °C, 21. 8. v 15,50
Minimální teplota: 6,9 °C, 30. 8. v 6,39
Kdy nejvíce zafoukalo: 24,1 km/h, 2. 8.

SDÍLENÍ, o.s., hledá dobrovolníky
Máte chuť dělat dobré skutky? Můžete pomoci seniorům! Staňte se 

dobrovolníkem Občanského sdružení SDÍLENÍ v Telči , Třešti a okolí. 
Pomoci můžete i Vy.

Kdo je dobrovolník? Každý , kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a 
bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.
Kdo může být dobrovolníkem? Kdokoliv - každý z nás umí něco, co může 
nabídnout.
Komu je dobrovolnická pomoc směřována? Seniorům v našem okolí.
Kde působí dobrovolník? V domovech pro seniory a v domech s pečovatel-
skou službou, v místě bydliště formou sousedské výpomoci.
Jak dobrovolník pomáhá? Dle svých možností - manuální pomoc, admi-
nistrativní výpomoc, předčítání, povídání, zpívání, procházky, pomoc při 
jednorázových akcích…
Co dobrovolník získá a co může nabídnout SDÍLENÍ, o.s.?
-zdroj nových zkušeností i příležitosti pro osobní růst a smysluplnost využití 
volného času 
-nové sociální kontakty a týmovou spolupráci
-pojištění dobrovolníků odpovědnosti za škodu školení,supervize a  porady 
s psychologem
Pro nezaměstnané dobrovolníky - získání praxe a tím udržení či získání Pro nezaměstnané dobrovolníky - získání praxe a tím udržení či získání Pro nezaměstnané dobrovolníky
pracovních návyků, prevence psychosociální krize a zvýšení atraktivity na 
trhu práce.

Připravujeme školení dobrovolníků!
7. 11. (sobota), 17. 11. (úterý - státní svátek) 

od 9.00 do 16.30 hod.
Kurz je určen zájemcům o dobrovolnickou službu a osobám pečujícím 

o blízkého člověka doma.
Školení proběhne: Klub důchodců, Masarykova 330, Telč.
Účastnický poplatek  200,- Kč zahrnuje materiály, 2x oběd, pohoštění.

Kde se přihlásit? Osobně každé pondělí od 13 - 17 hod na Centru poraden 
v Telči (na poliklinice), poštou – SDÍLENÍ, o.s., Telč II/321, 588 56, mailem: 
os.sdileni@centrum.cz , tel:777 574 975

Více informací, dotazník a přihláška na
www.os-sdileni wz.cz

Poděkování z Mateřské 
školy
Ředitelství Mateřské školy Telč dě-
kuje všem rodičům, kteří pochopili 
složitou situaci spojenou s rekon-
strukcí budov školky v Komenského 
ulici a vyšli nám maximálně vstříc.
V neposlední řadě patří dík všem 
zaměstnancům a jejich rodinným 
příslušníkům za ochotu a obětavost 
při úklidu a přípravě prostor školy 
na zahájení běžného provozu.

Blanka Hauzarová 
ředitelka školy
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Volejbal
3. 10. 10.00 muži   Dobronín A
 hřiště
4. 10. 10.00 juniorky           Náměšť 

 hala
6. 10. 17.00 ženy  Bedřichov A
 hřiště
10. 10. 10.00 muži               Polná
 hřiště
10. 10. 10.00 ml. žákyně Nové Veselí
 hala
18. 10. 10.00 juniorky      Humpolec
 hala
24. 10. 10.00 ml.žákyně  Pelhřimov A
 hala

Motokros
11. 10. areál na Dyjických mostech
Motokrosové závody O pohár města Telče 
IV s vyhlášením vítězů jednotlivých tříd
trénink od 9.00, závod od 13.00 hod.
www.motoklubtelc.cz

Fotbal
I.B třída kraje Vysočina
11.10.,15,00 SK Telč – FC Čáslavice- Sá-
dek
25.10., 14,30 SK Telč – Sokol Křoví

Sběrový kalendář
Objemný odpad
I. – II. 5. 10.
III. 6. 10.
IV. 7. 10.
V. 8. 10.

Biologický odpad
I. – II. 12. 10.
III. 13. 10.
IV. 14. 10.
V. 15. 10.

Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Rad-
kovská a Špitální, II – ulice 28. října 
u lávky přes Svatojánský potok, III
– Podolí – křižovatka ulic Maškova 
a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěp-
nice I. – křižovatka ulic Na Posvát-
né a Květinové, V – Štěpnice II. – u 
garáží

Sport

Cvičení na balonech
každý čtvrtek v ZŠ Masarykova
15.00 cvičení na balonech pro těhotné
16.00 zdravá záda junior (cvičení na 
balonech pro děti předškolního věku v 
doprovodu dospělé osoby)
17.00 a 18.00 zdravotní cvičení na 
balonech
Od 17.00 do 19.00 hod. možnost hlídání 
dětí přímo v budově školy.
Mgr. Petra Lustigová, tel. 724 415 809

Aerobic i body attack
každou středu od 16.45 hod. v tělocvičně 
ZŠ Masarykova
M. Coufalová, tel. 774 103 944

Taekwondo
Nábor nových cvičících!
Každé úterý a čtvrtek od 16 do 
17 hod. Gymnázium Telč
www.taekwondotelc.com
telc@taekwondotelc.com
telefon: 606 567 012

Po uzávěrce
Na Mistrovství světa v silovém 
trojboji juniorů a dorostenců, 
které proběhlo v polovině září v 
brazilském Sao Paulu, vybojoval 
David Lupač z Telče v kategorii 
do 110 kg stříbrnou medaili.

Florbal
Každé pondělí od 17 hodin bude bě-
hem školního roku 2009/2010 pro-
bíhat trénink florbalu. Žáci i žákyně 
budou mít možnost se účastnit místní 
florbalové ligy nebo orelských repub-
likových zápasů. První schůzka pro-
běhne v pondělí 5. října v 17 hodin v 
tělocvičně Základní školy v Hradecké 
ulici a je společná pro všechny věko-
vé kategorie. Hodiny jsou pod vede-
ním kvalifikovaného trenéra. Zveme 
všechny zájemce o tento populární 
sport ve věku od 6 do 17 let.    dk

TJ Sokol Telč
Informace o činnosti některých 
oddílů TJ Sokol Telč na rok 2009/
2010.

Judo - středa 15.30 - 17.00, trenér-
ka I. Vystrčilová
zápis 7. 10. v tělocvičně juda v so-
kolovně, školní děti od 6 let

Rodiče a děti - úterý 16.00 - 17.00, 
vedoucí M. Spázalová
začátek 6. 10. v tělocvičně ZŠ Ma-
sarykova, předškolní děti s rodiči 
(prarodiči)

Karate - pondělí 18.30 - 20.00
čtvrtek 19.00 -20.30
v tělocvičně ZŠ Masarykova, tre-
nér V. Marek

Aerobic - cvičí se ve sportovní 
hale každé pondělí 20.00 - 21.30 a 
čtvrtek 20.00 - 21.30
trenérky Š. Křenová, J. Vojtová

Další informace:
Kancelář: 567 223 302, pí. Bláho-
vá nebo mobil  723 762 721, Po a 
St 14.00 – 16.00 hod., Út a Čt 9.30 
– 11.30 hod.

TL 10/2009 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí 
Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567 112 411, 
567 112 406, e-mail: tl@telc-etc.cz, IČ: 00286745. 
Nevyžádané rukopisy se nevrací.
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. 
Jeníčková, 
K/3707591, 21. 3. 1991 OkÚ Ji
Houdek a spol. - tiskárna Telč, s. r. o. 09-251

Uzávěrka příštího čísla

20. října 2009

Hefaiston 2009
Na 28. mezinárodním setkání umě-
leckých kovářů na hradě Helfštýně 
30. srpna 2009 získala Věra Haber-
mannová ocenění za stříbrné šperky. 
Blahopřejeme.

Jóga
Každou středu v 17.30 hod. se 
bude pravidelně konat ve vel-
ké tělocvičně gymnázia veřejné 
cvičení jógy s Blankou Krejčí. 
Začneme 7. října. Karimatky s 
sebou!
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Kulturní kalendář
10. 10. 8.00                         Na Baště
Slavnostní výlov Štěpnického rybníka
prodej smažených a živých ryb, od 8.00 do 
11.30 hod. hraje živá hudba

17. 10. 9.30 a 10.00           radnice
Vítání dětí
26. 10. 17.00     Divadelní sál zámku
Slavnostní předání Cen města Telče

Koncerty
11. 10. 18.00         kostel Jména Ježíš
Benefiční koncert duchovní hudby
- výběr z duchovních děl naší i světové 
sborové literatury
W. A. Mozart - Missa brevis in G (KV 140), 
Litaniae de Beata Maria Virgine (KV 109)
Účinkuje: smíšený pěvecký sbor Santini 
Telč a komorní smyčcový orchestr
Dobrovolné vstupné bude použito na pro-
voz občanského sdružení Sdílení

17. 10. 18.00     Divadelní sál zámku
Třeboňští pištci a Jen tak tak
Společné jubilejní turné na Jihu a Vysoči-
ně. Spojení precizního přednesu 
lidových, klasických i moderních skladeb 
v úpravách Vaška Šimečka v podání sou-
boru fléten nejrůznějších typů a skupiny 
Jen tak tak.
Vstupné 120 Kč, předprodej vstupenek v 
zámecké galerii každý den od 9 do 18 hod.

Výstavy
16. 9. – 20. 10. vstupní síň radnice
TELČ 09´
výstava kreseb posluchačů ČVUT Praha 
studijního programu „Architektura a sta-
vitelství“
23. – 25. 10. Dům zahrádkářů
Podzimní výstava zahrádkářů
výstava je otevřena v pátek 14 – 17 hod., 
sobota a neděle 8 – 17 hod.
26. 10. – 5. 11. vstupní síň radnice
20. výročí založení folklorního soubo-
ru Podjavořičan

Klub zdraví
Přednáškový cyklus „Bible a současnost“ 
malý sál hotelu Antoň
Přednáší Thb. Aleš Zástěra. Tradiční hu-
dební zpestření i ochutnávka nebudou 
chybět.
14. 10. 18.00
Danielovo proroctví a Lisabonská smlouva
21. 10. 18.00
Perský záliv a biblická proroctví

Klub důchodců
 v budově polikliniky
18. 10. 14.00 Posvícení s hudbou A. 
Kožešníkové a Zdeňka Chvátala
Pondělí – 9.00 hod. kroužek vzdělávací
Každé první pondělí v měsíci v 15 hod. 
vyšívání horáckého kroje – zahájení 5. 10.
Úterý – 14.00 hod. kroužek ručních pracíÚterý – 14.00 hod. kroužek ručních pracíÚterý
Středa – 14.00 hod. trénink paměti
15.00 hod. biblický kroužek – zahájení 7.  10.
Čtvrtek – 9.00 hod. rekondiční cvičeníČtvrtek – 9.00 hod. rekondiční cvičeníČtvrtek
15.00 hod. dramatický kroužek
Pátek – turistický kroužek – podle doho-Pátek – turistický kroužek – podle doho-Pátek
dy s vedoucí pí M. Zapletalovou
V případě zájmu se hlaste v klubu důchodců.

Chovatelé
11. 10. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek

Kam v Mikroregionu
Mikroregion Telčsko a obec Urbanov  
Vás srdečně zvou v sobotu 3. října na 
VÝLOV RYBNÍKA NADYMÁK u spor-
tovního areálu SDH Urbanov.
Začátek v 11 hodin, začátek výlovu ryb 
klasickým způsobem sítí ve 12 hodin.
Rybí speciality. Vstup zdarma. Hudba a 
občerstvení zajištěno.
Akce se koná v rámci Dolnorakouské 
zemské výstavy. Akce je spolufinancována 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
z programu Česko - rakouské spolupráce.
Další informace: Mikroregion Telčsko, 
www.telcsko.cz, +420 567 223 235

Nové knihy městské 
knihovny
Tajemství výchovy spočívá v tom, zařídit 
věci tak, aby dítě bylo úspěšné, a pak je za 
to pochválit

Zdeněk Matějček

Beletrie
Vondruška: Znamení Jidáš; Bauer: Číše 
jedu pro krále; Pawlowská: Když sob se 
ženou snídá; King: Za soumraku; Souku-
pová: Zmizet; Jakoubková: Dopadlo to 
špatně…vzali se; Šmaus: Židle pro Štefa-
na; Kratochvil: Slib; Formanová: Ten sen; 
Dahl: Hon na lišku; Auster: Muž ve tmě; 
Kessler: Velký útěk; Lanczová: Manželky, 
milenky, zoufalky; Larsson: Dívka, která 
si hrála s ohněm; Schwarzenberg: Kníže-
cí život; Crombie: Zelený hrob; Lange: 90 
klasických knih pro lidi v kalupu; Davies: 
Velšanka

Naučná
David: Českosaské Švýcarsko; Kodas: 
Zločiny na vrcholech; Forejt: Do světa 
to není daleko: deník cestovatele; Rešet-
nikov: Pilot bombardéru; Bednaříková: 
Frankové a Evropa; Hoskovcová: Výcho-
va k psychické odolnosti dítěte; Ilustro-
vaná encyklopedie odívání 

Dětská
Čapková: Jak jsem dostal ségru; Ka-
houn: O autech; Smolková: Slavíme s 
dětmi svátky; Malý: Kam až smí smích; 
Cassidy: Srdce ze zmrzliny; Sage: Zna-
mení draka; Daniel: Neobyčejná dobro-
družství II.; Nowaková: Kamarádi to ne-
vzdávají; Simon: Darebák David chystá 
léčku

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Městská knihovna Telč připravila v tomto týdnu pro čtenáře tyto akce:
- registrace nových čtenářů - úterý 6. a čtvrtek 8. října
- čtenářská amnestie - čtenáři mají možnost bez sankčních poplatků vrátit                                                                                              
   knihy dlouhodobě vypůjčené
- internet zdarma - pondělí 5. a pátek 9. října v půjčovních hodinách
- záložkiáda – vyhlášení soutěže o nejhezčí záložku do knihy
- beseda „Malování pro děti“ s ilustrátorem Adolfem Dudkem v úterý                                                                                               
   6. října (pro 1. a 2. třídy ZŠ)
- večer se spisovatelem Phdr. Vlastimilem Vondruškou 21. října v 17.30 hod.   v hotelu                                                                                              
  U Hraběnky Telč v konferenčním sále

www.mktelc.cz

Týden knihoven 5. – 11. října 2009
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Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Maxim Motáček, Staré Město
Jiří Staněk, Staré Město
Lukáš Smolín, Studnice

Blahopřejeme novomanželům
Petr Pejša, Tábor 
 a Gabriela Vlková, Tábor
Ing. Jan Jakeš, Praha
 a Jana Sedláková, Brno
Tomáš Pittner, Telč
 a Lucie Rambousková, Telč
Lukáš Becker, Telč
 a Jarmila Kněžínková, Mrákotín
Petr Tománek, Telč 
 a Dana Svobodová, Telč
Ing. Jan Rybecký, Praha
 a Ing. Věra Hrnčířová, Pelhřimov
Petr Linduška, Moravské Budějovice
 a Božena Kohoutová, Studená
Milan Tvrdík, Polná
 a Vlasta Jurošková, Dolní Beřkovice
Martin Beneš, Třebíč
 a Markéta Procházková, Třebíč
David Adamec, Liberec
 a Jana Dlouhá, Praha
Jan Vavroušek, Věžnice

a Veronika Pichonová, Nový Svět
David Richard Smith, Velká Británie
 a Veronika Brychtová, Ústí u Humpolce
Petr Mrázek, Vesce
 a Lucie Herufková, Vesce
Milan Lebruška, Jihlava
 a Kamila Smrčková, Jihlava
Radek Honců, Telč
 a Markéta Dvořáčková, Telč
Michal Semančík, Telč
 a Libuše Stýblová, Dačice
Tomáš Lukáčik, Jihlava

a Pavla Nechvátalová, Jihlava
Zdeněk Němeček, Moravské Budějovice
 a Ivana Nečasová, Třebíč
Jiří Pavlík, Jihlava 
 a Eva Vránová,  Jihlava
Tomáš Drdácký, Telč
 a Kateřina Hrdinová, Plzeň
Radek Müller, Kostelec
 a Jiřina Moravcová, Kostelec
Aleš Tuček, Dřevčice
 a Hana Veselá, Dřevčice
Michal Húska, Karviná 
 a Martina Suchá, Počátky
Derek Durman, USA

a Jitka Hamršmídová, Žďár nad Sázavou
Milan Žák, Jihlava
     a Lucie Nováková, Jihlava
Lubomír Česnek, Luka u Jihlavy
     a Irena Vyma Vyma V zalová, Bítovčice
Tomáš Podaný, Bítovčice
     a Jana Fousková, Jihlava Jihlava Jihla

Bohoslužby
Římskokatolické
3. 10. so 17.00 Matka Boží
4. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
10. 10. so 17.00 Matka Boží
11. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
17. 10. so 17.00 Matka Boží
18. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
24. 10. so 17.00 Matka Boží
25. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
31. 10. so 17.00 Matka Boží
Od 5. 10. budou ve všední dny večer bo-
hoslužby v 18.00 hod.

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté
každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 17.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Počasí v srpnu
Letošní srpnové počasí odpovídalo pěk-

nému prázdninovému letnímu měsíci. 
Kromě dvou dnů po všechny ostatní 
dny denní maximální teploty překročily 
20 °C. Z nich jeden den byl tropický (s 
max. teplotou 30 °C a více) a 11 letních 
dnů (s max. teplotou 25 °C a více). Měsíc 
začal pěkným slunečným počasím, ale již 
2. večer přišla mírná bouřka se silnými 
srážkami. Počasí se na tři dny pokazilo a 
během nich napršelo asi 37 mm srážek. 
Od 5. srpna se opět vyjasnilo a pokračo-
valo pěkné počasí beze srážek. Podobná 
situace se během měsíce ještě několikrát 
zopakovala – dva až tři dny se zvětšenou 
oblačností se srážkami (už jen slabší in-
tenzity), někdy i s bouřkou a následovala 
série teplých slunečných dnů beze srá-
žek. Přerušování pěkného počasí srážka-
mi také způsobilo přestávky ve žňových 
pracích. V nocích posledních dnů měsíce 
se již v přízemní vrstvě vzduchu objevily 
hodnoty teplot 3 až 4 °C.

19. srpna odletěla první vlna vlaštovek 
(a byla to většina) a 26. srpna odletěli z 
Telče čápi (z komína Terca). Měsíc hod-
notíme teplotně jako mírně nadprůměr-
ný, srážkově v mezích průměru.

Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Blahopřání
Dne 26. října oslaví 35. výročí svatby 

naši milovaní rodiče Luboš a Marie Bár-
tovi z Krahulčí.

K vašemu krásnému 35. výročí vám ze 
srdce přejeme hlavně pevné zdraví, lás-
ku, ať vždy jeden pro druhého najdete 
porozumění a jste šťastni. Máme vás moc 
rádi a všeho, co pro nás děláte, si moc vá-
žíme.

Vaše dospělé děti a vnoučata Evička, 
Honzík a Ondrášek.

Opustili nás
Edita Tůmová, Podolí 84 let
Bohumír Sova, Vnitřní Město 63 let
Antonín Čalkovský, Podolí 85 let
František Šebesta, Štěpnice 71 let
Růžena Stará, Podolí 98 let
František Neužil, Staré Město 88 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u na-
rozených dětí na základě písemného sou-
hlasu obou rodičů, u sňatku na základě 
písemného souhlasu obou novomanželů 
a u zemřelých podle úmrtního oznámení 
zveřejněného rodinou (vypravitelem po-
hřbu).

Telčská dechovka
má pro své příznivce CD 

Návrat domů,
které je možno zakoupit
na IS v přízemí radnice 
a také v obchodě u pana 

Bartoně na náměstí
Zachariáše z Hradce.
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Léto v Telči III.

Hasiči z Dyjice měli 6. srpna na mezinárodní akci Fire-Trophy zasloužený úspěch.       

Na výstavě My Evropané v zámecké zahradě návštěvníci hledají své známé.

V Mateřské škole v Komenského ulici se pilně pracovalo.                     
Foto: Ilona a Tereza Jeníčkovy, Jiří Kře-
nek

Na dětském hřišti u polikliniky je živo.

Jana Krátká a Lenka Dvořáková ze zob-
cového kvarteta - tradiční vystupující na 
Dnu otevřených památek.

Návštěvníky Dolnorakouské zemské vý-
stavy nejde na náměstí přehlédnout.


