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Ulice Štěpnická, Na Posvátné a Oldři-
chovo náměstí jsou stále plné stavebních 
strojů. Ale pohled na ně už je přece je-
nom radostnější. V úseku od křižovatky 
s ulicí Jihlavská po most u Štěpnického 
rybníka pracuje firma Colas v celém
úseku na povrchu silnice. Po provedení 
výkopových prací a sanacích podloží 
jsou již v některých částech položeny 
podkladové vrstvy a obrubníky a připra-
vuje se pokládka asfaltové spodní vrstvy. 
Tam, kde jsou již položeny obrubníky, 
mohly začít práce i na trasách veřejné-
ho osvětlení a chodnících. Ty pro město 

Valerie Reymond se vrátila

Spisovatel a historik

Vlastimil Vondruška v Telči!
13. října v 18 hodin
na besedě Městské knihovny 

v hotelu U Hraběnky.

Téma roku:

Štěpnice je jedno velké staveniště
realizuje firma SATES. Také v ulici Na
Posvátné byly dokončeny kanalizace a 
vodovody a začínají práce na povrchu 
silnice. Prozatím se daří držet schválený 
celkový harmonogram prací na silnici, i 
když hlavně v úseku od Jihlavské došlo 
vinou nekvalitně provedených zásypů 
kanalizačních výkopů firmou Outulný k
několikatýdennímu zpoždění. To je patr-
né hlavně u chodníků.
Současně probíhají i práce na rekon-
strukci mostu u Štěpnického rybníka. 
Tam byla odstraněna původní mostní 
konstrukce a nyní se pracuje na nových 

základech. Následně bude položen oce-
lový tubus a most opět dobetonován.
Je to další komplikace pro již tak dost 
zkoušené obyvatele Štěpnice. Ale pro to, 
aby všechny práce proběhly co nejrych-
leji, není jiné cesty. Proto vás všechny 
prosím o trpělivost a pochopení.
Nezastavily se ani práce na výstavbě ka-
nalizace. Firma Outulný pokračuje dále 
do Třebíčské ulice. Zde byl technicky 
nejobtížnější podvrt pod železniční tratí 
a nyní se po částech buduje hlavní řad 
a následně přípojky. Pokud to dovolí 
počasí a nedojde k nějakým závažným 
potížím, stále se předpokládá ukončení 
všech prací v těchto ulicích ještě v letoš-
ním roce.

Staroměstský rybník je jako nový
Rozsáhlá revitalizace Staroměstského 
rybníka má za sebou nejzásadnější eta-
pu. Až na malé části je dokončeno jeho 
rozsáhlé odbahnění. Zbývají pouze plo-
chy, na kterých stále intenzivně probíhá 
archeologický průzkum (o nálezech jste 
pravidelně informováni v Telčských lis-
tech). Ten bude ukončen během měsíce 
října a následně pak bude definitivně
dokončeno dno rybníka. Většina prací 
je hotova i na rekonstrukci hráze. Té do-
minuje nové výpustní zařízení, loviště a 
hlavně kamenné obložení hráze. To vy-
padá nejen efektně, ale hlavně hráz zpev-
ňuje proti vymílání. Opraven je i jeden z 
mostů s bezpečnostním přepadem. Jak-
mile budou dokončeny poslední práce na 
dně rybníka, bude před zimou napuštěn.

Pokračování na str. 3

V pátek 16. září navštívila Telč velvyslankyně Kanady v ČR Valerie Reymond. Po-
zorným čtenářům TL nemusíme připomínat, že je to její druhá návštěva města. Na 
snímku Ilony Jeníčkové v doprovodu starosty Romana Fabeše a prezidenta Společ-
nosti přátel Kanady v ČR Stanislava Dvořáka při procházce po náměstí. 
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V pondělí 12. září se v zasedací místnosti 
v přístavbě Základní školy v Masarykově 
ulici uskutečnilo 6. zasedání zastupitel-
stva města, kterého se zúčastnilo 18 čle-
nů. Omluveni byli Alena Bláhová, Ing. 
Jan Heralecký a Antonín Jahoda.
Hlavním bodem programu byl návrh 
nového územního plánu města, který se 
na rozdíl od stávajícího územního plánu 
vztahuje i na místní část Studnice. Zpra-
cováním návrhu byl završen administra-
tivně velice náročný proces trvající více 
než 4 roky od prvotního rozhodnutí o jeho 
pořízení. Zpracovatelem byla na základě 
výběrového řízení společnost AS PRO-
JECT CZ, s.r.o. Zastupitelstvo vydalo 
nový územní plán formou opatření obec-
né povahy. Posledním krokem pro nabytí 
účinnosti územního plánu je jeho vyvěše-
ní na úřední desce po dobu 15 dnů. Nový 
územní plán je k nahlédnutí na interneto-

Proč se kácely stromy?
Na otázku, proč se v období vegetačního 
klidu kácely stromy na pozemcích v majet-
ku města v Lipkách a u Štěpnického rybní-
ka, odpověděla TL Ing. Věra Marečková 
z odboru rozvoje městského úřadu:
Z bezpečnostních důvodů bylo nezbytné 
přistoupit k okamžitému kácení stromů, 
které byly zasaženy bleskem nebo které 
byly proschlé či napadené hnilobou a 
hrozil jejich pád.
Navíc jsme museli rozhodnout o okamži-
tém pokácení několika stromů napade-
ných dřevomorem kořenovým. Je to jed-
na z nejzákeřnějších a nejnebezpečnějších 
dřevních hub, které napadají zejména list-
naté stromy. V počátku napadení stromu 
se velmi obtížně identifikuje. Poté, co se
rozvine, prakticky zlikviduje celý koře-
nový systém stromu, u kterého pak hrozí 
při sebemenším větru jeho pád.

viska vlastníků chat atd.), zastupitelstvo 
města umístění stavby neschválilo. 
Zastupitelé dále projednávali financová-
ní vlastního podílu rekonstrukce chod-
níků, veřejného osvětlení a doprovodné 
zeleně podél komunikace I/23 od Oldři-
chova náměstí k Výkupu. Na tuto akci za 
cca 7,3 mil Kč se podařilo získat dotaci 
ve výši 70% ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. 
Jedním z významných bodů programu 
bylo i schválení budoucího bezúplatného 
převodu budovy na bývalém autobuso-
vém nádraží spolu se stavebním pozem-
kem pod budovou Diecézní charitě Brno, 
která má záměr budovu zrekonstruovat 
za účelem zřízení nízkoprahového zaří-
zení pro děti a mládež. Obdobná zařízení 
Charita již provozuje i v  dalších městech 
v kraji. V Telči je pak její klub Zastávka v 
ulici Na Posvátné zatím v nájmu. Převod 

vých stránkách www.telc-etc.cz - Měst-
ský úřad/Odbor rozvoje a územního 
plánování/Územní plánování/ ÚZEM-
NÍ PLÁN TELČ (zip soubor) a rovněž je 
v tištěné a grafické podobě k nahlédnutí
na odboru rozvoje a územního plánování.
S novým územním plánem souvisel dal-
ší projednávaný bod programu, kterým 
byla žádost společnosti TELČ RESORT 
STUDNICE, a.s., ve věci umístění stav-
by rodinné farmy v k.ú. Studnice u Tel-
če. Jelikož žadatel nedoložil pro jednání 
všechny požadované doklady (stanovis-
ka dotčených orgánů, písemná stano-

budovy s pozemkem se uskuteční až po 
realizaci záměru.
Město uspělo se žádostí o dotaci na pro-
jekt „Zpřístupnění telčského podze-
mí“, který byl podpořen z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod (cel-
kové výdaje projektu cca 13,8 mil Kč, 
z toho dotace činí cca 11,2 mil Kč). Za-
stupitelé pak na tomto zasedání schválili 
závazek profinancování projektu.
Město se dále bude ucházet o dotaci z 
Operačního programu Přeshraniční spo-
lupráce ČR-Rakousko na projekt „DY-
-THA rail“. Tento projekt je připravován 

Vznikne v nádražním depu železniční muzeum? Více v článku starosty R. Fabeše Sva-
zek chce zatraktivnit železnici na str. 3.                                       Foto: Ilona Jeníčková

spolu s partnery na české (Dačice, Třešť, 
Slavonice) a rakouské straně a jeho smys-
lem je zvýšit atraktivitu příhraničních 
regionů s využitím potenciálu, který na-
bízí na české straně železnice Kostelec-
-Slavonice a na rakouské straně připra-
vovaná cyklostezka vedoucí po rušené 
železniční trati Thayatalbahn. Město Telč 
do projektu vstupuje se záměrem vybu-
dování kryté haly pro stání historických 
kolejových vozidel v prostoru stávajícího 
depa (náklady cca 5,5 mil Kč, dotace cca 
5 mil Kč). Pravidla operačního programu 
pak vyžadují schválit předem finanční
závazek, že v případě poskytnutí dota-
ce budou vyčleněny finanční prostředky
odpovídající vlastnímu podílu města (cca 
0,5 mil Kč), což bylo přijatým usnesením 
schváleno.
Na základě žádosti Hasičského záchranné-
ho sboru kraje Vysočina o bezúplatný pře-
vod pozemků parc. č. st. 2134 o výměře 
756 m2 (pozemek pod budovou hasičské 
zbrojnice) a parc. č. 544/19 o výměře 146 
m2 (pozemek bezprostředně sousedící s 
budovou hasičské zbrojnice) zastupitelé 
schválili převod těchto pozemků žadateli.
Významným bodem programu 6. zasedá-
ní zastupitelstva města bylo udělení Cen 
města Telče za rok 2011. Zastupitelstvo 
města schválilo udělení Ceny města za 
rok 2011 Klubu českých turistů v Telči, 
Základní organizaci Českého svazu vče-
lařů v Telči, Oblastní charitě Jihlava, 
Marii Gregorové a Jiřímu Jabulkovi. 
Oficiální zápis ze zasedání zastupitel-
stva města je zveřejněn na úřední desce v 
podloubí radnice, internetových stránkách 
města a je k nahlédnutí i na městském úřa-
dě.     Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

6. zasedání zastupitelstva města

Telč má nový územní plán
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Stavební činnost v ulici Na Posvátné.                                          Foto: Ilona Jeníčková

Radosti a starosti telčského starosty
Dokončení ze str. 1
Ne však úplně. Vzhledem k tomu, že Štěp-
nice je zcela uzavřena pro veškerý provoz, 
stala se cesta po hrázi Staroměstského 
rybníka jediným místem, kde mohla ná-
kladní auta přejet Telčský potok. Proto 
bylo rozhodnuto odložit rekonstrukci 
druhého mostu až na jaro příštího roku. 

Mostovky jsou totiž hodně porušené, tak-
že se na jaře vlastně bude budovat nový 
most. Současně bude rekonstruován i dru-
hý bezpečnostní přepad tak, aby bez pro-
blémů převedl i stoletou vodu. Na závěr 
celé rozsáhlé akce bude opravena i cesta 
mezi novoříšskou a radkovskou silnici.
Přesto, že práce ještě nejsou zcela ho-
tovy, pohled na opravený rybník je im-
pozantní. A dokazuje, že sdružení firem 
VHS Bohemia a Ekostavby Brno odved-
lo dobrou práci.

Svazek chce zatraktivnit železnici
Letošní statistiky návštěvnosti turistic-
kých cílů ukazují zcela jasný trend. Na-
dále klesá zájem o stálé expozice hradů a 
zámků. A naopak roste zájem o technické 
zajímavosti. Největší nárůst návštěvnosti 
zaznamenává třeba přečerpávací elekt-
rárna Dlouhé Stráně nebo staré železárny 
ve Vítkovicích. 
Proto bychom chtěli i v Telči nabídnout 
kromě prostor zámku a náměstí také něco 
nového. V jednom z minulých čísel jsem 
psal o projektu zpřístupnění podzemí, kte-
rý se začne připravovat po Novém roce za 
přispění dotace z evropských fondů.
Velice zajímavý projekt ale připravuje i 
Svazek železnice Kostelec – Slavonice. 

malá divadla, artistická vystoupení a další 
atraktivní programy. Parní lokomotiva s 
historickými vagony by měla být nastálo 
vystavena v depu a nově vybudovaném 
krytém stání na telčském nádraží. A bude 
přístupná k prohlídkám veřejnosti. Pozadu 
ale nezůstanou ani další města, která na 
projektu spolupracují. V Třešti vznikne na 
nádraží expozice modelů dopravních pro-
středků, v Dačicích a ve Slavonicích pak 
nové zázemí pro cykloturisty. A právě Sla-
vonice hrají v projektu i další klíčovou roli. 
Na jejich nádraží ale z Rakouska nepřijedou 
návštěvníci po propojené železnici, nýbrž 
na kolech po nově zbudované cyklostezce. 
Ta by měla vzniknout právě na trase bývalé 
železnice. A nesmím zapomenout ještě na 
jeden projekt. Rakouská strana ve spoluprá-
ci s kraji Vysočina a Jihočeským připravuje 
autobusovou linku, která by měla jezdit v 
turistické sezoně z Raabsu a Zwettlu přes 
Dobersberg, Slavonice a Dačice do Telče. 
Předpokládá se, že bude jezdit v pátek, so-
botu a neděli třikrát denně.
Všechny tři zmiňované projekty si kla-
dou za cíl rozvoj cestovního ruchu na 
ose mezi Waidhofenem a Telčí. Žádosti o 
dotace se podávaly koncem září a budou 
se hodnotit koncem listopadu. Tak držte 
palce, ať uspějí.

Jeho cílem je naši trať zatraktivnit pro tu-
ristický ruch a dostat na ni víc cestujících. 
Projekt chce navázat na aktivity Telčského 
parního léta a rozšířit provoz parních vlaků 
na celou turistickou sezonu i na období vá-
nočních svátků. A navíc jízdy oživit i kul-
turním programem. Ve vlaku mohou třeba 
hrát kapely, odehrávat se různé scénky či 

Územní plán
Jedním ze zásadních rozvojových doku-
mentů měst a obcí jsou územní plány. 
Město Telč má územní plán zpracovaný 
zhruba před dvanácti lety. V mezidobí 
pak došlo k jeho třem dílčím změnám. V 
loňském roce začal ale platit nový zákon, 
který ukládá městům vypracovat územní 
plány nové. Proto minulé zastupitelstvo 
ještě před ukončením volebního obdo-
bí zadalo zpracování nového územního 
plánu jak pro Telč, tak i pro místní část 
Studnice, která územní plán doposud ne-
měla.
Na základě výběrového řízení zpracova-
la návrh územního plánu pelhřimovská 
projekční kancelář AS Projekt. Ta spolu-
pracovala s řadou odborníků z různých 
oblastí územního plánování. O kvalitě 
odvedené práce svědčí to, že při pro-
jednávání návrhu s dotčenými orgány i 
veřejností přišlo jen minimum námitek. 
Většinu z nich pak při projednávání za-
stupitelé akceptovali, takže by nový do-
kument mohl být přijat kladně.
Zásadní změnou oproti minulému plánu 
je jeho zjednodušení a uvolnění. Stano-
vuje totiž jen několik základních oblastí 
– plochy bydlení, podnikání, rekreace a 
sídelní zeleně. Kromě zeleně ale ostatní 
plochy umožňují i ostatní aktivity. Tím 
je dán větší prostor pro smíšenou zástav-
bu, třeba kombinaci bydlení a drobné-
ho podnikání. Na druhé straně striktně 
ochraňuje zelené plochy a v podstatě 
vylučuje jejich zastavování. Důležité je, 
že se podařilo uhájit v územním plánu 
jižní variantu obchvatu města. Navíc je 
již upřesněno i jeho trasování, výškový 
profil a křížení se silnicemi a železnicí.
To umožňuje v příštích letech pracovat 
na jeho podrobnější studii. Zachovat a 
upřesnit se podařilo i plochu letiště.
Ještě bych chtěl zmínit několik důleži-
tých změn.  Došlo k úpravám zón pro 
bydlení. Zmenšila se plocha v Dačické 
ulici a zrušena byla plocha v ulici Mysli-
bořská. Nově ale bude možné zasta-
vět třeba druhou stranu ulice Hradecká 
směrem od benzinové pumpy do města. 
U ploch pro průmysl došlo k úpravám 
ploch v ulicích Třebíčská a Radkovská, 
hlavně s důrazem na jejich lepší vyu-
žitelnost. Plocha vhodná pro výstavbu 
sportovně-rekreačního areálu vznikla u 
rybníka Roštejn. Na druhé straně byl po-
tvrzen dosavadní statut zahrádkářských 
kolonií, které nelze zastavovat. Pro Stud-
nice je pak zásadním doporučením zasta-
vovat řadu rozsáhlých, v současné době 
nevyužívaných zemědělských usedlostí 
v zastavěné části obce.

Roman Fabeš
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Jak podat žádost? 
Program regenerace 2012
Jako v minulých letech připravuje Město 
Telč souhrnnou žádost o finanční podporu
z Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a zón na rok 2012. Při 
zpracování souhrnné žádosti, která se bude 
na Ministerstvo kultury ČR odesílat v prů-
běhu měsíce listopadu 2011, se vychází z 
konkrétních žádostí jednotlivých vlastníků 
nemovitostí. Upozorňujeme proto všechny 
vlastníky památkově chráněných objektů, 
kteří chtějí žádat o finanční příspěvek na ob-
novu těchto kulturních nemovitých památek, 
že formulář žádosti o finanční příspěvek na
rok 2012 je k dispozici v Informačním stře-
disku MěÚ a na odboru rozvoje a územního 
plánování MěÚ. Formulář je také uveřejněn 
na internetových stránkách města (www.
telc-etc.cz). Nejpozději možný termín ode-
vzdání vyplněné žádosti včetně příloh je 4. 
listopadu 2011. Veškeré žádosti odevzdávej-
te na podatelnu MěÚ Telč, neboť garantem a 
nositelem Programu je Město Telč.
Žadatelé, kteří neuspěli se svojí žádostí v le-
tošním roce, musí ve vlastním zájmu žádost 
z letošního roku aktualizovat, především z 
hlediska odhadu stavebních nákladů a plat-

Budeme mít geopark 
Vysočina?
V minulém čísle TL padla zmínka o při-
pravovaném vzniku geoparku Vysoči-
na. Informace vzbudila nečekaný ohlas 
čtenářů.
Otázky, co to je geopark, co si zakladate-
lé od tohoto kroku slibují, jak se k němu 
staví obce, co od něj může očekávat ob-
čan Telče nebo Řídelova a co návštěvník 
regionu, byly ty nejčastější. O odpovědi 
na ně jsme požádali Ing. Víta Obrdlíka, 
který založení geoparku v TL zmínil a 
odstartoval tak lavinu dotazů.
„Geopark je území, které zahrnuje geo-
logické jevy zvláštního významu, repre-
zentující krajinu a její historii. Současně 
zahrnuje i fenomény historické a kultur-
ní,“ odpovídá na úvodní otázku.
V současné době existují v České repub-
lice dva národní geoparky – Český ráj a 
Egeria na hranicích s Bavorskem. „Ob-
last Javořické vrchoviny je dalším úze-
mím v ČR, které má ambici stát se ná-
rodním geoparkem,“ tvrdí Vít Obrdlík. 
Smyslem geoparku je podle něj podpora 
rozvoje regionu, šetrné rozvíjení turismu 
a představení geologického dědictví ši-
roké veřejnosti atraktivním způsobem, 
například pomocí zážitkových tras.
Geopark Vysočina je připravován seve-
rozápadně od Telče na území o rozloze

Geopark je územím, které zahrnuje 
geologické jevy zvláštního významu, 
reprezentující krajinu a její historii.

přibližně 180 km2. Nalezneme v něm 
řadu míst, která jsou z hlediska geolo-
gického vývoje mimořádně cenná. Patří 
sem například Míchova skála, Kamen-
né moře u Štamberku, Mrhatina, činné, 
ale i opuštěné lomy u Mrákotína, Řás-
né, ve Vanově, Rácově a v Panských 
Dubenkách.
Na otázku, jak reagují obce, kterých 
se vyhlášení geoparku dotkne, říká Vít 
Obrdlík: „Starostové dotčených obcí 
byli o záměru založení geoparku infor-
mováni. Ohlasy byly veskrze pozitivní. 
Geopark totiž nepřináší žádná omezení 
ve smyslu ochrany přírody, naopak je 
účinným nástrojem pro trvale udržitel-
ný rozvoj regionu.“ Hlavní představení 
nominačního dokumentu na vyhlášení 
geoparku Vysočina připravuje obecně 
prospěšná společnost Geopark Vysoči-
na 5. a 6. října, kdy se v Telči uskuteční 
mezinárodní konference o geoturismu. 
Poté zahájí nezbytnou administrativní 
proceduru k jeho oficiálnímu vyhlášení
a přijetí do sítě národních geoparků.

/z/

Konzultační den 
rady města
středa 12. října

 15,00 - 17,00 hod.
doporučujeme se předem

objednat v sekretariátu MěÚ

Z jednání rady města
19. schůze - 10. srpna
- RM schválila bezplatné užití veřejného 
prostranství na akci „Farmářské trhy v Tel-
či“ ve dnech 24. září, 8. a 22. října 2011.
- RM vzala na vědomí koncepci festi-
valu Arts&film 2012 a schválila podání
žádosti o podporu této akce z rozpočtu 
kraje Vysočina.
- RM schválila v souvislosti s realizací 
projektu DY-THA rail uzavření nájemní 
smlouvy se společností České dráhy, a.s., 
a se státní organizací Správa železniční 
dopravní cesty.
- RM neschválila umístění přenosného 
reklamního poutače hotelu U Hraběnky 
na pozemku města ve Slavatovské ulici.
- RM vzala na vědomí přehled pohledá-
vek k 30. 6. 2011.
- RM schválila zveřejnění záměru proná-
jmu pozemků parc.č. 262 o výměře 6792 
m2 a parc.č. 261 o výměře 3613 m2 (os-
trov na Štěpnickém rybníku).
- RM schválila uzavření smlouvy o zří-
zení práva realizace stavby nad cizím 
pozemkem pro Společenství vlastníků 
bytových jednotek U Štěpnického rybní-
ka 321/322.
- RM schválila uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy, která má zabezpečit provedení 
zápisů údajů do informačního systému 
územní identifikace, adres a nemovitostí
a do integrovaného agendového infor-
mačního systému registru osob s obce-
mi správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Telč, které o jejich uzavření 
projeví zájem.
- RM schválila podání žádosti o dotaci 
z Programu prevence kriminality a ex-
tremismu – Úsvit na projekt Zapojení 
romských dětí z lokality Batelovská do 
volnočasového vzdělávání v DDM Telč.

20. schůze - 31. srpna
- RM schválila záměr podání žádosti o do-
taci z Mezinárodního Visegradského fon-
du na projekt „Sbližujeme se sportem“.
- RM vzala na vědomí přehled daňových 
příjmů (sdílené daně) za leden až srpen 
2011.
- RM rozhodla, že dodavatelem akce 
„Zvýšení bezpečnosti podél komunikace 
I/23 – II. etapa“ bude společnost SATES 
ČECHY.

nosti stavebního povolení nebo souhlasu 
stavebního úřadu, a mohou žádost podat 
znovu. Termín podání všech žádostí, nových 
a z letošního roku, je stejný, tj. 4. 11. 2011. 
O finanční příspěvek mohou požádat pouze
majitelé nemovitostí, které jsou zapsány v 
Ústředním seznamu nemovitých kulturních 
památek, tzn., že objekty mají vlastní rejs-
tříkové číslo památky. Další podmínkou 
je, že se předmětná nemovitost nachází v 
městské památkové rezervaci Telč nebo v 
památkové zóně Telč – Staré Město.
Na závěr žadatele upozorňujeme, že žá-
dosti neúplné a bez doložených povin-
ných příloh nebudou do souhrnného sou-
pisu zařazeny.               Mgr. Jiří Křenek

odbor rozvoje a územního plánování

Foto: Stanislav Bartoň
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Na kole dětem Vysočinou 
se zdařilo
Charitativní cyklojízda Na kole dětem 
Vysočinou se v sobotu 10. září vydařila. 
TL to potvrdila nejen jedna z pořadatelů 
Lucie Doanová, ale i další účastníci, mezi 
kterými byl také senátor Miloš Vystrčil.
„150 účastníků, z toho 149 cyklistů a 1 ko-
loběžkář, je číslo, se kterým jsme ani ne-
počítali,“ hodnotí L. Doanová. Nejmlad-
šímu účastníku cyklolojízdy byly 3 roky, 
nejstaršímu pak 65 let. 90 cyklistů projelo 
celou trať, koloběžkář Martin Balabán si 
zlepšil osobní rekord na 67 km/hod. Ten-
tokrát to ale nebyly podstatné údaje. Tím 
hlavním je částka 40 910 Kč - sponzor-
ské dary od firem, dobrovolné startovné
a dobrovolné vstupné na památky, které v 
rámci Dne evropského kulturního dědic-
tví vybíralo ve prospěch cyklojízdy město 
Telč. Celá bude poukázána do nadačního 
fondu na léčbu onkologicky nemocných 
dětí pediatrického oddělení jihlavské ne-
mocnice.
„Co se týče našeho hodnocení, musím 
říct, že jsme s průběhem akce maximálně 
spokojení. Přispělo k tomu nejen krásné 
počasí, ale hlavně vysoká účast cyklistů. 
Doufám, že budeme moci na letošní vy-
dařený ročník navázat i v příštích letech 
a vytvoříme tak hezkou a potřebnou tra-
dici,“ jsou slova L. Doanové s dovětkem, 
že vysoko hodnotí pomoc města Telče 
při organizování charitativní cyklojízdy.

(z)

Na Den památek nejen za kulturou, ale i za sportem

 Foto: Ilona Jeníčková

Začátek září patří v Telči již tradičně 
Dnům evropského dědictví, letos vě-
novaných tématu „Památky – tvůrci 
panoramatu našich měst a městeček“. 
Návštěvníkům se otevřely dveře objek-
tů, které jindy nejsou veřejně přístup-
né. Letos se navíc poprvé konala  také 
cyklistická charitativní akce Na kole dě-
tem Vysočinou s Josefem Zimovčákem, 
mnohonásobným mistrem světa v jízdě 
na vysokém kole.
V sobotu 10. září se již kolem deváté 
hodiny začaly scházet desítky cyklistů, 
kteří se jí zúčastnili. 
V 10 hodin starosta Roman Fabeš od-
startoval peloton se 150 cyklisty v čele 
se zmíněným Josefem Zimovčákem na 
vysokém kole a s doprovodem místních 
velocipedistů, na které čekalo 85 km Vy-
sočinou.

Po celý den bylo na náměstí zpřístupně-
no sedm objektů, uskutečnilo se jedenáct 
doprovodných akcí a sedm různých vý-
stav pro téměř dva tisíce návštěvníků.
V kostele sv. Ducha zazněla stará hudba 
Mirka Zadiny spolu s vystoupením Da-
čického pěveckého sboru. Vystoupení 
bylo doplněno zasvěcenou přednáškou 

doc. dr. Evy Melmukové na téma „Památ-
ky jako zdroj poznání kultury života“.
V kostele Jména Ježíš jsme se mohli za-
poslouchat do hudby v podání pěvecké-
ho sboru Marika - A Cappella singers a 
v kostele sv. Jakuba vystoupil pěvecký 
sbor Smetana Telč, Triodam a pěvecké 
sdružení Campanula Jihlava.
Během celého dne si mohli návštěvníci 
prohlédnout výstavy ve věži sv. Ducha, v 
Městské galerii Hasičský dům, ve vstup-
ní síni radnice i na zámku.
Den památek zakončilo vystoupení 
telčského Dixielandu spolu s dojezdem 
účastníků cyklovýletu opět v čele s Jose-
fem Zimovčákem, který všem na závěr 
předvedl, že kolo není prostředek jenom 
pro sport, ale i pro taneční kreace.
Dovolte mi poděkovat všem vystupují-
cím za příjemné chvíle, Petru Opatrné-

mu a Martinu Švecovi, studentům GOB 
a SOŠ Telč, za dozor v objektech, státní-
mu zámku a farním úřadům za zpřístup-
nění objektů.
V nadcházejícím roce 2012 se budou ko-
nat Dny evropského kulturního dědictví 
v Telči v sobotu 8. září.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury

Seriál besed

125 let muzea v Telči
Restaurování telčského betlému manželů Vostrých 

Přednáší: Kamil Andres, restaurátor betlému 
5. října v 17 hodin                    

Zasedací místnost radnice v Telči

Den otevřených dveří 
v DpS Telč
Ve středu 12. října se v Domově pro se-
niory (dříve domov důchodců) na Starém 
Městě uskuteční Den otevřených dveří. 
Od 10 do 15 hodin si návštěvníci budou 
moci prohlédnout celé sociální zařízení, 
které je v telčském regionu jediné svého 
druhu. „Připojíme se tak k Týdnu sociál-
ních služeb v ČR, který bude právě pro-
bíhat,“ informoval TL ředitel DpS Miloš 
Roudenský. Vedení Domova je připra-
veno v uvedené době podat zájemcům 
podrobné informace o provozu zařízení, 
jeho financování, organizaci zdravotní
péče a podmínkách přijetí klientů.

Domov 
pro seniory Telč

(domov důchodců na Starém Městě)
pořádá 12. října od 10 do 15 hodin

Den otevřených dveří
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Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v poslední době řešili po-
licisté z Obvodního oddělení PČR Telč.

Krádež koloběžek objasněna
Policistům se podařilo vypátrat zloděje 
koloběžek, které byly odcizeny v noci z 
31. května na 1. června z areálu zimního 
stadionu. Pachateli byli dva muži z Da-
čic ve věku osmadvaceti a třiadvaceti let 
spolu s dvacetiletou ženou z Telče.

Dopadli ho, když nesměl řídit
17. srpna zastavili policisté v Hradecké uli-
ci osobní vozidlo Fiat. Kontrolou zjistili, že 
řidič má zákaz řízení motorových vozidel.

Tři otcové neplatí
V srpnu sdělili policisté třem otcům, ne-
platičům výživného, podezření ze spá-
chání přečinu neplnění vyživovací po-
vinnosti. Věc byla předložena státnímu 
zástupci k dalšímu opatření.

Zloděj v Parním mlýně
1. srpna přijali telčští policisté oznáme-
ní o krádeži věcí z areálu Parního mlýna 
na Starém Městě. Neznámý pachatel zde 
odcizil vybavení pergoly a další věci v 
hodnotě necelých 9 tis. Kč.

Pozor na peněženky
2. srpna kolem 17,30 došlo na náměstí 
Zachariáše z Hradce ke krádeži peněžen-
ky, která byla umístěna v textilní kabelce 
na zaparkovaném jízdním kole.
Další krádež peněženky byla oznámena 
4. srpna. Poškozená dívka byla v  Telči 
okradena neznámým pachatelem, který 
jí z kabelky odcizil peněženku s doklady, 
platební kartou a finanční hotovostí.

Vadí jim světlo?
5. srpna poškodili neznámí vandalové 
Pod Zahrádky u Štěpnického rybníka 
dvě tělesa veřejného osvětlení. Městu 
vznikla škoda převyšující 30 tis. Kč.

Odvezl dřevo bez placení
9. srpna přijali policisté oznámení o od-
cizení dřeva z místa zvaného Rosičky v 
katastru Markvartic. Neznámý pachatel 
zde od začátku srpna ze skládky odcizil 
asi 26 m3 smrkové kulatiny. Majiteli způ-
sobil škodu za téměř 60 tis. Kč.

Poškrábal auto
Neznámý pachatel poškodil v noci z 9. 
na 10. srpna na náměstí Zachariáše z 
Hradce zaparkovaný osobní automobil 
Ford. Ostrým předmětem vyryl do laku 
vozidla rýhy. Majitelce způsobil škodu 
za přibližně 20 tis. Kč.

Vykradli zámek v Krasonicích
Škodu za více než 50 tis. způsobil zlo-
děj na zámku v Krasonicích, který se 

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč

Luční 625, 588 56 Telč
tel.: 974 266 520, 567 243 633, 

724 846 692
e-mail:jiooptelc@mvcr.cz

opravuje. Odcizil stavební míchačku, 
čerpadlo, barokní dřevěné trámy, úhlo-
vou brusku a další drobné nářadí. 

Zase ukradená nafta
V noci ze 14. na 15 srpna došlo ve Sla-
vatovské ulici ke krádeži asi 250 l moto-
rové nafty ze zaparkovaných stavebních 
strojů. Škoda 12 tis. Kč.

Rána na chatě
16. srpna byla oznámena krádež věcí z 
chaty v katastru Vanova. Neznámý pa-
chatel zde odcizil oblečení, elektrocent-
rálu Honda, tři jízdní kola, dětský šlapací 
traktor a dětské pískoviště. Vše v hodno-
tě nejméně 28 tisíc Kč.

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

Hasičské zprávy
Hasiči ze stanice Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina v Telči vyjeli v obdo-
bí od 18. srpna do 16. září k 47 zásahům. 
Z tohoto počtu se jednalo ve dvou přípa-
dech o požár., V prvním případě zasaho-
vali při požáru stohu slámy u Jindřichovic 
společně s jednotkami dobrovolných ha-
sičů z Nové Říše, Staré Říše a Želetavy, v 
druhém případě při požáru nákladního au-
tomobilu na křižovatce Markvartice - Ka-
sárna. Při zásahu byly opět také jednotky  
SDH ze Staré Říše a Želetavy.
V uplynulém období zasahovali u tří do-
pravních nehod. V ostatních případech 
se jednalo o technické zásahy, do kterých 
řadíme spolupráci se Zdravotnickou zá-
chrannou službou, únik ropných produktů 
nebo otevření uzavřených prostor, při kte-
rých hrozí nebezpečí poškození zdraví či 
majetku. Dalším z typů technických zása-
hů je odchyt bodavého hmyzu, který ohro-
žoval děti na táboře v Řídelově, v kempu v 
Řásné či v mateřských školách v Radkově 
a Nevcehli. Kvůli rozmarům počasí jsme 
zasahovali také při odstraňování stromů v 
Telči, Žatci, Urbanově a dokonce v Třešti. 
Přívalový déšť způsobil lokální povodně, 
které v našem hasebním obvodu potrápily 
nejvíce obyvatele Řásné. Tam jednotka 
společně s SDH Řásná a Mrákotín čerpala 
vodu ze zatopených sklepů. 

Npor. Bc. Jiří Fišara
velitel stanice Telč HZS Kraje Vysočina

Vydá Štěpnický rybník 
své tajemství?
Před slavnostním výlovem Štěpnického 
rybníka jsme se zeptali Jana Pokorného, 
hospodáře telčské organizace Moravské-
ho rybářského svazu, která výlov pořádá: 
Jaké jste na sobotu 8. října připravili ná-
vštěvníkům výlovu překvapení? „Mož-
nost se vyfotografovat se sumcem váží-
cím téměř 50 kg, s jehož slovením téměř 
jistě počítáme, bude určitě zážitkem do 
každé rodinné fotokroniky. V každém 
případě se návštěvníci mohou těšit na 
bohatý výběr rybích specialit. To ale není 
překvapení, to je na našich výlovech již 
tradice,“ konstatoval J. Pokorný.

sobota 8. října

Výlov
Štěpnického 

rybníka
prodej ryb, živá hudba

Zve telčská organizace
Moravského rybářského svazu.

Nezaměstnanost
srpen

Město Telč 9,3
ČR 8,2
Oblast Telč 9,0
Okres Jihlava 7,4
Kraj Vysočina 8,5

Jóga léčí tělo
i duši
„Zastavme se pravidelně alespoň na chví-
li v této uspěchané době a věnujme čas 
svému tělu i duši!“ Cvičení jógy začíná 
v úterý 4. října v 17.30 hod. v tělocvič-
ně gymnázia. Sejdeme se na parkovišti 
u školy. Karimatky s sebou. Na cvičení 
Vás zve Blanka Krejčí.
(mobil 605 986 564).
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V letních měsících se na sedmi dětských 
hřištích v Telči objevily kreslící tabule, 
které poskytla finanční skupina AXA. Ta
tak netradičním způsobem propaguje své 
produkty zaměřené na děti a rodiče. AXA 
současně finančně přispěla nemalou část-
kou na údržbu dětských hřišť ve městě.
Černá kreslící tabule se žirafkou má na 
sobě „tajemný“ QR kód, který návštěv-
níka s mobilním internetovým připoje-
ním přenese na webové stránky AXA-
DETEM.CZ. Zde rodiče najdou mj. řadu 
nápadů, co by si s dětmi mohli zahrát, 
když zůstanou s nimi doma, a kontakty 
na obchodní místa skupiny.
Mimo Telče se do projektu AXAdětem.
cz zapojily například i Jihlava, Třebíč či 
Pelhřimov.
„Tabule jsou na hřištích smluvně instalo-
vány do konce roku. Vše, včetně montáže, 

Kdo je doma v zookoutku

Koza kamerunská
Pokračujeme v představování obyvatel 
záchranné stanice volně žijících zvířat 
pana Pavla Dvořáka za zámeckým par-
kem při cestě ze Slavatovské ulice (výpa-
dovka na Jindřichův Hradec) do areálu 
škol v Hradecké ulici.
Asi nejznámější obyvatel našeho zookout-
ku, kterého žádný z návštěvníků nepře-
hlédne a nepřeslechne, je koza kamerun-
ská. Je to starobylé původní západoafrické 

zakrslé plemeno, rané a vysoce plodné, s 
krátkou a hustou srstí. Obě pohlaví jsou 
rohatá, přičemž kozy mají růžky menší, 
dozadu zahnuté. Kozli mají relativně mo-
hutné rohy a bradku. Plemeno se vyzna-
čuje harmonickou a pevnou konstitucí a 
mimořádným temperamentem. Při volné 
pastvě spásají velmi různorodý pokryv, 
kromě trávy též křoviny. Jsou velmi odolné 
vůči parazitálním onemocněním. Plemeno 
se chová zejména na západním pobřeží Af-
riky, a to hlavně v Ghaně, Kamerunu, Li-
bérii a Nigérii. Celosvětově se velmi často 
chová v zoo jako kontaktní zvíře.
Ve své domovině tyto kozy slouží jako 
zdroj masa a kůží. Kozy se nedojí, mléko 
slouží výhradně k výživě kůzlat. Koza 
mívá dvakrát ročně 2-3 kůzlata.
Naše stádo čítá 6 - 13 kusů zvířat, kozla 
Matěje a pět koz (Matyldu, Lízu, Klotyl-
du, Cecilku a Pepinu) a stále se měnící 
počet kůzlat.
Kozám se u nás dobře daří, což je patrné 
podle nových přírůstků.

Pro TL připravuje Pavel Dvořák

Kdo ze čtenářů by chtěl přispět na krmení 
a péči o zvířata v zookoutku, může zaslat 
finanční podporu na účet OS č.171214046/
0600. Po domluvě s provozovatelem na tel. 
605780737 je možné také zakoupit konkrét-
ní druh krmiva a přinést ho do stanice.

Tabule AXA dětem. Jak je to s nimi?
údržby a demontáže, zajišťuje z vlastních 
zdrojů společnost AXA,“ uvedl pro TL 
Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje 
města. Netradiční způsob propagace fi-
nanční skupiny poskytující bankovní a po-
jišťovací služby vyvolal samozřejmě řadu 
dalších otázek. Od spotřeby a doplňování 
stále chybějících kříd u tabulí až po dotaz, 
jak je řešeno odstraňování hanlivých a vul-
gárních nápisů. Vladimír Švec na ně odpo-
vídá: „Kreslící tabule na dětských hřištích 
nejsou v Telči úplnou novinkou. Tabule je 
od počátku např. součástí nového dětského 
hřiště u mateřské školy v Nerudově ulici 
či hřiště Na Korábě. Křídy postupně dopl-
ňuje společnost AXA. Případné nevhodné 
nápisy jsou průběžně odstraňovány sou-
běžně s úklidem města. Občas to bohužel 
připomíná boj s větrnými mlýny.“

Podle TZ

                                        Foto: Vladimír Švec

Humanitární sbírka 
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 15. října 
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 ozna-
čeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silo-
nové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ruč-
níky, 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

Sběrový kalendář
Objemný odpad
I. – II. 3. 10. IV. 5. 10.
III. 4. 10. V. 6. 10.

Biologický odpad
I. – II. 11. 10. IV. 13. 10.
III. 12. 10. V. 14. 10.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Rad-
kovská a Špitální, II – ulice 28. října u 
lávky přes Svatojánský potok, III – Po-
dolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíč-
kova u viaduktu, IV – Štěpnice I. – kři-
žovatka ulic Na Posvátné a Květinové, V 
– Štěpnice II. – u garáží

Ad. Sochy a plastiky 20. století
V minulém čísle vzbudila pozornost pří-
loha Sochy a plastiky 20. století. Bo-
hužel jsem v ní u Rostislava Magniho, 
autora památníku Jurije Gagarina v Hra-
decké ulici neuvedl, že byl akad. sochař 
a grafik. Za opomenutí se omlouvám.  /z/
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Keramika
V kroužku, který vede Helena Ritterová, 
se děti seznamují s různými technikami 
modelování (reliéf, menší plastika, uži-
tečné nádoby, ale také základy točení). 
Téma každé hodiny je propojeno s ukáz-
kami keramiky z různých historických 
období od pravěku až po současnost.
Práce kroužku jste mohli zhlédnout 12. 
června na dnu DDM, kde jste si také 
mohli vyzkoušet, jak se s hlínou pracuje. 

Foto: Jarmila Janovská

Představujeme kroužky DDM

Noční prohlídky zámku
Jahelka a Šimek.
To se povedlo!
Sedm nočních prohlídek telčského zám-
ku zhlédlo o víkendu 10. - 11. září téměř 
300 nadšených diváků.
Koho pochválit? Autorku textů komen-
tovaných prohlídek Naději Jahelkovou, 
členy dačického divadelního souboru 
TYL za jejich předvedení nebo organizá-
tory zajímavého nápadu? Pro čtenáře TL 
jsme vybrali Zachariáše z Hradce a Petra 
Voka v podání telčského Jana Šimka a 
hosta programu, „zpívajícího právníka“, 
Ivo Jahelku. Podařilo se jim rozesmát 
nejen diváky, ale i kolegy herce!

Foto: Libor Karásek

Nenechte si ujít tradiční i netradiční po-
hledy na Telč, které vznikly v rámci ple-
nérů studentů katedry architektury Sta-
vební fakulty ČVUT v Praze na výstavě 
v radniční síni. Ta potrvá do 30. října!

Přednáškový cyklus,
který pro širokou veřejnost

pořádá
Národní památkový úřad v Telči

Odívání v renesanci
Přednáší: Lucie Bláhová

Středa 14. října v 18 hodin
Univerzitní centrum MU v Telči

Nově v DDM!
●Logopedický kroužek

●Páteční dílny
pro dospělé

Více čtěte na straně 18.
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Nezaměstnanost
červenec

Město Telč   9,3
ČR    8,2
Oblast Telč   9,2
Okres Jihlava   7,5
Kraj Vysočina   8,5

Dozor veřejného pořádku

MěÚ Telč - 607 670 352

Podzim s Českou inspirací
HRADEC KRÁLOVÉ
10. - 15. 10.
XVII. ročník mezinárodního jazzové-
ho festivalu „Jazz Goes to Town“
Týden trvající mezinárodní přehlídka 
jazzové hudby.
CHEB
1. 10. FESTIVAL 
Divadlo jednoho herce
Autorské monodrama o herci, jehož osud na-
vždy změní angažmá v nekonečném seriálu.
www.tic.cheb.cz
JINDŘICHŮV HRADEC
8. 10. - Přes kopec na Hradec aneb 
Jindřichohradecký pedál
Ukončení turistické sezóny spojené s tra-
diční cyklistickou vyjížďkou.
www.jh.cz 
KUTNÁ HORA
2. 10. – Zámecké jezdecké slavnosti 
– Hubertova jízda (NZM Kačina)
Na zámku Kačina u Kutné Hory se od 
10 do 17 hod uskuteční tradiční Zámecké 
jezdecké slavnosti. 
www.guide.kh.cz
LITOMYŠL
do neděle 30. října - 85 let a 85 dní s Ol-
bramem Zoubkem a jeho sochami 
Oslavte s námi 85. narozeniny Olbrama 
Zoubka s jeho sochami.
www.litomysl.cz
POLIČKA
8. 10. – 6. 11. - Marek Rejent – Zoozoom
Sochařský projekt Zoozoom se tematic-
ky obrací ke kraji Českomoravské vyso-
činy. Centrum Bohuslava Martinů. 
TELČ
8. 10. - Výlov Štěpnického rybníka
Od 8.00 hod. tradiční výlov Štěpnické-
ho rybníka spojený s prodejem živých a 
smažených ryb. Živá hudba.
www.telc.eu
TŘEBOŇ
8. 10. - Třeboňské jabkobraní
Od 9 hodin zaplaví Masarykovo náměstí 
jablková vůně. Slavnosti jablka - lisování 
moštu, připravena je nejen ochutnávka čer-
stvého moštu, ale i rekordně dlouhý štrúdl.
www.itrebon.cz
Mnohem více tipů na výlet naleznete na 
webových stránkách
www.ceskainspirace.cz

Babí léto s �eskou inspirací

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

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

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

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

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

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

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

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

V zářijových TL se objevil sloupek s kul-
turními programy v městech, která jsou 
členy sdružení Česká inspirace. O důvo-
dech vzniku nové rubriky jsme hovořili 
s místostarostkou Hanou Műllerovou, 
která Telč v České inspiraci zastupuje.
„Poetický název Česká inspirace skrývá 
sdružení osmi historických měst, Hrad-
ce Králové, Chebu, Jindřichova Hradce, 
Kutné Hory, Litomyšle, Poličky a Třebo-
ně, které vzniklo v roce 1995 v Telči. Už 
tehdy si vytklo za cíl ukázat návštěvní-
kům nesmírné architektonické a umělec-
ké dědictví a bohatý kulturní život zmí-
něných měst. Dnes je Česká inspirace, 
díky systematické propagaci, evropským 
pojmem v oblasti kultury spojené s ces-
tovním ruchem,“ říká místostarostka.
Nový sloupek se bude pravidelně obje-
vovat v radničních měsíčnících všech 
členských měst. Na otázku, co si od to-
hoto kroku ČI slibuje, H. Müllerová od-

Česká inspirace: Krok správným směrem
povídá: „Chceme tím přispět k  rozvoji 
domácího cestovního ruchu, inspirovat 
občany k návštěvě členských měst a také 
poukázat na to, že každé z nich nabízí ši-
rokou paletu kulturních programů.“ Kaž-
dý měsíc tak vyjde informace o hlavním 
kulturním programu každého města ČI 
v úctyhodném nákladu 95 tisíc výtisků, 

Kde si budou o nás číst:
Radniční zpravodaj, Hradec Králové 

Radniční listy, Cheb
Jindřichohradecký zpravodaj

Kutnohorské listy ● Lilie, Litomyšl,
Jitřenka, Polička ● Třeboňský svět

který v letních měsících stoupá až na 120 
tisíc! Místostarostka Hana Müllerová 
zná i odpověď na otázku, kolik čtenářů 
si asi sloupek přečte: „Odhadujeme, že 
všechny zmíněné městské zpravodaje 
mají asi 350 tisíc čtenářů. V létě to je 
samozřejmě daleko více!“   /z/

Dny otevřených ateliérů, jedna z prvních 
aktivit nového projektu partnerských 
regionů Vysočiny a Dolního Rakouska, 
obohacují již tak pestré kulturní dění v 
našem regionu. Dny otevřených ateliérů 
jsou v Dolním Rakousku již po léta zave-
denou podzimní akcí, která je každoroč-
ně očekávána jak tvůrci samotnými, tak 
širokou veřejností.

Po zkušenostech z předchozí spolupráce 
jsem proto opravdu velmi rád, že právě 
tuto myšlenku od našich partnerů z Dol-
ního Rakouska přebíráme. Po úspěšné 
Dolnorakouské zemské výstavě 2009, 
která probíhala ve dvou rakouských 
městech a v naší Telči, jsou právě Dny 
otevřených ateliérů možností, jak dále 
přispět k vzájemnému poznávání kultu-
ry... Z úvodního slova radního pro kul-
turu Kraje Vysočina Tomáše Škaryda ke 
Dnům otevřených ateliérů 8. a 9. října.

Dny otevřených ateliérů
Otevřené ateliéry 

v Mikroregionu Telčsko
8. a 9. října

David Bartoň
sobota, neděle 8 - 20 hod.
V malířském ateliéru v bývalé synagoze 
představí obrazy vysočinské krajiny a fi-
gurální práce malované olejomalbou. 

Na Parkaně 123, Telč 
www.barton.ji.cz

Magdalena Křenková
sobota 14 - 19, neděle 14 - 18 hod.
Prohlídka prostor s nástěnnými malbami, 
ukázka ručního tisku z výšky a možnost 
si tisk vyzkoušet, ukázka, jak čmárat po 
zdech.

Stará Říše 69
www.obrazy-krenkova.cz

Radek Polanecký
neděle 9 - 13 hod.
Řezbář loutek, malíř. Ukázka výroby 
marionet, obrazy.

Hodice 65
www.loutky.hodice.net

Projekt

Porta culturae
www.vysocina-kultura.cz
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www.m-soft.cz

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení 
  k internetu

- Měření dostupnosti technologie a signálu 
  zdarma

- Maximální agregace 1:10

- Linky bez datového limitu a FUP

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

- Konzultační služba 7 dní v týdnu

IN
TE

RN
ET

PR
O

 D
O

M
ÁC

N
O

ST
I

Linka M-SOFT ProFi 12

Rychlost: Cena/měsíc:

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

Linka M-SOFT ProFi 8

Rychlost: Cena/měsíc:

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

Linka M-SOFT ProFi 4

Rychlost: Cena/měsíc:

4 Mbit/s 291 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 768 kb/s

Linka M-SOFT Mini 2

Rychlost: Cena/měsíc:

2 Mbit/s 199 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 512 kb/s

Jaromír Pavlíček
internet consulting
tel.: +420 777 213 784
e-mail: pavlicek@m-soft.cz

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

391 Kč
vč. D

PH

*

333 Kč
vč. D

PH

*

Získejte
aktivaci ZDARMA 
při předplatném na 1 rok

- 600 vč. DPH při platbě paušálu měsíčně

 NOVÉ 

 AKČNÍ CENY*

* akční cena při smlouvě na dobu určitou
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Prochází život našich obcí velkými změnami, či ne? Vystrčenovice 
jsou příkladem toho, že záporná i kladná odpověď jsou možné. Nej-
starší zmínku o Vystrčenovicích máme z roku 1436 díky soudnímu 
sporu mezi převorkou novoříšského kláštera Anežkou a Zdeňkem 
z Valdštejna o vlastnictví obce. Důkaz toho, že spory o cokoliv v 
současné době nejsou žádnou novinkou. Na otázku v úvodu bychom 
tak mohli zodpovědně odpovědět ne. Tři vystrčenovické stavby ale 
mluví jednoznačně pro kladnou variantu odpovědi. Každá z nich 
charakterizuje dobu, ve které vznikla a výrazně obec poznamenala.
  První zmínka Nadmoř. Počet
   o obci  výška obyvatel
  Vystrčenovice 1436 530 – 600 m n.m. 110

„Brázdův mlýn je určitě jednou z nejstarších staveb Vystrčenovic. 
Prvními obyvateli zde samozřejmě byli zemědělci. Potřeba mletí 
obilí v dosahu hospodářství byla od raného středověku jednou z 
jejich základních starostí. Olšanský potok, na kterém mlýn leží, 
byl v širokém okolí určitě ideálním místem pro jeho stavbu.“ Sta-
rosta Vystrčenovic Vladimír Drexler, se kterým o tom hovořím, 
ví, o čem mluví. Ze zmíněného mlýna totiž pochází.

Od počátku 18. století stojí v jeho těsném 
sousedství kostel Povýšení sv. Kříže. Ne-
přehlédnutelná barokní stavba postavená 
novoříšskými premonstráty byla svými 
staviteli citlivě zasazena do krajiny. Ve 
své době byla velkou konkurencí tehdy 
„zavedeným“ poutním místům v okolí. I 
když kostel stojí již na katastrálním úze-
mí Nové Říše, Vystrčenovičtí jej považu-
jí za svůj. Vždyť podle něj slaví i pouť!

Třetí „vystrčenovická“ stavba je proti těm předchozím mladice. 
Úpravně vody pod vodní nádrží na již zmíněném Olšanském 
potoku není ještě ani čtvrt století. Do provozu byla uvedena 
v roce 1988. V jejím případě je těžké hovořit o kráse. Nádrž 
radikálně změnila romantické údolí potoka, za své vzal Vymyš-
lenův mlýn, rybník a Březinovo zátiší. Nádrž byla napuštěna v 
roce 1985 a její vybudování trvalo 8 let. O účelnosti a potřeb-
nosti těchto staveb ale není pochyb. Nádrž o objemu 2 800 000 
m3 a úpravna vody s výkonem 110 l/sec vyřešily letité problémy 
s pitnou vodou nejen v Telči, ale i v řadě obcí regionu.
Zastupitelstvo obce: Ing. Vladimír Drexler, Ing. Petra Ša-
landová, Helena Svobodová, Radek Koudelka, Miroslav Dvo-
řák, František Nevrkla, Marie Maříková
„Před časem jsme spočítali, že Telčáci již nádrž dvakrát vypili. 
Teď již pijí třetí nádrž,“ říká s úsměvem pan starosta, civilním 
povoláním vodohospodář. Vážně ale dodává: „Tak, jak nemá 
Vysočina nic z toho, že zásobuje vodou Prahu a Brno, tak Vy-
strčenovice jsou na tom stejně, když z jejich katastru je zásobo-
vána vodou třetina obyvatel bývalého okresu Jihlava.“
Vystrčenovice mají vybudovanou kanalizaci, od roku 2000 jsou 
plynofikované. Ironií je, že na obecní vodovod zatím čekají. „Teď
připravujeme projektovou dokumentaci na jeho realizaci. Již něko-
lik let opravujeme kulturní dům a nejpozději v příštím roce by mělo 
být vše hotovo. Chystáme vybudování sportovního hřiště, opravu 
místních komunikací a protipovodňové opatření ke zmírnění ná-

mikroregion telčsko ● mikroregion telčsko
TL 10/2011                                                                                                                              List MAS Telčsko

 Dnes představujeme: Vystrčenovice

Odkud pijeme vodu? Z Vystrčenovic!
sledků účinku velkých vod v dolní části obce.“ vypočítává starosta 
Drexler. Plánů by ale bylo, jako v řadě jiných obcí, daleko více. 
Nechybí nápady, ale peníze. Vše je závislé na dotacích. Zde dává 
starosta slovo své zástupkyni, místostarostce Ing. Petře Šalandové, 

jejíž práce si velmi váží. Na otázku, jak velké jsou příjmy Vystrče-
novic ze sdílených daní ze státního rozpočtu, odpovídá absolventka 
Jihočeské univerzity protiotázkou: „Velké? Spíš by se hodilo zeptat, 
jak jsou malé. Je to asi 700 tis. Kč. Z toho musíme zaplatit údrž-

bu místní zeleně, plynovodu, veřejné osvětlení, likvidaci odpadů, 
pojištění, příspěvky obcím, kam chodí naše děti do základních a 
mateřských škol,“ vypočítává Petra Šalandová. I jí by se líbil návrh 
Ministerstva financí na spravedlivější rozdělení daní ve prospěch

Pokračování na následující straně

Přehrada, jak ji neznáme.

Kostel Povýšení sv. Kříže.
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Dokončení ze str, 12
Odkud pijeme ...
menších sídel. Vystrčenovicím by ročně 
přibylo do pokladny více jak 100 tisíc. 
„Určitě by nám to hodně pomohlo,“ říká 
sympatická zástupkyně starosty. Nehýří ale 
optimismem.
„Když se teď objevují hlasy ve prospěch vel-
kých měst, tak skoro nevěřím, že to dopadne 
pro malé obce a města dobře,“ říká zkušeně. 
„V kanceláři Mikroregionu Telčsko, jehož 
ekonomiku také hlídá, již zažila více planých 
slibů, jak je nutné pomoci venkovu.“    /z/

Nevcehle
1. 10. Výlov rybníka.
Výlov rybníka od rána. Lovit se bude 
v poledne. Hraje dechovka PŘÁTELÉ. 
Rybí speciality po celý den. Možnost ná-
kupu živých ryb.
Dyjice
1. 10. Lajky, hlasité písničky
Dyjické pastičky, 20.00 hod.
Bohuslavice
8. 10. Jezdecké závody, drezura od 9.30 hod.
Strachoňovice
8. 10. Výlov rybníka Žlábečný.
Začátek v 9 hod. Od 11 hod. smažený 
kapr a prodej živých ryb. Občerstvení po 
celý den, hudba od 16 hod.
Urbanov
8. 10. Výlov rybníka.
Rybí pochoutky a občerstvení. Živá hudba.
Bohuslavice
14. 10. Kapela Poutníci, od 20 hod.
Mysletice
21. 10. Společenský večer.
K tanci a poslechu hrají Kalíšci. Pořádá 
obec Mysletice a Mikroregion Telčsko.
Dolní Vilímeč
22. 10. Posvícenská zábava.
Začátek ve 20 hod. K tanci a poslechu 
hrají Kalíšci.
Bohuslavice
28. 10. Hubertova jízda
Terénní jízda pro sportovce i rekreač-
ní jezdce od 11 hod. Hubertská zábava, 
živá hudba, od 20 hod.
Radkov
29. 10. Výlov rybníka.
Po celý den prodej ryb, ochutnávka ry-
bích specialit a posezení s hudbou. V 
dopoledních hodinách bude prodej ryb u 
budovy bývalé školy.
Vanov
29. 10. Posvícenská zábava v kulturním 
domě. Začátek ve 20 hod. K tanci a po-
slechu hrají Kalíšci.

O složitosti čerpání finančních prostřed-
ků z Evropské unie byly u nás popsány 
stohy papíru. Ani ty ale často nevystihují 
skutečnou realitu. Proto byly před časem 
po vzoru zahraničí založeny ve venkov-
ských regionech tzv. Místní akční sku-
piny (MAS), které mají v této nepříliš 
přehledné agendě na venkově pomáhat. 
MAS jsou založeny na úzké spolupráci 
veřejné správy, podnikatelské sféry a ne-
ziskového sektoru. Jejich cílem je rozvoj 
daného území. Pokud MAS po svém za-
ložení splnila stanovená kritéria, jsou jí 

vypsaných výzev. Ty jsou vyhlašovány 
1 - 2x za rok například na zlepšení ob-
čanské vybavenosti a služby, přidávání 
hodnoty zemědělským a potravinářským 
produktům, podporu zakládání podni-
ků a jejich rozvoj, podporu cestovního 
ruchu apod. Příjemce dotace musí na 
území MAS Telčsko působit po dobu 5 
let. Všechny informace o činnosti MAS 
Telčsko jsou zveřejňovány na jejích we-
bových stránkách www.telcsko.cz/mas. 
V TL budeme realizované projekty MAS 
postupně představovat.

                                        Foto: Vladimír Švec

MAS Telčsko se představuje

přidělovány finanční prostředky, které na
základě tzv. výzev rozděluje na konkrét-
ní projekty.
V České republice existuje v současné 
době zhruba 160 více či méně aktivních 
Místních akčních skupin. V celé EU je 
jich pak několik tisíc. MAS Mikroregi-
onu Telčsko působí na území shodném 
s územím Mikroregionu Telčsko. Pod-
nět k  jejímu založení vzešel z úspěšné 
spolupráce mikroregionu se zdejšími ob-
čanskými sdruženími, institucemi a pod-
nikateli. Jejich společnou snahou je vše-
stranný rozvoj telčského mikroregionu.
Díky tomu, že MAS Telčsko patří mezi 
ty, které se svou vizí (úvodním projek-
tem) uspěly, můžeme až do roku 2013 
rozdělit každý rok zhruba 2,5 mil Kč 
na různé aktivity (projekty) na základě 

Moštárna Telč
V 1. výzvě roku 2010 uspěl projekt Mgr. 
Petra Procházky „Moštárna Telč“, který 
byl letos v srpnu úspěšně realizován.
Dotace ve výši téměř 250 tis. Kč přispě-
la k pořízení kompletního vybavení na 
moštování ovoce, pasterizaci a následné 
balení moštu. Na zařízení je možné moš-
tovat jablka a hrušky, minimální dávka 
je 50 kg ovoce. Lis je samočistící, takže 
zaručuje hygienický provoz. Moderní 
způsob balení pasterizovaného moštu do 
desetilitrových bag in box zvyšuje jeho 
trvanlivost. Neotevřené balení má trvan-
livost 1 rok, otevřené pak 6 týdnů. 
Moštárna se nachází v Telči v Tyršově 
ulici čp. 241.         Ing. Petra Karásková

projektový manager

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

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

• Pedikúra v Telči nabízí své služby i u vás 
doma. Objednání na tel. 724 790 389, ul. 
Hradecká 220. Těšíme se na Vás.

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

• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír 
Roupcovi. Učebna v Telči na Myslibořské 
ulici. Výuka a výcvik na osobní automobil 
a všechny skupiny motocyklů. Informace 
na tel. 607 185 517, www.autoskolaekol.
wz.cz

• Pronajmeme byt 2+1 v Mrákotíně, více 
na www.mestysmrakotin.cz

• Nově otevřená PIZZERIA ITALIA na 
náměstí Zachariáše z Hradce 16 v 
Telči Vás zve na pravou italskou pizzu 
zhotovenou z typických surovin.

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky
renovace kuchyňských linek

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

www.nabytek-brychta.cz

Nabídka volného bytu
Dle vyhlášky m�sta Tel�e �. 2/92 „O
zásadách pro nájem byt�, které jsou
ve vlastnictví m�sta Tel�e“, nabízí
m�sto k pronájmu následující byt
v Dom� s pe�ovatelskou službou:
Špitální 611, Tel� – Staré M�sto

Byt �. 27 (1+0)
situovaný ve 3. podlaží

Celková plocha: 26,50 m2

Nájemné celkem: 915,- K�

Termín pro p�ijetí žádostí:
do 31. �íjna 2011

Oficiální oznámení a podrobnosti o
nabídce výše uvedeného bytu jsou
zve�ejn�ny na ú�ední desce a na
internetových stránkách m�sta (www.telc-
etc.cz).
Bližší informace:
odbor rozvoje a územního plánování
J. Pavlí�ková, tel.: 567 112 425.

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

Srpen v číslech
Průměrná teplota: 18,1 °C
Průměrný tlak:1015,7 hPa
Srážky: 63,2 mm
Maximální teplota: 35,3 °C, 26. 8. v 
16,21 hod.
Minimální teplota: 5,3 °C, 11. 8. v 6,24 
hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 25,9 km/h, 9. 8.

Léto skoro nebylo

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

umístěné na radnici
na náměstí Zachariáše z Hradce

Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého 

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

• Nabízíme k pronájmu kancelář v Telči 
– 18 m2 s příslušenstvím.
Autoškola Nosek, ul. Furchova 373, Telč. 
Tel. 604 206 267.

Za jazykovou
stránku inzerátů

odpovídají jejich zadavatelé.

Inzerce v TL
Ing. Ilona Jeníčková,

odbor kultury MěÚ Telč
567 112 406

ilona.jenickova@telc-etc.cz



Archeologický výzkum mírné říční terasy 
na pravé straně Telčského potoka potvr-
dil poměrně husté osídlení prostoru mezi 
kostelem P. Marie a městem. V okolí dvou 
kamenných cest jsou postupně odkrývá-
ny stovky pozůstatků po hospodářských i 
obytných objektech, které skrývají tisíce 
movitých nálezů. Na jílovité říční terase 
se dochovaly stopy po dřevěných domech 
a hospodářských přístřešcích. Ve světle-

V okolí staveb se nacházejí také železná 
stavební kování, především ručně kované 
hřeby s charakteristickou „křídlovitou“ 
hlavicí nebo kování pantů dveří. Nejčas-
tějším nálezem však zůstávají zlomky ke-
ramických nádob, které sloužily k přípra-
vě jídel a uchovávání potravin. Tento druh 
nálezů se nachází prakticky po celé ploše 
výzkumu v odpadních vrstvách vytvářejí-
cích se postupně během 13. – 14. století 
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Dno rybníka bylo ve 13. století živým sídlem, dokazují nálezy archeologů. Vlevo na-
hoře: krátký meč neznámého Telčana.                                            Foto: David Zimola

Archeologové na dvou frontách:

Pohled do minulosti. 
I ve Štěpnici!
Změní letošní rok výrazně pohled na dě-
jiny města? Vše nasvědčuje tomu, že ano. 
Zaslouží se o to nejen rozsáhlý archeolo-
gický výzkum dna Staroměstského rybní-
ku, o kterém pravidelně informujeme, ale 
nově také poznatky archeologů ze stavby 
silnice na Oldřichově náměstí ve Štěpni-
ci. Telčské listy o tom informoval Štěpán 
Černoš ze společnosti ARCHAIA Brno. 
Ta zde archeologický výzkum provádí.
Zatímco ve Staroměstském rybníku rozkrý-
vají archeologové nejstarší počátky Telče z 
12. a 13. století, výzkum na Oldřichově ná-
městí odhaluje pozůstatky běžného života 
na předměstí zhruba v 16. a 17. století, tedy 
v době největšího rozkvětu města, kdy zís-
kalo tu podobu, jakou známe dnes.
„Při sanaci podloží bylo ve Štěpnici odkryto 
mnoho jam nejrůznějších tvarů a velikos-
tí. Jejich podoba a prostorové rozmístění 
jsou natolik nesourodé, že jejich původní 
význam lze jen těžko odhadovat. Jedna z 
možností, ke které se zatím přikláníme, je, 
že jámy jsou pozůstatkem po těžbě kera-
mické hlíny, která je zde poměrně kvalitní. 
Tyto jámy pak byly pravděpodobně v 16. a 
17. století zasypány. Na dané stáří nám po-
ukazuje veliké množství keramiky (hrnce, 
pokličky, trojnožky, kachle), která je svý-
mi tvary, materiálem a výzdobou typická 
právě pro zmíněnou dobu. Skutečně veliké 
množství keramických zlomků by mohlo 
napovídat, že se jedná o hrnčířský odpad. 
Kachle nesou často plastickou výzdobu s 
rostlinnými motivy, což by také svědčilo 
o jejich renesančním stáří,“ hodnotí dosa-
vadní poznatky Štěpán Černoš.
Archeologové si také hodně slibují od 
stavby nového mostu přes Telčský po-
tok ve Štěpnici. Očekávají, že rozsáhlé 
zemní práce by mohly odhalit dokonce 
i dřevěnou fázi mostu. Potěšitelné je, že 
archeologický výzkum odhaluje nejen 
neznámou historii, ale zatím nijak nena-
rušuje časový harmonogram ostře sledo-
vané stavby ve městě.              Podle TZ

Srdečné pozdravy ze 13. století, díl IV.

Středověké sídliště na dně 
Staroměstského rybníka

I přesto, že archeologický výzkum posky-
tuje četné doklady řemeslné výroby a ob-
chodu, zůstávalo hlavní činností staroměst-
ských obyvatel zemědělství, především 
chov dobytka. Svědčí o tom nálezy otisků 
kopyt na úrovni někdejšího pochozího te-
rénu a kostí, jejichž analýzy v budoucnu 
jistě řeknou více k druhové skladbě hospo-
dářských zvířat. Již dnes ovšem můžeme 
předpokládat chov skotu, ovcí, koní a koz.

David Zimola vedoucí
archeologického odd. Muzea Vysočiny

žlutém geologickém podloží se projevují 
jako tmavohnědé hlinité výplně výkopů 
pro kamennou podezdívku spodních částí 
domů nebo jam pro zasazení vertikálních

Nenechte si ujít:
Beseda o archeologickém výzkumu 

Staroměstského rybníka 
s Davidem Zimolou 

v pondělí 7. listopadu v 17 hodin 
na radnici.

dřevěných konstrukcí, především kmenů 
stromů. Na nich pak spočívala dnes zmi-
zelá vlastní dřevěná stěna příbytků, jež 
stavitelé omazávali jílem kvůli izolaci. 
Materiál na stavbu, ať již kámen, dřevo 
či hlínu, získávali v okolí lokality. Pokud 
některá část tzv. dřevohliněné konstruk-
ce domu zanikla požárem, nacházíme její 
vypálené zbytky v podobě spáleného dře-
va, přepálených kamenů nebo mazanice v 
destrukcích někdejších objektů. Jen málo 
se nacházejí celé dřevěné konstrukce, z 
nichž nejzachovalejší byla část podlahy z 
fošen, kterou zakonzervovalo vlhké pro-
středí pozdějšího rybníka.

na budoucím dně Staroměstského rybníka. 
Kromě běžné kuchyňské hrnčiny nalézá-
me také fragmenty velkých silnostěnných 
nádob sloužících k uskladnění obilí nebo 
jiných plodin, které jsou v archeologic-
ké terminologii nazývány zásobnicemi. 
Některé byly zdobeny rytými vlnovkami, 
žlábky nebo např. ornamenty připomína-
jícími písmeno „M“. Zásobnice patřily k 
výbavě středověkých domácností a prav-
děpodobně byly stejně jako ostatní nádoby 
vyráběny z místního jílu, do kterého se při-
dával grafit, dovážený z jiných oblastí. Ač-
koliv se jednoznačně nepodařilo prokázat 
hrnčířské pece, není vyloučeno, že četné 
stopy po ohništích nacházených na ploše 
výzkumu představovaly původně spodní 
části pecí, v nichž byla keramika vypalo-
vána. Podobné konstatování lze vztáhnout 
i na předpokládané výhně a pece pro výro-
bu kovových nástrojů a zbraní, o jejichž 
výrobě na lokalitě svědčí nálezy strusek. 
V žádné staroměstské domácnosti nesměl 
chybět železný nůž, movitější lidé vlastni-
li železný tesák nebo krátký meč, někteří 
kuši a šípy s masivními šipkami, v případě 
Starého Města málo početnými nálezy.
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Foto: Tereza Jeníčková a plaketa: František Houdek

Zahrádkářská organizace 
byla založena před 90 lety
Telčští zahrádkáři si připomenou 90 let 
od založení Ovocnického spolku, který 
byl předchůdcem současné organizace, 
tradiční podzimní výstavou 21. až 23. říj-
na. Slavnostní ráz by výstavě mělo dodat 
její konání v prostorách Městské galerie 
Hasičský dům, kde bude slavnostně za-
hájena v pátek 21. října ve 14 hodin.
Pro členy výboru začaly přípravy již 
dávno, ale vystavovatelé mají ještě čas 
vybrat ze svých výpěstků ovoce, zele-
niny a květin exponáty, které by měly 
ukázat, co všechno se dá vypěstovat v 
našich podmínkách. Pořadatelé očeká-
vají, že pěstitelé (není nutné členství v 
organizaci!) přinesou ve čtvrtek 20. říj-
na od 15 hodin do Hasičského domu 
na náměstí ukázky své úrody. Nehledají 
se rekordy, ale pořadatelé ocení každou 
ukázku, která návštěvníkům ukáže šířku 
sortimentu současných odrůd či připo-
mene tradiční staré odrůdy, kterým se na 
Vysočině daří.
Součástí výstavy bude i prodej podzim-
ních a dušičkových vazeb. Vazby je třeba 
opatřit cenovkou a dopravit do Hasičské-
ho domu ve čtvrtek 20. 10. od 15 hodin.
Výbor Základní organizace ČZS v Telči 
se těší na co největší počet vystavovate-
lů a zve všechny ty, které zajímá historie 
i současnost zahrádkaření, k návštěvě.

Jitka Boušková 
Výstava zahrádkářů
21. - 23. října
v Městské galerii

Odhalíme tajemství
plakety na Míchově skále?
Představovat čtenářům TL Míchovu skálu 
by bylo nošením dříví do lesa. Je asi málo 
kluků (a děvčat) z Telče a okolí, kteří na 
téměř 13 metrů vysoký skalní útvar při 
cestě na Javořici  alespoň zčásti nevylezli.
O to více nás zaskočil dotaz zvídavého 
návštěvníka na původ měděné (?) plake-
ty, připevněné na krytém a špatně přístup-
ném místě východní věže Míchovy skály.
Plaketa se skautskými symboly zde byla 
zřejmě umístěna buď na počátku protek-
torátu, nebo po komunistickém převratu 
v roce 1948, kdy byl skaut u nás podva-
krát zakázán. Velkou neznámou je, proč 
nebyla po roce 1945 nebo 1989, kdy už 
ji nebylo třeba ukrývat, sňata. Dožil se 
dnešních dnů nějaký pamětník její teh-
dejší instalace? Jakoukoliv stopu po zá-
hadné plaketě můžete napsat na tl@telc-
-etc.cz nebo zavolat na 774 584 841. 
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Připomínáme si 
30 roků
Na počátku října 1981 (datum není 
přesně známé) zemřel Václav Poppe 
(*1909). Rodák z Roudnice nad Labem 
přišel do Telče v roce 1933. V následují-
cím půl století ovlivnil pozitivně kultur-
ní a společenský život města, především 
jako autor uměleckých fotografií, sběra-
tel krásných tisků a exlibris ad. Spiso-
vatel František Kožík jej postavou pana 
Poupy v románu Město šťastných lásek 
udělal nesmrtelným.

70 roků
1. října 1941 byl popraven Mikuláš (Ma-
těj) Doležal (*1889). Rodák z Vlásenice u 
Pelhřimova maturoval na telčské reálce v 
roce 1910. Po zajetí v I. světové válce bo-
joval v Srbské dobrovolnické divizi, poz-
ději v čsl. legiích. Je považován za zakla-
datele čsl. spojovacího vojska, protože při 
generálním štábu legií založil spojovací 
referát, jehož se stal přednostou. Po roce 
1920 zastával řadu velitelských funkcí v 
čsl. armádě. Naposledy byl v hodnosti di-
vizního generála velitelem Vysoké školy 
válečné v Praze. Po německé okupaci se 
okamžitě zapojil do odbojové činnosti. V 
srpnu 1941 byl zatčen a 1. října v pražské 
Ruzyni popraven.

100 roků
4. října 1911 se v Telči narodil František 
Říha (+1987). Syn Josefa Říhy, úspěš-
ného zakladatele továrny na lišty a rámy 
na Podolí, převzal rodinný podnik v roce 
1942. Po druhé světové válce připravil 
a započal výstavbu nového provozu v 
Rovných polích (později Interier). Bohu-
žel i Říhovu továrnu postihlo znárodnění 
v roce 1948. Po řadě ústrků odešla rodi-
na, která v Telči podporovala řadu aktivit 
(sportovní letectví, lední hokej ap.), na 
počátku padesátých let z Telče. 

240 roků
20. října 1771 zemřel v Telči Hyacintus 
Maria Quita (1681?). V tehdejší ra-
kouské monarchii se zasloužil o rozšíře-
ní pěstování mořeny barvířské. Jednalo 
se o rostlinu, z jejíchž kořenů se vyrábě-
lo červené barvivo pro textilní průmysl. 
Qauita z pověření císařské kanceláře za-
váděl její pěstování na Moravě. Hyacintu 
M. Quitovi patřil dům čp. 9 na náměstí 
a jako jediný ve své době se z místních 
měšťanů mohl prokázat dekretem, že se 
zasloužil o obecné dobro a prokázal služ-
by císařskému dvoru.

Třetí srpnový týden (15. – 21. 8.) strávil 
Podjavořičan v Maďarsku.
Do autobusu jsme nastupovali v pon-
dělí ráno, plni očekávání i trochy nejis-
toty. Bude se tento festival podobat ně-
kterému námi již navštívených? Nebo 
se náš pobyt v Maďarsku bude naprosto 

Kde jsou tabla „zemědělky“?
Po zářijovém otevření přístavby Základní školy v Hradecké ulici dostává jak redak-
ce TL, tak vedení gymnázia dotazy na umístění vyřezávaných školních tabel bývalé 
Střední zemědělské ekonomické školy, později Střední odborné školy. Ředitel gymná-
zia a SOŠ Stanislav Máca na ně odpovídá: „Po výstavě v muzeu jsou nyní uložena v 
depozitáři školy. Počítáme s tím, že najdou stálé místo na chodbách školy v Hradecké 
ulici. K tablům se rádi hlásíme, a tak je naší snahou je vystavit co nejdříve. Rádi by-
chom tak učinili do září 2012.“

Každý den byl věnován některému sou-
boru. Český den připadl na čtvrtek, kdy 
se všichni bavili při Slouhovské (Horác-
ká lidová hra, pozn. red.). Počasí nám 
opravdu přálo, proto jsme dny plné slu-
níčka strávili i na termálním koupališti či 
zkouškou bobové dráhy – ta obstála.

Podjavořičan v Maďarsku

lišit od návštěvy Portugalska, Skotska, 
Finska či Turecka? Po deseti hodinách 
na cestě jsme konečně dorazili do cíle 
– před námi se rozprostíralo východo-
maďarské město Sátoraljaújhely. Hned 
po příjezdu se nás ujaly hostesky, které 
nás svými úsměvy a ochotou provázely 
celý týden. Postupně jsme se seznámili 
s krásným historickým městem, které 
letos oslavilo své sedmisté padesáté 
výročí. Za dobu od svého založení se 
rozrostlo a dnes je domovem osmnácti 
tisícům obyvatel.
Zemplén nemzetközi néptáncefesztivál se 
konal již po třiadvacáté a těšil se nevída-
né přízni. V průvodu ulicemi se divákům 
postupně představily všechny soubory 
– kromě tanečníků a muziky z Mexika, 
Tchaj-wanu, Itálie, Turecka, České re-
publiky a Maďarska zúčastnění sledovali 
i místní dechovou hudbu s mažoretkami.

Jistě mi dáte za pravdu, že v nejproslu-
lejším z jednadvaceti vinařských regi-
onů - regionu Tokaj – by bylo hříchem 
neochutnat víno. Pěstuje se zde pouze 
víno bílé, které jsme ochutnali v místním 
sklípku. Pan vinař, oblečený v dobovém 
kostýmu, nám zasvěceně popsal proces 
výroby i technologie uchovávání moku, 
v němž podle starého přísloví najdeme 
pravdu.
Závěrečné vystoupení se opravdu vy-
dařilo – na pódiu se vystřídaly všechny 
zúčastněné soubory a celý večer byl 
orámován tradiční svatbou. Někteří z 
nás měli i možnost zatancovat si na li-
dové veselici. Zbytek souboru vnímal 
jemné odlišnosti lidových zvyklostí a 
obdivoval krásu krojů. Celý festival 
zakončil velkolepý ohňostroj a lasero-
vá show.

Kristýna Krejčířová

Podjavořičan se představuje na náměstí v Sátoraljaújhely.         Foto: Jana Návratová
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V listopadu 1989 byl jednou z tváří, a 
hlavně hlasem, politických změn v naší 
republice. Dnes je světícím biskupem 
pražským. V sobotu 10. září posvě-
til, za účasti více než 400 přítomných, 
opravenou zvoničku v Černíči. Zaujal 
skromným vystupováním. Jeho pohoto-
vé a vtipné reakce vrátily pamětníky na 
pražskou Letnou před 20 roky. Biskup 
Václav Malý si ve shonu pracovních po-
vinností našel čas na rozhovor pro TL.
Otče biskupe, Váš vztah k Vysočině, k 
Telčsku?
Telč jsem navštívil poprvé před mnoha 
lety a učarovala mi. K tomu není co do-
dat. Je to jedno z nejkrásnějších měst v 
naší vlasti. V Kostelní Myslové působí už 

několik let můj dobrý přítel Otec Karel 
Satoria. Čas od času ho zde navštívím. 
Díky tomu jsem získal hlubší vztah ne-
jen k Telči, ale i k okolí. V mládí jsem 
navíc trávil prázdniny u příbuzných na 
Pelhřimovsku. Vysočina není pro mne 
neznámou. Občas se zajedu podívat na 
Křemešník a další nádherná místa.
Co Vás tu v Černíči nejvíce překvapi-
lo, z čeho jste měl radost?
Cítil jsem se mezi účastníky jako dávný 
známý. Všechny bariéry padly. Při mši sva-
té přítomní vytvořili nádhernou duchovní 
atmosféru. Nebyli pouhými přihlížejícími, 

ale aktivně se zapojili do duchovního dění. 
Po bohoslužbě a požehnání zvoničky jsem 
ocenil jejich neformálnost a srdečnost bě-
hem pohoštění na zahradě. Mile mne pře-
kvapila velká účast a lidská blízkost těch, 
s nimiž jsem se dosud nepotkal, a přesto 
jsme zapředli rozhovor, jako bychom se už 
znali celá léta. Za to všem děkuji. Impo-
novala mi čilá paní starostka, která měla 
vše v merku a má lví podíl na zvelebování 
Černíče.
Před i po bohoslužbě bylo mezi pří-
tomnými slyšet: „Škoda, že nezůstal 
v politice. Ta česká by ho moc potře-
bovala.“ Tuhle myšlenku určitě slyšíte 
často. Jak na ni odpovídáte?
Stále opakuji, že v našich společenských 

podmínkách by bylo kontraproduktivní, 
kdyby katolický kněz zastával politic-
kou funkci. Obrátilo by se to nejen proti 
němu, ale i proti církvi. Mnozí by řekli: 
černá totalita, církev nám poroučet ne-
bude atd. Podvědomě lidé očekávají od 
kněze jasné ano, ano-ne, ne, což v poli-
tice není často z různých důvodů možné. 
Tím neříkám, že politika jako taková, je-
jíž nezbytnou součástí je ochota ke kom-
promisům, je zavrženíhodná. Sleduji a 
snažím se něco konat v oblasti lidských 
práv jako odpovědný občan.
S biskupem V. Malým hovořil O. Zadražil 

Biskup Václav Malý pro TL:

Vysočinu znám dobře už od mládí

Foto: Jan Jelínek

Dny jasné, podzimní, v nichž září azur čistý
a s větví bronzových se nítí rudé listy,
jež sváty ostrým vanem podzimního dechu
se stkví jak vyráženy ze zlatého plechu!
Svůj rozestřete lesk a plajte v chladný říjen
svou září karmínův a minií a sien
a rozlévejte smrt, jež proudem deště kane
vám z třpytných paprsků jak z číše vytepané
ze studeného kovu! Vaše vůně těžká
jak otrávený plyn v mé duši na dně mešká,
a barev, květů, žití velkou agonii
ze vzduchu vašeho jak hořký nápoj piji!

11

Vyznání městu
O nové knize Jiřího Jabulky jsme již 
přinesli zasvěcenou recenzi Micha-
la Stehlíka. Na soubor autorových fo-
tografi ckých pohledů na jeho rodné 
město, které doprovází známé i mé-
ně známé texty o Telči Karla Čapka, 
Vincence Furcha, Otokara Březiny, 
Františka Kožíka, Egona Bondyho, 
Ivana M. Jirouse a řady dalších, by 
se daly napsat další pochvalné recenze. 
My si to usnadňujeme a se svolením 
autora zařazujeme ukázku z této po-
zoruhodné knihy. Pohled na věž kos-
tela sv. Jakuba doprovází text Otokara 
Březiny.

Literární pokladnice
a Jiří Jabulka

Otokar Březina Apostrofa podzimní
Dny jasné, podzimní, v nichž září azur čistý
a s větví bronzových se nítí rudé listy,
jež sváty ostrým vanem podzimního dechu
se stkví jak vyráženy ze zlatého plechu!
Svůj rozestřete lesk a plajte v chladný říjen
svou září karmínův a minií a sien
a rozlévejte smrt, jež proudem deště kane
vám z třpytných paprsků jak z číše vytepané
ze studeného kovu! Vaše vůně těžká
jak otrávený plyn v mé duši na dně mešká,
a barev, květů, žití velkou agonii
ze vzduchu vašeho jak hořký nápoj piji!

II. Telčská drakiáda
neděle 16. října od 13 hodin u rybníka Roštejn

Kniha je v nabídce
informačního střediska 

na radnici
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Vzpomínáme na 20. století Jak správně mluvit?
Dětem pomůže DDM
Dům dětí a mládeže v Telči otevírá v 
tomto školním roce logopedický krou-
žek pod vedením logopedické asistentky 
Mgr. Jarmily Janovské pro podporu při-
rozeného rozvoje komunikačních schop-
ností a dovedností u dětí v předškolním 
a mladším školním věku. V kroužku se 
děti budou seznamovat se správnou ar-
tikulací, navozovat správnou výslovnost 
hlásek a s pomocí dechových cvičení 
správně hospodařit s dechem při mluve-
ném slovu. Kroužek, ve kterém povede 
logopedická asistentka skupinu dětí, bude 
každé úterý od 13.00 do 13,45 hod.
Na objednání pak poskytne rodičům 
konzultace, na kterých jim vysvětlí, jak 
postupovat doma při cvičení. V případě 
potřeby pomůže také navázat kontakty s 
dalšími odborníky apod.
Zájemci se mohou přihlásit na počát-
ku října v kanceláři DDM. První in-
formativní schůzka proběhne v úterý 
4. října od 13 hodin v DDM.

Novinka pro dospělé:

Páteční dílny v DDM
DDM Telč vás zve na páteční kreativní 
dílny. Jedná se o tvořivé dílny pro do-
spělé, které budou probíhat pravidelně, 
poslední týden v měsíci a to vždy na jiné 
výtvarné téma. Doba trvání cca 2 – 3 ho-
diny, cena včetně materiálu 200 – 250 
Kč. Co budete potřebovat? Dobrou nála-
du, trpělivost a chuť tvořit. 
Informace o PÁTEČNÍCH DÍLNÁCH 
budou také na našich webových strán-
kách www.ddmtelc.cz, ve vývěsce na 
DDM nebo v kanceláři DDM.
Přijďte se podívat 21. října do DDM 
od 16 hodin - tématem první dílny bude 
Mozaika.                     Jarmila Janovská

Prezident jmenoval
rektora MU
26. srpna jmenoval prezident republiky 
Václav Klaus nového rektora Masaryko-
vy univerzity. Jak jsme již dříve infor-
movali, stal se jím dosavadní prorektor 
pro strategii a vnější vztahy Mikuláš 
Bek. Ve funkci vystřídal Petra Fialu, 
jemuž 31. srpna skončilo druhé funkč-
ní období. Nového rektora zvolil Aka-
demický senát Masarykovy univerzity 
již 26. dubna. Jmenování prezidentem 
republiky bylo podmínkou, aby se M. 
Beck mohl ujmout 1. září nové funkce.      

Podle TZ

Masarykova univerzita

Univerzitní centrum Tel�
Univerzita t�etího v�ku

nabízí jednosemestrální studium

Život jako zadání
P�ednáškový cyklus, který nabízí nahlédnutí do kapitol základního životního um�ní

a n�kolik povzbudivých pohled� na �lov�ka

Dvouhodinové p�ednášky z oblasti filozofie, teologie a etiky
Jedenkrát týdn� (90 minut) od �íjna do prosince 2011

Podmínky p�ijetí: v�k nad 50 rok�, úplné st�edoškolské vzd�lání s maturitou, podání
p�ihlášky a úhrada kurzovného 300 K�

Termín podání p�ihlášek: od 3. �íjna do 14. �íjna 2011

Kontakt:
Univerzitní centrum Tel�, nám�stí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Tel�

Tlf.: 549 491 141, e-mail: stanclova@rect.muni.cz

Letošní úspěšná výstava starých kočárků v dačickém muzeu a vystoupení Spolku telč-
ských velocipedistů probudily v regionu nebývalý zájem o první dopravní prostředek 
každého z nás. Snímek, který zařazujeme, připomíná, že ještě v polovině minulého 
století bylo korzo s kočárky na náměstí neodmyslitelnou součástí telčské neděle.

TL 10/2011 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí 
Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567 
112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc-etc.cz, IČ: 
00286745. Nevyžádané rukopisy se nevrací.
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. 
Jeníčková, 
K/3707591, 21. 3. 1991 OkÚ Ji
Oldřich Houdek tiskárna 11-072

Uzávěrka příštího čísla
18. října

www.telc-etc.cz
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Bohoslužby
Římskokatolické
 1. 10. so 18.00 Matka Boží
 2. 10. ne 7.30 sv. Jakub
   9.00 sv. Jakub
   10.30 Matka Boží
 8. 10. so 17.00 Matka Boží
 9. 10. ne 7.30 sv. Jakub
   9.00 sv. Jakub
   10.30 Matka Boží
 15. 10. so 17.00 Matka Boží
 16. 10. ne 7.30 sv. Jakub
   9.00 sv. Jakub
   10.30 Matka Boží
 22. 10. so 17.00 Matka Boží
 23. 10. ne 7.30 sv. Jakub
   9.00 sv. Jakub
   10.30 Matka Boží
 29. 10. so 17.00 Matka Boží
 30. 10. ne 7.30 sv. Jakub
   9.00 sv. Jakub
   10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

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

Počasí v srpnu
Stále jsme se nemohli dočkat toho le-
tošního léta. Po celý měsíc převažovala 
velká oblačnost. Počasí se zmenšenou 
oblačností nastalo až po 20. srpnu. Sráž-
ky byly převážně v první polovině mě-
síce, ale slabé intenzity a malých úhrnů, 
ve druhé polovině byly spíše jen ojedi-
nělé, ale vydatnější, někdy i s krupka-
mi a kroupami. Ty byly doprovodným 
jevem bouřek. Takový případ nastal 24. 
8., který se naštěstí vyhnul Telči, ale byl 
doslova za humny. V Třešti a ve Stude-
né padaly kroupy o průměru až několika 
cm a v okolí Řídelova popadaly i stro-
my. Maximální teploty v první polovině 
měsíce dosahovaly hodnot 18 až 25 °C 
a jenom ojediněle vyšších. Ve spojení 
se zmiňovanými srážkami a oblačností 
tedy léto nic moc. Ve dnech 8. až 10. 8. 
byla maxima dokonce jen 16 až 19 °C a 
11. 8. ráno byly při zemi jenom necelé 2 
°C. Potom na nás vykouklo léto. Bylo to 
opravdu jen na krátko, přibližně na týden 
od 18. do 26. srpna. Nastalo pěkné, slu-
nečné počasí, jen ojediněle bouřka s pře-
háňkou a teplo. Maxima v těchto dnech 
dosahovala 26 až 34 °C. Od 27. srpna se 
výrazně ochladilo. Za doprovodu bou-
řek, přeháněk a větru spadly maximální 
teploty asi o 10 °C a do konce měsíce už 
se držely jen slabě nad 20 °C. Opět se 
objevila nízká noční přízemní minima 2 
až 4 °C nad nulou. Tento teplotní skok se 
u nás naštěstí obešel bez vážnějších pro-
jevů počasí. 12. 8. odletěla první velká 
skupina vlaštovek a 17. 8. odletěli čápi. 
Zdá se to chvilka, co jsme je vítali jako 
posly jara. Měsíc hodnotíme teplotně 
jako mírně nadprůměrný, srážkově mír-
ně podprůměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Týden knihoven 
3. – 9. října

Městská knihovna Telč připravila v tom-
to týdnu pro čtenáře tyto akce:
- přihlášení nových čtenářů zdarma   
  – úterý 4. a čtvrtek 6. října  
- čtenářská amnestie – čtenáři mají 
možnost bez pokuty vrátit upomínané 
knihy
- internet zdarma – pondělí 3. a pátek 7. 
října v půjčovních hodinách
- dětské dopoledne v knihovně – pro 
děti z 3. tříd ZŠ v pondělí 3. a ve středu 
5. října připravila knihovna zábavný a 
soutěžní program
- Mladý detektiv aneb Ve stopách po-
ručíka Columba – v pondělí 3. října vy-
hlášení soutěže pro dětské čtenáře
- setkání se spisovatelem historických 
románů Vlastimilem Vondruškou na 
téma „Láska ctná a především ne-
ctná“ 
    – 13. října v 18.00 hod. v konferenč-
ním sále hotelu U Hraběnky v Telči
Více informací k jednotlivým akcím na 
www.mktelc.cz a v knihovně.

Nové knihy městské 
knihovny
Kniha 
Dá vám spoustu dobrých rad, naučí 
nás plakat a také se smát. V knihách je 
všechno, co jen chcete. Bydlí v knihov-
nách seřazené do polic a je jich pořád 
víc a víc.

Březinová Ivona
Obrázková encyklopedie pro nejmenší

Beletrie
Steel: Záležitost srdce; Binchy: Šarlato-
vé pírko; Březinová: Prokletí harému; 
Austen: Mladší sestra; Hutrová: Jak an-
dělům zlomit křídla; Gregory: Červená 
královna; Obermannová: Tajná kniha; 
Bradford: Příliš silné pouto

Naučná
Jirásko: Česká Kanada; Strunecká: Doba 
jedová; Podzimní skládanky pro celou 
rodinu; Malířské umění od A do Z

Dětská
Sandvold: Dětská encyklopedie; Kinney: 
Deník malého poseroutky; Haddon: Po-
divný případ se psem; Heizmann: Pravý 
podzim; Schmitt: Quilling pro děti; Pe-
devilla: Tvořit se dá ze všeho; Procház-
ková: Uzly a pomeranče; Krejčí: Ema 
má Emu

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

KPH zve:
Koncert kytarového dua
V podzimní části koncertní sezóny KPH 
si Vás dovolujeme pozvat na koncert ky-
tarového dua Jindřich Kaulfers a Libor 
Janeček. Na koncertě zazní významná 
díla španělské a latinskoamerické hudby 
určená pro kytaru. Koncert se koná ve 
středu 19. října v sále ZUŠ. Začátek tra-
dičně v 19.30 hod.         Lubomír Zadina

Kytarové duo
J. Kaulfers a L. Janeček

středa 19. října 19 hodin
sál ZUŠ

Po uzávěrce

Český Dr. House
maturoval v Telči!
Cenu Františka Filipovského za nejlepší 
mužský výkon v dabingu získal v sobo-
tu 17. září herec divadla Josefa Kajetána 
Tyla v Plzni Martin Stránský.
Jeho hlasem u nás mluví seriálový Dr. Hou-
se. Absolvent telčského gymnázia (1988) 
si navíc vysloužil i cenu od diváků. 

Skladby „Symphonic artrock“
projektu Harmonia laudes
vychází na CD s názvem

Songs for God
Na projektu se podílel 

telčský pěvecký sbor Santini.
V Telči k dostání v KK makler,
Křížova 171, tel. 776 278 508

jkmakler@seznam.cz
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Sport
Fotbal
Rozpis zápasů mužstev SK Telč na do-
mácím hřišti:
 9. 10. 15.00 muži A Stařeč
 15. 10. 9.00 žáci st. Bedřichov
 15. 10. 10.45 žáci ml. Bedřichov
 15. 10. 14.30 muži B Pavlov
 22. 10. 9.00 dorost ml. Polná
 22. 10. 11.15 dorost st. Polná
 23. 10. 14.30 muži A Bystřice n.P. „B“
 29. 10. 9.00 žáci st. M. Budějovice
 29. 10. 10.45 žáci ml. M. Budějovice
 29. 10. 14.00 muži B Kostelec B

Florbal
Výsledky turnaje, který společně pořá-
daly Orel a Sokol Telč 17. září:
1. Pacovští Honzíci
2. Orel Telč „B“
3. Tatchenta Zhoř
4. Durex Pelhřimov
5. The Nightmares
6. Sádla Jihlava
7. Orel Telč „A“
8. Sipers Poděbrady
Více http://raptorcup.jdem.cz, k
Tréninky florbalu
Během školního roku 2011/2012 bude 
pod záštitou jednoty Orla Telč každé pon-
dělí od 17 hodin probíhat trénink florbalu.
První schůzka proběhne v pondělí 3. října 
v 17 hodin v tělocvičně Základní školy v 
Hradecké ul.  a je společná pro všechny 
věkové kategorie. Hodiny jsou pod ve-
dením kvalifikovaného trenéra. Zveme
všechny zájemce ve věku od 6 do 13 let. 
Junioři od 14 let se scházejí v nové hale za 
gymnáziem každý čtvrtek od 18, 30.

Motokros
8. 10. Dyjické mosty
Motokrosové závody O pohár města 
Telče – 4. kolo (závěrečné)
třídy 50, 65, 85 ccm, junior, hobby, vete-
rán, open a Dámský pohár
9.00 hod. trénink
12.30 hod. závody
po skončení závodu vyhlášení celkových 
výsledků
pořadatel Automotoklub Telč
www.motoklubtelc.cz

2.10.  Miroslav
22.10.  Smrk u Třebíče

Chalupa cup
Poslední závody 11dílného seriálu 
Region Jihovýchod Telč
http://www.chalupa-cup.wbs.cz/

Jezdectví
Jezdecký areál Hospodářského dvora v 
Bohuslavicích
8. 10. 9.30
Drezurní závody

28. 10. 11.00
Hubertova jízda
pořadatel Jezdecké centrum Bohuslavice
www.hospodarskydvur.cz

Kynologie
cvičiště Mokrovce
22. 10. 9.00
Zkoušky ZOP (základní ovladatelnosti 
psa) a ZPU1 (zkouška pracovní upotře-
bitelnosti 1. stupně)
Přihlášky Irena Bartoňová
tel. 776 559 553, irenamnv@seznam.cz

23. 10. 8.30
Závod podle zkoušky ZPU1 bez speci-
álního cviku, pro psy od stáří 10 měsíců
pořadatel Kynologický klub Telč
http://kktelc.pb-net.cz

Od 30. srpna do 4. září se v kanadském 
městě Moose Jaw konalo mistrovství 
světa dorostenců a juniorů v silovém troj-
boji. V kategorii do 120 kg reprezentoval 
Česko telčský David Lupač. Poslední 
den šampionátu se o medailové umístění 
utkal s osmi borci z celého světa.
Úspěšnou disciplínou byl pro něj dřep, kde 
si výkonem 355 kg vytvořil osobní rekord, 
který je zároveň i republikovým rekordem, 
a získal za něj malou bronzovou medaili. 
Druhou disciplínou byl bench-press, ve 
kterém Davida omezovalo zranění z mi-

Hasiči reprezentují 
Na Mistrovství ČR v požárním sportu, 
které se konalo 19. až 21. srpna v Ostra-
vě, obsadilo soutěžní družstvo regionu 
Jihlava páté místo. Členem družstva byl 
i Milan Pařil z požární stanice v Telči.
Na Poháru Vysočiny 7. září se umístilo 
soutěžní družstvo regionu Jihlava na čtvr-
tém místě. I v tomto týmu měla telčská 
stanice svého zástupce opět Milana Pařila.
V krajské soutěži ve vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel 13. září v Cho-
těboři obsadilo družstvo stanice Telč ve 
složení Aleš Němeček, Josef Šilhavý, Jiří 
Plunder a Pavel Šebesta čtvrté místo.
V náročné soutěži TFA (Nejsilnější ha-
sič přežije) 15. září v Kroměříži obsadilo 
telčské družstvo s Martinem Kodysem 
a Milanem Pařilem krásné druhé místo. 
Na této soutěži bodovali také v jednotliv-
cích, kde Milan byl 2., Martin 7. a Josef 
Volfšic 20. z 61 závodníků.
Velitel stanice Jiří Fišara všem borcům 
gratuluje a za reprezentaci stanice ve 
svém volném čase velice děkuje.         jf

Silový trojboj

David Lupač uspěl v Kanadě
nulého roku. Výkon 195 kg byl za této 
situace velmi dobrý a dával naději na to, 
že promluví do konečného pořadí. Nejú-
spěšnější disciplínou byl pro Davida mrt-
vý tah. Úctyhodným výkonem 327,5 kg 
v něm skončil na druhém místě a získal 
tak celkově bronzovou medaili za výkon 
877,5 kg.
Zlato si z Kanady odváží Alexej 
Kudryastev z Ruska (995 kg), druhý byl 
Američan Preston Turner (977,5 kg), tře-
tí David Lupač (877,5 kg) a čtvrtý Nor 
Bo Andre Bergan (875 kg).      Podle TZ
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Kulturní kalendář
Akce
8. 10. 8.00                      Na Baště
Výlov Štěpnického rybníka
prodej živých a smažených ryb (pstruzi, 
kapři), živá hudba
16. 10.           13.00     u rybníka Roštejn 
II. Telčská drakiáda
soutěž o nejhezčího a nejlépe létajícího 
draka 
22. 10. 10.00                         radnice
Vítání dětí

8. a 22. 10. 9 – 16          náměstí
Farmářské trhy
V nabídce budou čerstvé sezónní země-
dělské produkty od místních pěstitelů, 
chovatelů a menších výrobců, čerstvá 
zelenina, ovoce, jablečný mošt, uzeni-
ny, pečivo, ryby, med, medovina a další 
včelí produkty, kozí sýry, vejce, ale tře-
ba i řezané květiny z produkce místních 
pěstitelů či jako prodej ze dvora, vybrané 
stánky s biopotravinami.
www.geoparkvysocina.cz/trhy
24. 10. 17.00 Univerzitní centrum MU
Slavnostní předání Cen města Telče za 
rok 2011

Koncert KPH
19. 10. 19.30 sál ZUŠ
Kytarové duo Jindřich Kaulfers a Li-
bor Janeček
Program: významná díla španělské a la-
tinskoamerické hudby určená pro kytaru

Výstavy
do 31. 12.           Zámecká galerie
Hračky nestárnou
výstava hraček 20. – 80. let minulého 
století
Výstava je otevřena každý den kromě 
pondělí 9 -12, 13 - 16 hod.
19. 8. – 16. 10. Galerie Hasičský dům
Sláva císaři! aneb Návštěva císařského 
páru v Čechách v roce 1833 a poslední 
česká korunovace roku 1836
Výstava je otevřena v pátek, v sobotu a v 
neděli 10 – 12, 13 - 16 hod.
12. 9. – 30. 10.          vstupní síň radnice
Telč v kresbách
kresby posluchačů architektury Fakulty 
stavební ČVUT Praha
21. 10. – 23. 10. Galerie Hasičský dům
Podzimní výstava zahrádkářů
Slavnostní zahájení výstavy v pátek 21. 
10. ve 14 hod.
Výstava je otevřena v pátek 14.00 - 17.00 
hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17 hod.
Více na str. 15

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po – Čt 15 – 19 hod.
6. a 20. 10. film
11. 10. Hrátky s kaštany
18. 10. Turnaj ve společenské hře
25. 10. Podzimní listy
 - zábavná výtvarka

Klub důchodců
                  v budově polikliniky
16. 10. 14.00
Posvícenské setkání s hudbou Anežky 
Kožešníkové a Zdeňka Chvátala

Dramatický kroužek zve všechny zájem-
ce na zahájení literárního cyklu veršů, 
říkadel, písní atd. nazvaný „Český rok 
od jara do zimy“ při příležitosti 170. vý-
ročí založení spolku Matice česká, která 
přispěla velmi významně k národnímu 
obrození.
Sejdeme se v klubovně 1. a 29. října 
vždy ve 14 hod.

Chovatelé
9. 10. 7 – 11 hod.             areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva 
– výkup kožek

Dům dětí a mládeže
21. 10. 16.00
Páteční dílny pro dospělé – první téma 
MOZAIKA. Více na str. 8

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

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

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Jakub Hemza, Podolí
Adam Engl, Podolí
Oldřich Nosek, Staré Město
Martin Smolín, Studnice
Martina Hadravová, Studnice
Bedřiška Veselá, Podolí
David Šmach, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Jiří Pachl, Jihlava
 a Marta Dočekalová, Telč
Martin Boček, Lovětín
 a Petra Ondráčková, Lovětín
Jaroslav Mátl, Dačice
 a Hana Nosková, Dačice
Pavel Kacetl, Dačice
 a Simona Velebová, Telč
Marek Pokorný, Mysliboř
 a Monika Toulcová, Vyškov
Miroslav Tesař, Telč
  a Jana Pytlíková, Dobronín
Jan Hložek, Hostětice
 a Hana Štamberová, Telč
Pavel Krumpl, Humpolec
 a Jana Hamerníková, Telč
Jaroslav Marek, Hradišťko
 a Michaela Smrčková, Telč
Kamil Staněk, Ostrava
 a Kristýna Šedivá, Brno
Petr Lovětínský, Krahulčí
 a Monika Krutišová, Rozseč
Tomáš Křivánek, Jivno
 a Eva Šímová, Jivno
Zdeněk Pýcha, Čenovice
 a Eva Kadlecová, Telč
Jiří Burian, Třebíč
 a Marie Musilová, Třebíč
Martin Láník, Červený Hrádek
  a Marcela Zásmětová, Krahulčí
Lukáš Morong, Dešná
 a Jana Bojanovská, Dešná
Pavel Pefek, Kladno
  a Júlia Horáková, Kladno
Patrik Silvestr, Telč
  a Markéta Tesařová, Telč
Jan Cháb, Jihlava
 a Kateřina Šebková, Jihlava
Tomáš Minařík, Batelov
 a Kateřina Dlesková, Nový Rychnov
Richard Švanda, Jihlava
 a Lenka Březinová, Jihlava

Opustili nás
Josef Pochop, Štěpnice 80 let
Karel Rod, Podolí 65 let
Čestmír Just, Štěpnice 85 let
Bohuslava Roubínková, Štěpnice 75 let
Petr Holý, Staré Město 60 let
Jozef Beňo, Štěpnice 70 let

Poděkování
Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež ZASTÁVka Telč děkuje Městskému 
úřadu Telč a především odboru kultury, 
že nám bylo umožněno představit naše 
zařízení a výrobky našich uživatelů na 
Historických slavnostech Telče 19. a 20. 
srpna. Vážíme si této příležitosti a vzá-
jemné spolupráce.

Za NZDM ZASTÁVka Telč
Petra Kruchová, DiS., vedoucí zařízení
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Co právě čtu
z městské knihovny

Lucie Herciková,
prima GOB, 11 let

Jules Verne: Děti kapitána Granta
Karel May: Old Surehand II.

Ráda čtu mayovky, verneovky a někdy 
i historické knížky od Vlastimila Vond-
rušky. Právě čtu verneovku Děti kapitá-

na Granta a 
mayovku Old 
Surehand II. 
Zaujaly mě 
tím, že v nich 
hlavní hrdi-
nové zažívají 
spoustu dob-
r o d r u ž s t v í 
a nebezpeč-
ných situací. 
V mayovce 
Old Surehand 

pátrá po minulosti svého přítele a verne-
ovka vypráví o lordu Glenarvanovi, který 
pátrá po zmizelém kapitánu Grantovi.

Pozvánka do městské galerie

Sláva císaři
Ještě do 16. října máme možnost pro-
hlédnout si v Městské galerii Hasičský 
dům pozoruhodnou výstavu grafických
listů z 30. let 19. století ze sbírek Oblast-
ní galerie Vysočiny a soukromé sbírky 

pražského sběratele. Na výstavě najde-
me i litografii Burgcharda Edingera Pro-
jižďka císaře Ferdinanda noční Prahou 
(1836–1837).

Sláva císaři!
aneb Návštěva císařského páru 

v Čechách v roce 1833 a poslední 
česká korunovace roku 1836

Více o výstavě TL 8, str. 9

„Štokr do toho“ nepomohlo

Odvážní muži na sokolovně

Hodně příznivců volejbalu, a hlavně nejúspěšnějšího sportovce Telče všech dob Jana 
Štokra, se objevilo na zářijovém Mistrovství Evropy v Karlových Varech. Bohužel 
porážka od Polska 1:3 vystavila našemu týmu stop již v osmifinále mistrovství. Může
nás tak jen těšit část reportáže ze zmíněného utkání v MFD: Ve druhém setu se po 
Pláteníkovi „probral“ Štokr. Několikrát drtivě smečoval, jindy zase Poláky překvapil 
šikovným technickým úderem...

Loňské prohlášení za kulturní památku sokolovně svědčí. Díky dotaci z programu Mi-
nisterstva kultury se v těchto dnech dočkala ve své devadesátileté historii poprvé zá-
sadní rekonstrukce střechy.                                                          Foto: Ilona Jeníčková

http://www.mktelc.cz/Hračky nestárnou
Výstava v Zámecké galerii ještě do 31. prosince 2011!

Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.


