
Již několik měsíců pravidelně připomíná-
me letošní největší telčské výročí. Před 
160 roky, v září 1852, usedli do školních 
lavic první žáci nižší reálky v Telči!
Především z technických důvodů napláno-
valo vedení gymnázia hlavní den oslav až 
na sobotní odpoledne 6. října. Jejich sou-
částí mělo být také představení zrekon-
struované části areálu školy, tzv. přístavby, 

s novou moderní aulou. Aktuální informa-
ce k blížícím se oslavám jubilea sdělil TL 
ředitel školy RNDr. Stanislav Máca.
Nasvědčuje stavební ruch ve zmíněné 
části školy tomu, že v den oslav nebude 
rekonstrukce přístavby hotová?
Ano, bohužel je to tak. V důsledku vynuce-
né změny stavební fi rmy v průběhu rekon-

Gymnáziu je 160 roků!
strukce nebudeme moci představit nové 
prostory vč. auly, ve které jsme plánovali 
ofi ciální část oslav. Moc nás to mrzí.
O aule se také uvažovalo v souvislosti 
s umístěním vyřezávaných tabel Střed-
ní odborné školy, která je dnes součásti 
GOB. Jak to bude s nimi?
Na tomto záměru se nic nemění. Jakmi-
le bude aula dokončena, najdou zde trva-

lé důstojné místo. Určitě se tak stane ješ-
tě v tomto roce. Účastnící oslav ale o tabla 
nepřijdou. Všechna budou vystavena ve tří-
dách školy.
Veřejnost také očekává oblíbený jubilej-
ní almanach GOB. Vyjde?
Ano. Je koncipován jako dodatek velké-
ho almanachu, který vyšel ke 150. výro-
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čí GOB v roce 2002. Bude se především 
věnovat uplynulým deseti letům života 
školy. Křest bude mít v den oslav. Pozdě-
ji jej bude možné získat v kanceláři školy 
a v Informačním středisku telčské radnice. 
Zájemcům ho rádi zašleme na dobírku poš-
tou. Do prodeje bude také dán velmi ome-
zený počet zbytku almanachu z roku 2002.
Příjemné překvapení pro nadcházející 
oslavy výročí?
Určitě to bude vydání zvláštního čísla škol-
ního časopisu našeškola: Gymnázium Telč 
(časopis je držitelem řady prestižních oce-
nění na celostátní úrovni, pozn. TL). Vy-
jde v nákladu 500 kusů a bude pro všechny 
zájemce zdarma. Samozřejmě, že celý jeho 
obsah je zaměřen na výročí, které si při-
pomínáme. Že to je pohledem současných 
studentů, je na tomto počinu podle mě 
mimořádně cenné.                                  /z/

Před 160 lety usedli do školních lavic předchůdci současných studentů gymnázia.   
Foto: Josef Drmota

Letošní volby do zastupitelstev krajů při-
náší velkou novinku - možnost hlaso-
vat na základě voličského průkazu. Volič 
o jeho vydání může požádat u obecní-
ho úřadu v místě svého trvalého bydliš-
tě. Voličský průkaz pak opravňuje voliče 
hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, 
který se nachází na území kraje, kde má 
volič trvalý pobyt. 
Podrobné informace ke zmíněné novince 
jsme přinesli v zářijových TL a najdete je 
na stránkách www.telc.eu

Voličské průkazy 
pro krajské volby

Novinka
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43. schůze - 8. srpna
RM schválila v souladu s vyhláškou města 
Telče O znaku města Telče a jeho užívání 
bezúplatné užití znaku města pro prezenta-
ci v multimediálním informačním a orien-
tačním systému společnosti Daruma, s.r.o.
RM schválila udělení výjimky z obec-
ně závazné vyhlášky o zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku na úze-
mí města Telče pro uskutečnění ohňostroje 
při akci Obludárium v sobotu 11. srpna na 
náměstí Zachariáše z Hradce po 22:00 hod.
Podobné výjimky schválila RM pro akci 
společnosti Prestima v pátek 17. 8., pro 
uskutečnění ohňostroje na festivalu Kra-
jina hudby v sobotu 25. 8 a pro Hasič-
ský den 1. 9. Všechny akce se konaly na 
náměstí Zachariáše z Hradce.
Na základě provedeného zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku RM schválila 
uzavření smlouvy o dílo na vypracování 
projektu pro realizaci stavby: „Zpřístup-
nění telčského podzemí“ se společností 
AS PROJECT CZ Pelhřimov.
RM vzala na vědomí přehled pohledá-
vek k 30. 6. 2012.
RM schválila fi nanční příspěvek ve výši 
7 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů 
Nevcehle na pořádání Hasičského dne 
v Telči dne 1. 9. 2012.

44. schůze - 29. srpna
RM schválila vyhlášení výběrového říze-
ní na obsazení funkce ředitele příspěvko-
vé organizace Domov pro seniory Telč.
RM rozhodla, že vítězem veřejné zakázky 
„Mobilní telekomunikační služby 2012“ je 
společnost Vodafone Czech Republic, a. s.
RM schválila vnitřní předpis č. 8/2012 
Směrnici upravující přidělování a užívání 
mobilních telefonů a SIM karet.
RM města vzala na vědomí rozbor hospo-
daření města za I-VII. 2012.
RM schválila v souvislosti s realizací akce 
„Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici 
Za Stínadly“ Smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene na pozemku 
7459/5 k.ú. Telč ve vlastnictví ČR-Pozem-
kový fond České republiky.
RM schválila zápis do kroniky města za 
rok 2011.
RM schválila příspěvek 5 tis. Kč na hasič-
ský pětiboj dne 15. 9. 2012.

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

Konzultační den
rady města

středa 10. 10. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ

Od září letošního roku došlo na Měst-
ském úřadě Telč k personální změně na 
živnostenském odboru, kdy do důchodu 
odešla dlouholetá vedoucí odboru paní 
Ing. Irena Cáhová, která byla u vzni-
ku živnostenského úřadu před 20 lety 
a svojí prací se zasloužila o bezproblé-
mové fungování odboru, o čemž svědčí 
jednak výsledky kontrol krajského úřa-
du a dále i ohlasy od podnikatelů, které 
byly vesměs kladné. Na uvolněné pra-
covní místo přešla ze sociálního odbo-
ru paní Dana Kantorová. V živnosten-
ském odboru jsou nyní zařazeni pouze 2 

Personální změny na radnici
zaměstnanci na plný úvazek, rada měs-
ta proto rozhodla na své 45. schůzi dne 
12. 9. provést organizační změnu, kte-
rá spočívá v tom, že agenda živnosten-
ského úřadu byla přeřazena pod oddě-
lení sekretariát starosty, místostarosty 
a tajemníka. Ve vztahu k podnikatelům 
se tato organizační změna nijak nepro-
jeví, neboť úředníci, kteří mají agen-
du živnostenského úřadu na starosti 
(p. Michal Srp a p. Dana Kantorová), 
budou mít nadále pracoviště v budově 
ve dvoře radnice.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

V pondělí 10. září se zastupitelé sešli 
k dalšímu jednání v tomto volebním 
období. Již po druhé to bylo v nově 
zrekonstruovaných prostorách býva-
lé konírny na státním zámku. Z jednání 
se omluvili Ing. Miroslav Brzek a Miro-
slav Kouba, takže bylo přítomno 19 
zastupitelů. Nejprve bylo projednáváno 
navýšení provozní dotace Domova pro 
seniory Telč (Domov důchodců, pozn. 
red.) z důvodu, že na základě dodatečné 
žádosti o dotaci obdržel od státu dota-
ci nižší oproti předchozímu roku o cca 
1,5 mil. Kč. Vzniklý rozdíl bylo nutné 
dokrýt z rozpočtu zřizovatele, tedy měs-
ta, a dále úsporami v rozpočtu samotné-
ho DpS. Zastupitelé schválili navýše-
ní provozní dotace o 1 mil. Kč. Dalším 
bodem programu bylo převzetí ručení 
za závazky Základní školy v Masary-
kově ulici ze smlouvy o úvěru ve výši 
800 tis. Kč od ČSOB. Úvěr si škola vza-
la se souhlasem zřizovatele (Města Telč) 
na předfinancování projektu Zdravá 

Zastupitelé schválili udělení Cen města 2012
13. zasedání ZM

záda na Vysočině, na který se jí poda-
řilo získat dotaci ve výši 100 % nákla-
dů. Jedním z hlavních bodů programu 
13. zasedání zastupitelstva města bylo 
udělení Cen města Telče za rok 2012. 
Zastupitelstvo schválilo jejich udělení 
Ireně Drevňákové, Romanu Červen-
kovi a Jiřímu Kadlecovi - všem jme-
novaným za záchranu lidských životů 
při dopravní nehodě u rybníka Roštejn 
a Emílii Drdácké za celoživotní přínos 
telčským dětem. Oficiální předání cen 
starostou města proběhne v pondělí 22. 
října při příležitosti oslav státního svát-
ku 28. října. Zastupitelé dále projednali 
závěrečný účet a zprávu o výsledku pře-
zkoumání hospodaření za rok 2011 dob-
rovolného svazku obcí Svaz vodovodů 
a kanalizací Jihlavsko, jehož je město 
Telč členem. Oficiální zápis ze zasedání 
je zveřejněn na úřední desce v podloubí 
radnice, internetových stránkách města 
a je k nahlédnutí i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Od 4. do 6. října se na Výstaviš-
ti v pražských Holešovicích bude konat 
první ročník veletrhu Památky. Telč 
se zde objeví v expozicích svazku obcí 
České dědictví UNESCO a Česká inspi-
race, Národního památkového ústavu 
a Sdružení historických sídel Čech, Mora-
vy a Slezska, které zde pokřtí knihu vyda-
nou u příležitosti 20. výročí vzniku Pro-
gramu regenerace MPR a MPZ.

Veletrh Památky s Telčí
Rada města na 44. schůzi 29. srpna odvo-
lala z funkce ředitele Domova pro seni-
ory Ing. Miloše Roudenského. Důvodem 
bylo nedostatečné zajištění fi nančních 
prostředků na chod tohoto zařízení pro 
letošní rok. Dočasným vedením Domova 
pro seniory je pověřena zástupkyně ředite-
le Lenka Pelejová. V současné době probí-
há výběrové řízení na nového ředitele/ku 
Domova pro seniory.

Změna na postu ředitele 
Domova pro seniory
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Semafory zmizely
Pokud o posledním zářijovém víkendu 
nezasáhla do harmonogramu rekonstrukce 
silnice I/23 vyšší moc, tedy pokud neprše-
lo, mělo by být doasfaltováno.
A tím pádem zmizely semafory a Telč je 
opět volně průjezdná. Na tuhle zprávu čeka-
li řidiči, ale vlastně i všichni obyvatelé byd-
lící kolem této silnice víc než dva roky. Tak 
dlouho trvala rekonstrukce a tak dlouho byla 
silnice buď zčásti, nebo zcela uzavřená. 
Na rekapitulaci je ale ještě chvilku čas. 
Aby bylo dílo defi nitivně hotovo, zbývá 
ještě řada „kosmetických“ úprav. Doda-
vatelská fi rma Colas nyní musí dokončit 
okolí komunikace a hlavně umístit doprav-
ní značení. Nejsložitější je to vodorovné, 
tedy dělící čáry a přechody pro chodce, 
které pro nástřiky vyžadují dobré počasí.

V plném proudu jsou i práce na chodní-
cích ve Slavatovské ulici. Firma Sates nyní 
dláždí ve dvou částech podél zámecké zdi. 
Současně také realizuje veřejné osvětlení 
a úpravu zelených ploch. Defi nitivní hotovo 
by mělo být v listopadu, kdy bude dokon-
čen poslední úsek směrem k centru města.
I v září bylo kam jít
Přelom srpna a celé září bylo opět ve zna-
mení řady kulturních a sportovních akcí. 
Po několika letech se do Telče vrátila Kra-
jina hudby. Festival spojil hudbu s gast-
ronomií a sportem. Nádherné koncerty, 
ohňostroj, ochutnávky vín, golfový turnaj 
či cyklovýlet Telčskem spojený s několi-
ka minikoncerty. A to vše v jednom víken-
du. Skvělou atmosféru festivalu dokres-

Radosti a starosti telčského starosty
lili Ondřej Havelka a jeho muzikanti. 
Září patřilo cyklistům. Kdo chtěl, mohl si 
každý víkend tohoto sportu užít. Výjezd 
z Mrákotína na Javořici, Kolečka v Lip-
kách, cyklovýlet z Dobersbergu do Telče 
a zpět anebo cyklojízda po muzeích Regi-
onu Renesance. A po roce se opět do Tel-
če vrátila akce Na kole dětem Vysočinou. 
Poděkování za to patří sdružení CoDoMa, 
které tuto charitativní akci pořádá (ne, že by 
se někdo doma nudil, to jsou zkratky jmen 
tří lidí, kteří se o akci zasloužili – Courton, 
Doanová, Musil). A samozřejmě i panu 
Josefu Zimovčákovi, který je dobrou duší 
celé jízdy. Zhruba 250 cyklistů s ním proje-
lo 75 kilometrů krásnou krajinou mezi Tel-
čí a Jihlavou. Na náměstí v Telči se přidali 
i návštěvníci památek a posluchači kon-
certů. A výsledkem je téměř 50 tisíc korun 

pro dětské oddělení nemocnice v Jihlavě 
a brněnskou dětskou onkologii.
A co by to bylo za září bez hasičů? Už pot-
řinácté zaplnili náměstí soutěžící všech 
věkových kategorií, aby si změřili síly 
v požárním útoku. Zajištění celé akce bylo 
pořadatelským týmem z SDH Nevcehle 
opět na jedničku. Jedenáctý ročník Hasič-
ského pětiboje přivedl do našeho hasičské-
ho areálu téměř čtyřicet závodníků. Pozi-
tivní je, že vedle profesionálů roste rok od 
roku i zájem dobrovolných hasičů o toto 
náročné klání. A letos se poprvé zúčastnila 
i jedna žena. 
A jak se již stalo tradicí, Telčské kulturní 
léto zakončil svým příjezdem Svatý Vác-
lav. A proslovem opět nezklamal….

Delegace z Belpu byla Telčí 
nadšená
Belpská lávka je dnes pro Telčany samo-
zřejmostí. Užíváme jí už čtrnáct let a je 
jednou z nejfrekventovanějších komunika-
cí ve městě. A také dokladem dřívější fun-
gující spolupráce obou měst. V  posled-
ních letech už kontakty s partnerským 
švýcarským městem nebyly tak intenzivní. 
Ale věřím, že po letošní návštěvě se opět 
oživí. Na konci srpna navštívila Telč kom-
pletní rada města Belp v čele se starostou 
Rudolfem Neuenschvanderem. Program, 
který jsme společně se švýcarskou stra-
nou připravili, byl hodně náročný.  První 
kontakt s Telčí zařídil už v Praze senátor 
Miloš Vystrčil, který hosty provedl sídlem 
Senátu. A pak už Telč s prohlídkou měs-
ta, zámku, golfového areálu, hradu Roštejn 
a setkáním se zastupiteli města. A k tomu 
koncert Telčského dixielandu a vystou-
pení Podjavořičanu. Víc se toho v nece-
lých třech dnech stihnout nedalo. Pro mě 
je však nejpodstatnější, že celá návštěva 
proběhla v příjemném přátelském duchu 
a hosté, z nichž někteří byli v Telči poprvé, 
odjížděli skutečně nadšeni. A jak při lou-
čení konstatoval pan starosta, udělali jsme 
společně významný krok k obnovení dří-
vější spolupráce.

Roman Fabeš

Průtah státní silnice I/23 Štěpnicí je zcela nový. Rozkopané ulice v této části města jsou 
minulostí.                                                                                                    Foto: František Vítů

Koncem října udělí Kraj Vysočina nejvyš-
ší krajské vyznamenání několika osob-
nostem kraje, které dokazují schopnosti 
občanů Vysočiny. Mezi vyznamenanými 
bude i volejbalový reprezentant ČR, telč-
ský Jan Štokr. Mezi těmi, kdo krajskou 
medaili obdrželi v minulých letech, jsou 
např. pedagog a vědec Zdeněk Laštovič-
ka, operní zpěvák Jakub Pustina nebo Jar-
mila Kratochvílová a Martina Sáblíková.

Krajská medaile 
pro Jana Štokra

Od poloviny října bude na Státním zám-
ku Telč probíhat natáčení zahraničního 
historického fi lmu. Zámek v té době bude 
pro návštěvníky uzavřen. Jak bude ome-
zena výstava Hračky nestárnou v Zámec-
ké galerii, se v době uzávěrky TL jednalo. 
Více v příštích TL.

Na zámku se bude 
fi lmovat
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb 

Starosta města Telče podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční: 
dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb: 

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Městském úřadu Telč - Vnitřní Město, nám. Zachariáše z Hradce č. 10 (I. pat-
ro, kancelář č. 4)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: nám. Zachariáše z Hradce, nám. Jana Kypty, ul. Hradební, Krátká, Kostelnomys-
lovská, Na Hrázi, Na Můstku, Na Parkaně, Palackého, Polní, Seminářská, Srázná, U Horní brány, U Masných krámů, Úzká, Židov-
ská, 9. května

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Základní škole Telč - Podolí, Masarykova ul. č. 141 (školní jídelna)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: nám. Hrdinů; ul. Furchova, Masarykova, Maškova, Mládkova, Mlýnská, Na 
Korábě, Na Oslednicích, Rybniční, Slavíčkova, Svatoanenská, Těšíkova, Tobiáškova, Tyršova, U Štěpnického rybníka, Zahradní

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Gymnáziu Otokara Březiny, Telč - Staré Město, Hradecká ul. č. 235 (školní 
jídelna)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Družstevní, Foitova, Hornomyslovská, Hradecká, Komenského, Svatojánská, 
28. října

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Domě s pečovatelskou službou Telč - Staré Město, Špitální ul. č. 611
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Dačická, Křížova, Luční, Na Dlážkách, Příční, Radkovská, Špitální, U Háje, 
U Matky Boží, Zachariášova, Cihelna, Hladov, Kopřivův mlýn

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Mateřské škole Telč - Štěpnice, Nerudova ul. č. 352
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: nám. Bratří Čapků, ul. Batelovská, Beringerova, Dvorecká, Havlíčkova, Jana 
Husi, Jana Žižky, Jihlavská, Kovářská, Na Baště, Na Kotnově, Na Sádkách, Nerudova, Slavatovská, Štěpnická, Lesovna v Parku, 
Lipky, Roštýn, Salaš

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v Základní škole Telč - Podolí, Masarykova ul. č. 141 (učebna)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Oldřichovo nám., ul. Jiráskova, Květinová, Myslibořská, Na Posvátné, Staňko-
va, Třebíčská, Za Stínadly

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v objektu osadního výboru ve Studnicích
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v obci Studnice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským prů-
kazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hla-
sování umožněno. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací líst-
ky i ve volební místnosti.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrs-
kové volební komise.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební 
komise hlasování neumožní.

V Telči dne 23. července 2012
 Mgr. Roman Fabeš
 starosta města Telče
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Jako v minulých letech připravuje Město 
Telč souhrnnou žádost o fi nanční podporu 
z Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a zón na rok 2013. Při 
zpracování žádosti, která se bude na Minis-
terstvo kultury ČR odesílat v průběhu lis-
topadu 2012, se vychází z konkrétních 

žádostí jednotlivých vlastníků nemovitos-
tí. Upozorňujeme proto všechny vlastní-
ky památkově chráněných objektů, kteří 
chtějí žádat o fi nanční příspěvek na obno-
vu svých kulturních nemovitých památek, 
že formulář žádosti o fi nanční příspěvek 
na rok 2013 je k dispozici v Informač-
ním středisku MěÚ a na odboru rozvo-
je a územního plánování MěÚ. Formulář 
je také uveřejněn na internetových strán-
kách města (www.telc.eu). Nejpozději 
možný termín odevzdání vyplněné žádosti 
včetně příloh je 5. listopadu 2012. Veške-
ré žádosti odevzdávejte na podatelnu MěÚ 
Telč, neboť garantem a nositelem Progra-
mu je Město Telč. Žadatelé, kteří neuspě-
li se svojí žádostí v letošním roce, musí 
ve vlastním zájmu žádost z letošního roku 
aktualizovat, především z hlediska odhadu 
stavebních nákladů a platnosti stavebního 
povolení nebo souhlasu stavebního úřa-
du, a mohou žádost podat znovu. Termín 
podání všech žádostí, nových a z letošního 
roku, je stejný, tj. 5. 11. 2012. O fi nanční 
příspěvek mohou požádat pouze majitelé 
nemovitostí, které jsou zapsány v Ústřed-
ním seznamu nemovitých kulturních pamá-

Program regenerace MPR a MPZ 2013
tek, tzn., že objekty mají vlastní rejstříko-
vé číslo památky. Další podmínkou je, že 
se předmětná nemovitost nachází v MPR 
Telč nebo v MPZ Telč – Staré Město. Dle 
zásad MK ČR pro užití fi nanční podpo-
ry v Programu regenerace MPR a MPZ 
jsou příspěvky z tohoto programu přísně 

účelové, mohou být použity jen na úhra-
du prací zabezpečujících uchování souhrn-
né památkové hodnoty kulturní památky, 
nikoli na modernizace a jiné úpravy prová-
děné v zájmu jejich vlastníka, ani na práce 
investiční povahy. Příspěvek z Programu 
nesmí být poskytnut na tutéž akci obnovy 
kulturní památky, na kterou je poskytován 
účelový příspěvek v rámci ostatních pro-
gramů MK ČR na úseku státní památkové 
péče. Na závěr upozorňujeme žadatele, že 
žádosti neúplné a bez doložených povin-
ných příloh nebudou do souhrnného sou-
pisu zařazeny.      

Mgr. Jiří Křenek
odbor rozvoje a územního plánování

V případě, že volič s trvalým pobytem 
ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Telč nebude mít v době konání 
voleb do krajského zastupitelstva 12. a 13. 
října platný doklad totožnosti (občanský prů-
kaz nebo cestovní pas), může mu být vydán 
na počkání občanský průkaz bez strojově 
čitelných údajů. K žádosti je nutné doložit 2 
fotografi e a v případě, že nedochází k žádné 
změně povinně zapisovaných údajů, již pou-
ze občanský průkaz s prošlou lhůtou plat-
nosti. Pracoviště občanských průkazů MěÚ 
Telč Na Sádkách čp. 453 bude v době voleb 
otevřeno v pátek 12. října 2012 do 22 hod. 
a v sobotu 13. října 2012 od 8 do 14 hod.

JUDr. Jana Matoušková, 
ved. odboru vnitřních věcí

Vydávání OP 
pro potřeby voleb 

V nadcházejících krajských volbách se 
o přízeň voličů uchází na 18 kandidátních 
listinách 647 kandidátů. Z Mikroregionu 
Telčsko jich je 20. TL přináší jejich přehled. 
V závorce za jménem kandidáta je pořadí, 
v jakém ho najdete na hlasovacím lístku.
Pravý blok
Bohumil Liščák (12) Telč
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Ing. Josef Kamaryt (12) Telč
Ing. Josef Kodys (20) Hodice
Ing. Jan Boček (35) Telč
Národní socialisté - levice 21. století
Ing. Jan Petrák (2) Černíč
TOP 09 a Starostové pro Vysočinu
Mgr. Jiří Remeš (41) Telč
SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové 
pro VYSOČINU
Miroslav Mareček (15) Radkov
Michal Bartík (36) Strachoňovice
Pavel Dufek (46) Strachoňovice
Strana zelených
Ing. Jiří Pykal (5) Telč
Ing. Lukáš Polák (32) Telč
Pro Vysočinu
Mgr. Roman Fabeš (2) Telč
ODS
RNDr. Miloš Vystrčil (12) Telč
Starostové pro občany
František Punčochář (33) Pavlov
Zdeněk Svoboda (39) Stará Říše
Strana svobodných občanů
Martin Štěrba (10) Krasonice
Aneta Štěrbová (35) Krasonice
KDU - ČSL
Mgr. Štěpán Komárek (5) Černíč
Ing. Jan Herálecký (33) Telč
Marie Prknová (43) Černíč 

Zdroj: volby.cz

Kdo chce řídit Kraj?

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

Pernštejnové a jejich doba
Přednáší PhDr. Martina Veselá

17. října v 18 hodin
Univerzitní centrum Telč 

Jsme svědky třetí etapy restaurování dominanty náměstí, mariánského sloupu. Opět ji 
provádí restaurátor Daniel Chadim a bude tentokrát stát 372 tis. Kč, které z větší části 
získalo město z Programu regenerace.                                                      Foto: Ilona Jeníčková
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Nejenom Gymnázium Otokara Březiny, ale 
i Střední odborná škola v Telči má v tom-
to roce důvody k oslavám. Hlásí se totiž 
k tradicím prvorepublikové hospodyňské 
školy, od jejíhož založení uplyne letos 90 
let. Druhým významným výročím je 50 let 
od konání prvních maturit na SZTŠ a zahá-
jení tradice vyřezávaných tabel. Vraťme se 
tedy společně do historie a vzpomeňme na 
nejdůležitější mezníky v historii školy.
V roce 1922 byla v Telči založena hospo-
dyňská škola pro dívky ze zemědělských 
rodin z téměř celé jihozápadní Moravy. 
Dívky se učily vaření, hospodářským čin-
nostem a pracovaly na zahradě a školních 
pozemcích. Škola nebyla bezplatná, proto 
se na ni mohly hlásit jen dívky ze zámožněj-
ších rodin. První rok se vyučovalo v pěti-
měsíčních kurzech, od roku 1923 bylo vyu-
čování rozšířeno na celoroční. V roce 1937 
dostala škola novou budovu v Batelovské 
ulici nedaleko rybníka Roštejn, kde byly 
dívky také ubytovány. Předtím se vyučo-
valo v objektu bývalé textilní továrny ve 
Štěpnické ulici (dnešní Dětský domov). 
Hospodyňská škola zanikla v roce 1950 
v souvislosti s reorganizací zemědělské-
ho školství. Za 28 let existence vycho-
vala asi tisíc absolventek. Na hospodyň-
skou školu navázala v roce 1950 dvouletá 
zemědělská výběrová škola, později rol-
nická škola, zemědělská mistrovská škola 
(pro pracovníky z praxe) a učňovská ško-
la zemědělská. Mezníkem se stal rok 1958, 
kdy byla zřízena čtyřletá střední zeměděl-
ská technická škola, obor pěstitel-chova-
tel, od roku 1961 se vyučoval nový obor 
ekonomika zemědělství. O vznik středního 
zemědělského školství v Telči se nemalou 
měrou zasloužil tehdejší ředitel mistrovské 
a učňovské školy zemědělské Ing. Jaroslav 
Dudek, pod jehož vedením se škola rozví-
jela celých 30 let (1953-1983).
V roce 1962 v souvislosti s prvním matu-
ritním ročníkem se zrodila tradice vyře-

Devadesát let středního odborného školství v Telči
závaných uměleckých tabel s fotografi e-
mi absolventů a učitelů. Jejich tvůrcem 
pro téměř 30 maturitních ročníků byl sta-
roříšský řezbář Jan Florian. Tento dře-

věný poklad čeká v budově gymnázia na 
svou opětovnou instalaci, která se usku-
teční, jakmile bude v přístavbě dokonče-
na rekonstrukce prostor převzatých po 
základní škole.
V roce 1958 se škola přestěhovala do 
budovy na náměstí, kterou sdílela společně 

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

160 let GOB a 90 let SOŠ VI.

s mateřskou školou. Velkou část suterénu 
zabírala učňovská škola, nepatřící k SZTŠ. 
Bývalá školní budova u Roštejna se pře-
měnila na internát pro dívky, chlapci byd-
leli na školním statku a pobočném interná-
tě, starší ročníky na privátech. Vzhledem 
k tomu, že se na školu hlásili žáci z okresů 
Jihlava, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sáza-
vou, Jindřichův Hradec, byl zájem o uby-
tování na internátě veliký.
Život školy byl spjat se školním statkem, 
který vznikl po roce 1945. Jeho základem 
se stal zkonfi skovaný hraběcí velkostatek. 
Výměra statku se postupně rozšiřovala až 
na 335 ha zemědělské půdy (údaj z roku 
1973). Žáci zde vykonávali povinné praxe 
a pomáhali při sklizních. Málokdo již ví, 
že škola v roce 1959 společně se školním 
statkem vybudovala veřejnou pevnou ces-
tu v Lipkách, umístila v ní první lavičky 
a převzala patronát nad celou alejí.
Na škole vyvíjela činnost řada kroužků, 
hrála se divadelní představení, fungoval 
jezdecký oddíl a pořádaly se jezdecké dny, 
od roku 1956 tradiční školní plesy. Pod 
vedením JUDr. Ladislava Mátla se pro-
slavila dívčí kapela Laděna (1963-1978), 
která koncertovala nejen v Telči, ale i po 
celé republice a v roce 1972 sklidila vel-
ký úspěch na mezinárodní výstavě květin 
v německém Erfurtu. Laděny si také vši-
ml československý rozhlas a dvakrát se 
objevila v televizi. Za dobu své existen-
ce sehrála 206 vystoupení. Kromě Laděny 
existoval smíšený hudební soubor Amatér 
a estrádní skupina.
Název školy se několikrát měnil – po SZTŠ 
(střední zemědělská technická škola) na 
SEŠ (střední ekonomická škola, od 1983), 
na počátku 90. let na obecnější SOŠ, aby 
bylo možné zastřešit více oborů – ved-
le ekonomiky zemědělství např. jednu tří-
du rodinné školy či jednu třídu zaměřenou 
v rámci střední školy na cestovní ruch.

Dokončení v příštím čísle

Dodnes se zachovalo tablo prvních absol-
ventek Zemské hospodyňské školy v Telči 
ve školním roce 1922 - 23. Od první řa-
dy zleva jsou na něm Anna Říhová (Žeh-
uň), Karla Fojtová, uč.ručních prací, 
Marie Kopřivová, ředitelka, Anna Součko-
vá, uč. vaření, Marie Havlíková (Radkov), 
Marie Chalupová (Strachoňovice), Marie 
Kadlecová (Rozseč), Františka Chalup-
ská (Telč), Jožka Fojtová (Doupí), Marie 
Neužilová (Němčany), Marie Vejmelková 
(Želetava), Zdenka Dostálová (Zborovice), 
Krista Kalábová (Dobrohošť).

Almanach GOB a SOŠ 2012
Ofi ciální prezentace a zahájení prodeje 6. října • dále v prodeji v kanceláři GOB 

v Hradecké ulici a v Informačním středisku  na radnici • na dobírku na základě objednávky 
na adrese GOB a SOŠ Telč, Hradecká 235, 588 56 Telč nebo info@gymnsostelc.cz 
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Program oslav 160 let GOB a 90 let SOŠ 
v sobotu 6. října

určeno pro absolventy a veřejnost
13,30 - 13,40 přivítání, seznámení s programem, představení současné školy

13,40 - 13,50 přednáška na téma vzniku, vývoje, historie školy za GOB
13,50 - 14,00 přednáška na téma vzniku, vývoje, historie školy za SOŠ

14,00 - 14,10 kulturní vystoupení
Předchozí blok bude zopakován od 15 hodin!

Od 13 do 17 hodin volná prohlídka školy s ukázkou výuky a prohlídkou tabel SOŠ. 
17,00 společenský večer se setkáním absolventů s hudbou k tanci i poslechu v sokolovně. 

Rezervace míst a případné dotazy na drmota@gymnsostelc.cz
V rámci oslav je možné zakoupit jubilejní almanach.

Vedení GOB a SOŠ srdečně zve jak absolventy školy, tak širokou veřejnost.  

Telč byla v historii vždy městem vzdě-
lání. A na toto téma bylo také hodně 
napsáno. Stejně tak je tomu i s histo-
rií Gymnázia v Telči. Sto šedesát let je 
úctyhodné číslo. Za dobu existence ško-
ly na ní působily stovky profesorů a řa-
da z nich se nesmazatelně zapsala i do 
historie města. V lavicích studovaly tisí-
ce studentů a mnozí z nich svou další 
činností proslavili jak školu, tak i Telč. 
Od posledního významného výročí 
uplynulo pouze deset let, což je v celko-
vé historii školy krátká doby. Přesto ale 
došlo k řadě změn, které se významně 
dotkly jejího života. Sloučení Gymnázia 
se Střední odbornou školou vyvolalo řa-
du polemik a i dnes těžko hodnotit, zda 
bylo přínosem či nikoliv. Došlo ke změ-
ně na postu ředitele a vzhledem k věkové 
struktuře i k postupné obměně pedago-
gického sboru. Poděkování za odvede-
nou práci patří bývalému řediteli panu 

Blahopřání gymnáziu. Od starosty
Janu Sedláčkovi a všem bývalým pro-
fesorkám a profesorům. Novému panu 
řediteli Stanislavu Mácovi a jeho ny-
nějším kolegyním a kolegům přeji, aby 
dokázali udržet kvalitu školy i v těch-
to nelehkých časech. Důkazem, že se to 
daří, je, že se i přes organizační chaos 
se ctí vypořádali s nově zavedenou stát-
ní maturitou. Ke zkvalitnění zázemí pro 
výuku jistě přispěje i dostavba školské-
ho areálu, kterou město Telč za přispě-
ní evropských fondů dokončilo v loň-
ském roce. Jsem hrdý na to, že i já jsem 
byl studentem telčského gymnázia. A je 
mi ctí, že mohu nyní z pozice starosty 
města každoročně slavnostně předávat 
maturitní vysvědčení novým absolven-
tům. Ale hlavně děkuji, že Gymnázium 
Otokara Březiny a Střední odborná ško-
la Telč svou dobrou prací a vynikajícími 
výsledky reprezentuje i naše město.

Roman Fabeš

6. října oslavíme významné výročí. Naše-
mu gymnáziu je 160 let. To je již jubile-
um, které se slaví s úctou. Proto nemůžu 
nevzpomenout na profesorský sbor, na 
spolužáky a na tchána, pana Jana Nechvá-
tala, který navštěvoval tuto školu již v roce 
1918, já o něco později, ale také ráda.
Uskuteční se setkání se spolužáky. Tato 
setkání po letech bývají radostná a s při-
bývajícími lety šťastná, že se člověk sra-
zu vůbec dožije. Spolužačky si většinou 
vypráví o rodinách a o dětech, spolužá-
ci probírají své kariéry a společně se pak 
vzpomíná na průšvihy z výletů a podob-
ně. Nejkrásnější jsou výroky, že ten Jir-
ka je pořád stejný, a po chvilce odhalíte, 
že ten dotyčný je sice pořád stejný, pou-
ze to není Jirka, ale Petr. Je pravda, že 
se většinou navzájem poznáte, ale jsou 
i případy, že ne a ne si vzpomenout, kam 
spolužáka zařadit. Když vyloučíte kated-
ru, tak zbývají ostatní třídy, když pořád 
nic, nezbývá, než se zeptat přímo. Budete 
sice vypadat jako sklerotik, ale předejde-
te mnoha trapasům.
Je rozdíl, která ze škol má sraz. Ze základ-
ní jsou to zážitky zachycených psaníček, 
kdo koho miluje a že učitel je…, z vyšších 
škol je to hrůza z maturit, lásky mezi spo-
lužáky, kdy některé vztahy skončily nebo 
lépe řečeno začaly svatbou.
Jiný charakter má sraz po pěti letech, jiný 
po dvaceti, třiceti atd… Téma na rozhovo-
ry se mění a více a více se probírá zdra-
votní stránka. Předávají se zaručené recep-
ty proti všemu špatnému a zapomínají se 
jména spolužáků, ale mnohdy i vlastní.
Náš sraz po 33 letech od maturity bych 
zařadila do mírně pokročilých, ale určitě 
se shodneme, že do starého železa zatím 
nepatříme. Máme sice více vrásek, šedi-
ny jsou ukryté pod přelivem, ale stejně js-
me to my a při setkání se tituly mažou. Pan 
doktor stále zůstává tím klukem, co kou-
řil na záchodě, paní učitelka je ta holka 
s copem, která opisovala při matematice, 
a pan generální ředitel je ten puberťák, co 
posílal sousedce pod lavicí psaníčka.
Proto jsou tato setkání tak oblíbená, člověk 
si připadá, že se na chvilku zastavil čas. 

Sraz

Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Od poloviny září až do 18. listopadu 
je možné si prohlédnout v jihlavském 
Muzeu Vysočiny na Masarykově náměs-
tí dvě výstavy věnované nedávné histo-
rii, z níž mrazí. Výstava Zmizelí souse-
dé - Pocta dětským obětem holocaustu 
je celorepublikový projekt Židovské-
ho muzea v Praze a o.s. Zapomenutí. 
Z oblasti Vysočiny jsou zde představe-
ny mimo jiné výsledky bádání školáků 
z Telče a Kostelní Myslové. ŠOA. Jih-
lava 1939-1945 je pak unikátním pohle-
dem na Jihlavu v letech okupace právě 

ŠOA a Zmizelí sousedé
Dvě výstavy o době, ze které mrazí

perspektivou záhuby tamního židov-
ského obyvatelstva. Ojedinělá expozice 
přinášející po 70 letech na světlo celou 
řadu konkrétních tragických i šťastněj-
ších lidských příběhů jihlavských Židů 
je výsledkem spolupráce známého jih-
lavského archiváře Ladislava Vilímka 
a historika Radima Gondy. Návštěvní-
ci se seznámí např. s osudem poslední-
ho jihlavského rabína Grünfelda či s tra-
gédií lékaře Goldmanna a těch, kdo mu 
pomáhali při skrývání.

/z/

Města UNESCO
další část přednáškového cyklu 

k 20. výročí zápisu Telče na seznam 
UNESCO se koná ve čtvrtek 25. října 

v 17 hod. v obřadní síni radnice. 
Přednáší PhDr. Martina Veselá
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TL viděly v gymnáziu ...

Foto na této straně Josef Drmota

souboj interaktivní a černé tabule

... že i studentky hrají fotbal a chutná jim ve školní jídelně

... že fyzika je hra

tercii při výuce matematiky
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V pondělí 17. září v Divadelním sále telč-
ského zámku bylo ofi ciálně zakončeno 
vzdělávání posluchačů Univerzity třetího 
věku Masarykovy univerzity v Brně. Slav-
nostního shromáždění se zúčastnili aka-
demičtí funkcionáři univerzity, prorektor 

doc. Jiří Němec, děkan Filozofi cké fakul-
ty prof. Josef Krob, proděkan FF Jan Pav-
lík, a za přednášející doc. Miroslav Pla-
ček z Archeologického ústavu. Přítomni 
byli i starosta města Roman Fabeš a ředi-
tel Univerzitního centra Josef Plucar. Cel-
kem 46 posluchačů dostalo osvědčení za 
absolutorium tříletého kurzu Od pravěku 
do raného novověku z pohledu archeo-
logie. Důstojný průběh celé akce umocni-
lo i vystoupení Moravských žesťů. Tradici 
Univerzity třetího věku založila Masary-

Slavnostní zakončení Univerzity třetího věku
kova univerzita, druhá největší veřejná 
vysoká škola v ČR, před více než dva-
ceti lety jako jednu z forem celoživotní-
ho vzdělávání. V Telči proběhly úspěš-
ně zásluhou Univerzitního centra již dva 
cykly tříletých kurzů, zaměřených zejmé-

na na kulturní historii ČR, ale i dalších 
evropských států. Zajímavé přednášky 
nejen prohlubovaly dosavadní vědomos-
ti posluchačů, také prezentovaly i nové 
poznatky, proto se většina absolventů těší 
na nový, šestisemestrální kurz. Má název 
Kulturní dědictví - jeden z pilířů iden-
tity národa a chce seznámit posluchače 
s provázaností tohoto tématu na stavební 
dějiny, dějiny umění, management kultury, 
ekonomiky a legislativy. První přednáška
je již 12. října.                                        /h/

Foto: Kamil Mrkvička

Od poloviny srpna je novým kapla-
nem telčské římskokatolické farnosti 
Ing. arch. P. Jiří Jeniš. Než přišel do 
Telče, působil ve farnostech Pohořelice 
a Hodonín.
Rodák z Újezda u Brna vystudoval 
nejprve Fakultu architektury na VUT 
v Brně. Poté odešel do Olomouce, kde 
strávil jeden rok v tvz. Konviktu a dva 
roky studoval filosofii na Universitě 
Palackého. Pak byl biskupem vyslán na 
studia teologie na Lateránské universi-
tě v Římě. Po návratu do České repub-
liky byl v roce 2010 vysvěcen na jáh-
na a o rok později přijal v Brně, z rukou 
biskupa Vojtěcha Cirkleho, kněžské svě-
cení. Ani ne po měsíčním pobytu v Telči 
ochotně odpověděl TL na dvě otázky.
Který z téměř 20 kostelů a kaplí, které 
máte ve správě (farnost spravuje také 
kostely v  Kostelní Myslové, Mrákotíně 
a Radkově, pozn. red.) Vás nejvíce zau-
jal jako architekta?
To je velmi těžká otázka. Když se zamys-
lím nad telčskými kostely, kde pravi-
delně sloužíme, mám je rád všechny. 
U Jakuba se mi líbí dvoulodní gotický 
prostor a rozměrný interiér. Jen ty slou-
py uprostřed lákají některé farníky, aby 
se za nimi mohli schovat. Silnou atmo-
sféru má bohoslužba v kostele svaté 
Anny nebo zaplněná kaple ve Štěpnici. 
Důstojnost a kouzlo historie dýchá při 
liturgii v nejstarším kostele Matky Boží 
na Starém Městě.
A jako kněze?
Opustil jsem architekturu, abych mohl 
žít naplno jako kněz. Nejkrásnějším 
chrámem pro mě není kamenná stavba, 
ale živé srdce člověka. A když to vezmu 
tímto měřítkem, je tu spousta pěkných 
duchovních chrámů. A chci dodat, že tu 
nejsem pouze pro katolíky, co chodí do 
kostela, ale pro všechny obyvatele naše-
ho města. I pro ty, kteří s Bohem moc 
nekamarádí.                    /z/ 

Nejkrásnějším chrámem 
je živé srdce člověka

P. Jiří Jeniš:

Geodetický a kartografi cký obzor (Ga-
KO), odborný a vědecký časopis Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního a Úra-
du geodézie, kartografi e a katastra Sloven-
skej republiky, přinesl v osmém čísle letoš-
ního ročníku obsáhlou studii autorů Pavla 
Hánka ml. a st. Telčská nivelační síť pro-
fesora Jaroslava Pantofl íčka. Jedná se 
o mimořádně zajímavou práci připomína-
jící jak významného telčského rodáka, tak 
také pozoruhodný příspěvek k historii města. 
Jak uvádí autoři, celé, ve své době ojedinělé 
technické dílo, vzniklo v letech 1910 až 1914 
jako podklad pro zpracování regulačního 
plánu Telče na podporu jejího hospodářské-

Geodeti vzpomněli dílo J. Pantofl íčka
ho rozvoje. Jaroslav Pantofl íček se narodil 
25. března 1875 v Telči. Vystudoval telčskou 
reálku a poté pražskou techniku, na které od 
roku 1909 působil jako profesor. Je považo-
ván za zakladatele československé geodézie 
a kartografi e. V roce 1919 byl členem česko-
slovenské delegace na mírových jednáních 
ve Francii, pro které připravil několik verzí 
vymezení státních hranic Československa. 
V Telči, kde v roce 1951 zemřel, jeho vrstev-
níci oprávněně říkali, „nakreslil nám republi-
ku“. J. Pantofl íček je autorem velkého počtu 
geodetických a kartografi ckých prací. Kromě 
toho se vědecky věnoval včelařství a vznika-
jící radiotechnice.                                        /z/ 

Od 10. října 
bude telčská pošta používat 
jeden měsíc příležitostnou 

nálepku APOST

75 LET KF Telč
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Oblastní charita Jihlava (OCHJ) si připo-
míná 20 roků své existence. Ofi ciálně byla 
založena 1. ledna 1993. Již předtím ale 
organizovala humanitární sbírky na pomoc 
tehdy válkou zmítané Jugoslávii, které 
probíhaly také v Telči. Se sociálními služ-
bami si brzy po svém založení našla cestu 
i do našeho regionu. Zprvu to byly zmíně-
né humanitární sbírky pod hlavičkou Farní 
charity. V roce 1996, po dostavění Domu 
s pečovatelskou službou, převzala OCHJ 
jeho provoz se zajištěním terénní pečova-
telské služby a také ošetřovatelské zdra-
votní péče. Pracovníci OCHJ pomáhají 
rovněž v oblasti sociální prevence v zaří-

zení pro děti a mládež Zastávka. Nadá-
le pokračuje a rozvíjí se i činnost Farní 
charity. „V současné době a její atmosféře 
není lehké zastávat pozici důvěry, nezišt-
né pomoci, obhajoby lidské důstojnos-
ti a duchovní hodnoty každého člověka,“ 
napsal ve Výroční zprávě OCHJ pro rok 
2011 její ředitel Mgr. Michal Novotný. Jak 
tedy podat informace o činnosti a význa-
mu charity? Nejlépe představením jejích 
aktivit, se kterými se může setkat či je 
potřebovat každý z nás. Dnes v rozhovo-
ru s Irenou Pejšovou, vedoucí telčského 
střediska terénní a ambulantní pečova-
telské služby, představujeme nejžádanější 
službu, kterou ve městě charita poskytuje.
Kdo může být uživatelem pečovatelské 
služby?
Senioři a lidé se zdravotním znevýhodně-
ním z Telče a jejího správního obvodu, kte-
ří jsou alespoň částečně soběstační a kte-
ří se nacházejí v nepříznivé životní situaci. 

Oblastní charitě Jihlava je 20 roků. 
Pomáhá i v Telči

Třeba pro vysoký věk, osamělost, ztrátu 
soběstačnosti, chronickou chorobu, zdra-
votní znevýhodnění a potřebují pomoc při 
zabezpečení svých životních potřeb.
Kde služby poskytujete?
Především v Domě s pečovatelskou službou 
(DPS) ve Špitální ulici a v domácnostech 
uživatelů. Některé služby, jako třeba kou-
pele, praní prádla ap., ve Středisku osobní 
hygieny, které se také nachází v DPS.
Konkrétní služby, které nabízíte?
Uvedu především ty nejžádanější, jako 
je dovoz oběda, pomoc při osobní hygie-
ně, nákupy, doprovod k lékaři a na úřady, 
praní a žehlení prádla, pomoc při zajištění 

úklidu ad. U každého zájemce vyhodnocu-
jeme, které další služby bychom mu mohli 
nabídnout.
Samozřejmě uživatelům pomáháme při 
komunikaci s úřady a poskytujeme jim 
informace o sociálních dávkách.
Co je hlavním cílem vaší činnosti?
Poskytovat takové služby, které uživatelům 
umožní co nejdéle setrvat ve svém vlast-
ním přirozeném prostředí a podporovat je 
v udržení soběstačnosti a samostatnosti 
v základních úkonech a oblastech života.
Představíte také Dům s pečovatelskou 
službou? 
Myslím, že je telčské veřejnosti dostatečně 
znám. Jen připomenu, že je v něm 33 bytů, 
z toho čtyři jsou bezbariérové. Nejčastěji 
odpovídáme na dotaz o postupu, jak v něm 
byt získat. Takže jen připomenu, že v přípa-
dě uvolnění bytu je v Telčských listech a na 
úřední desce radnice uveřejněna jeho nabídka. 
O přidělení bytu pak rozhoduje rada města.  /z/

Léto v Telči nebyly jen Prázdniny, Oblu-
dárium a řada dalších kulturních akcí. 
Někteří návštěvníci spojili zdejší pobyt 
také s užitečným, stali se žáky některé-
ho ze vzdělávacích projektů, které probí-
haly v Univerzitním centru Masarykovy 
univerzity. Jedním z nich byla v polovině 
prázdnin také Letní škola energetické bez-
pečnosti, na kterou se sjeli studenti z celé 
Evropy. Letošní téma, konfrontace pohle-
dů na tuto problematiku v USA a v Evro-
pě, přivedlo do Telče řadu přednášejících 
zvučných jmen. Školu zahájila Sherry 
Keneson-Hall, kulturní atašé ambasády 
USA v Praze. Evropský pohled na dané 
téma přednesl Arūnas Molis z litevské uni-
verzity, americký pak John Banks z Bro-
okings Institution ve Washingtonu. Z čes-
ké strany byli mezi přednášejícími např. 
bývalý ministr životního prostředí Mar-
tin Bursík či Dana Drábová, předsedkyně 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Absolvováním letní školy, jejíž součástí byla 
i návštěva atomové elektrárny v Temelíně, 
získali studenti 4 kredity v rámci Evrop-
ského kreditového systému ECTS (společ-
ný evropský systém hodnocení a uznávání 
vysokoškolských předmětů).

Podle TZ 

Atomová Letní škola

Koncert KPH 
7. listopadu 

Jana Vonášková (housle) - Petr Novák 
(klavír) - sál DPS v 19 hodin.

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

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

nabízí město k pronájmu následující byt 
v Domě s pečovatelskou službou:

Adresa: Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 20 (1+0) 
situovaný ve 2. podlaží

Celková plocha: 42,58 m2

Nájemné celkem: 1 193,- Kč

Termín pro přijetí žádostí:
do 15. října 2012

Ofi ciální oznámení a podrobnosti 
o nabídce výše uvedeného bytu jsou zve-

řejněny na úřední desce a na internetových 
stránkách města (www.telc.eu).

Bližší informace: odbor rozvoje a územního 
plánování – J. Pavlíčková, tel.: 567 112 425.

Dům s pečovatelskou službou na Starém Městě byl postaven v roce 1996.    Foto: Ilona Jeníčková
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Ve středověku se odpadky, a dokonce i lid-
ské exkrementy, běžně vyhazovaly z oken 
a povalovaly se volně na ulicích.
19. století
Odpadky se již neválely po ulicích, ale zača-
ly se dávat do nádob. Města pak objížděly 
formanské vozy a odpadky vozily na haldy 
za městskými hradbami. 20. století
Na počátku minulého století se začaly sbí-
rat a svážet domovní odpady. Zřizovaly se 
první skládky, kam lidé ukládali odpad.
V našem městě jsou však jedinci, kte-
ří snad stále žijí ve středověku. Ano, čte-
te dobře, protože jak si jinak vysvětlit, že 
ač jsou v Telči k dispozici dva sběrné dvo-
ry, kde naši občané mohou zdarma odpa-
dy odložit, tak někteří stále vyhazují odpad 
na veřejná prostranství. Jedná se zejména 
o lokalitu před sběrným dvorem v ul. Za 
Stínadly (vedle areálu stavebnin). Ptáme 
se: PROČ? Vždyť sběrný dvůr je otevřen 

Opravdu je to jen v lidech
Jako ve středověku 

od pondělí do pátku v době od 14:00 hod. 
do 18:00 hod. a v sobotu od 08:00 hod 
do 12:00 hod. Navíc je k dispozici sběr-
ný dvůr odpadů v areálu Služeb Telč v ul. 
Radkovská, který je otevřen každý pracov-
ní den i v dopoledních hodinách (Po-Út-
Čt-Pá 06:00-10:30/11:30-14:00, St 06:00-
10:30/11:30-17:00).
Bohužel toto sobecké jednání našich spo-
luobčanů nejvíce odnášejí zaměstnanci 
sběrného dvora, kteří vše musí odklízet. 
Odložením odpadu mimo areál sběrného 
dvora se lidé dopouštějí protiprávního jed-
nání, přestupku s pokutou až 50 tis. Kč plus 
samozřejmě veškeré náklady na úklid. 
Nyní kolem sběrného dvora budou insta-
lovány dohledové kamery. Věříme, že pro 
policii tak bude jednoduché najít viníka 
a náležitě ho potrestat.

Zdeněk Bláha a Ing. Věra Marečková 
Městský úřad Telč

Sbírka se uskuteční v sobotu 20. 10. od 9 
do 16 hodin v prostorách bývalého škol-
ního statku.
Přístup do objektu je pouze hlavní branou 
z ulice Slavatovská a stále přímo po míst-
ní komunikaci. Místo sběru je označeno 
logem Charity. Sbírá se čisté použité šat-
stvo (ne silonové, saka), přikrývky, lůž-
koviny, ručníky, plyšové hračky, pouze 
nové boty. Prosíme, věci noste v pevných 
obalech (krabice, pytle).
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hra-
decká 221, Telč, tel. 732 157 552

Humanitární sbírka 
CharityObjemný odpad

I. – II. 2. 10. IV. 4. 10.
III. 3. 10. V. 5. 10.

Biologický odpad
I. – II. 16. 10. IV. 18. 10.
III. 17. 10. V. 19. 10.

Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkov-
ská a Špitální, II – ulice 28. října u lávky 
přes Svatojánský potok, III – Podolí – kři-
žovatka ulic Maškova a Slavíčkova u via-
duktu, IV – Štěpnice I. – křižovatka ulic 
Na Posvátné a Květinové, V – Štěpnice II. 
– u garáží

Sběrový kalendář

K 31. srpnu se nezaměstnanost v České 
republice (8,3%) a v Kraji Vysočina (8,4%) 
proti minulému měsíci nezměnila. Zatím 
podobný vývoj je i ve správním obvodu 
Telče. Ve městě samotném bylo bez práce 
266 ekonomicky aktivních obyvatel. Neza-
městnanost tak zde je o 1,5% vyšší než 
v republice (9,8%). Hrozivě vypadá údaj 
z Vanova, kde z 36 ekonomicky aktivních 
obyvatel jich nemá práci devět. S 25,0 % je 
to nejhorší výsledek v regionu. Nad dvace-
tiprocentní nezaměstnanost se ještě dostala 
Kostelní Myslová. Naopak nulovou neza-
městnanost mají ve Zvolenovicích. Pod 
5% hranicí je pak dalších 9 obcí správní-
ho obvodu. V Sedlejově, odkud je dnešní 
reportáž TL, je ze 133 ekonomicky aktiv-
ních obyvatel bez práce 14 (10,5%).

Podle statistiky ÚP 

Nezaměstnanost

Již po desáté se letos 12. září sešli příznivci 
pohybu a činorodosti v telčském domově pro 
seniory. Zaměstnanci připravili pro účastní-
ky z řad seniorů disciplíny, které prověři-
ly jejich dovednost, šikovnost prstů, paměť 
i postřeh. Soutěže s názvem Hledač pokla-
dů, Šoupaná, Pamatovák všechny pobavily. 
Sportovní klání letos vyhrálo družstvo z DD 
Jihlava – Lesnov. Spokojeni byli i účastní-
ci z Budíškovic, Pacova, Humpolce, Prose-
če a rakouského Raabsu. Nepřízeň počasí 
a bojové podmínky ve stísněných prostorách 
DpS Telč nikomu nevadily. Poděkování pat-
ří zaměstnancům DpS i všem dobrovolní-
kům, kteří přiložili ruku k dílu.

Lenka Pelejová, DpS Telč

Senioři opět sportovali

Do 31. října můžete svým hlasem podpořit 
projekt S Bílou paní po Telči a okolí v sou-
těži Projekt mého srdce, kterou vyhlásil 
Úřad Regionální rady soudržnosti Jiho-
východ. Ten rozhoduje o přidělení evrop-
ských dotací v Jihomoravském kraji a na 
Vysočině. Více o projektu a hlasování na 
www.jihovychod.cz/projekt-meho-srdce. 
Díky projektu s Bílou paní po Telči a oko-
lí došlo k rozšíření programové nabídky 
pro vyžití dětí ve městě a ke vzniku dvou 
vycházkových tras, které zájemce provádí 
po místech opředených pověstmi a zajíma-
vostmi. V rámci projektu také vznikly pro-
pagační a prezentační materiály pro rodiny 
s dětmi. Projekt byl podpořen z regionální-
ho operačního programu Jihovýchod část-
kou 1,9 mil. Kč. 

Hlasujte pro Bílou paní
Projekt mého srdce

Foto: Zdeněk Bláha
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Vídeňský řízek, Pařížský dort. A polévka? Samozřejmě Sedlejov-
ská. V tak exkluzivní společnosti evropských metropolí není žád-
ná obec mikroregionu, sotva pak která v Česku. Díky polévce 
zná Sedlejov každý český gurmán. Internetové vyhledávače nabí-
zí na stovku odkazů, jak Sedlejovskou polévku správně připravit, 
kde ji nabízí a čím je výjimečná. „V roce 1970 ji dokonce na tele-
vizní obrazovce připravovala Naďa Urbánková s Milanem Drob-
ným. A to doba „vaří celé Česko“ byla ještě v nedohlednu,“ říká 
starosta Sedlejova Miloš Uhlíř. Ptát se ho, zda rád Sedlejovskou 
polévku, by bylo opravdu velké faux pas hned v úvodu našeho 

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Sedlejov 1366 556 271

setkání. Miloš Uhlíř ví o Sedlejově všechno. Jak by také ne, když 
v čele obce stojí páté volební období. Z toho v prvních dvou byl 
místostarostou. V seznamu sedlejovských starostů najdeme již jeho 
dědečka, který vedl obec v nelehké době od konce první republi-
ky až do počátku 50. let minulého století. Sedlejov má částečnou 
kanalizaci, obecní vodovod, od roku 2001 je plynofi kován. Jako 
jedna z mála malých obcí na Vysočině, ne-li jediná, má a provo-
zuje vlastní skládku komunálního odpadu. Zde si starosta Uhlíř 
posteskne: „Dokud byla evidence podobných skládek na Městském 
úřadu v Telči, tak nebyl problém. Když ale teď přešla do správy 
centrálního registru, tak jsou s ní neskutečné starosti. Ne s jejím

Zastupitelstvo obce:  Ing. Miloš Uhlíř, Ing. Milan Beneš, Markéta 
Bočková, Jaroslav Fridrichovský, Jan Kešnar, Stanislav Pavlů, Miro-
slav Uhlíř 

praktickým provozem, ale s elektronickou registrací. „Je to tak podobné 
jako u všech halasně ohlašovaných státních registrů. Zato v další oblasti 
může být Miloš Uhlíř spokojený. Počet obyvatel Sedlejova v posledních 
letech neklesl, ale dokonce nepatrně vzrostl. Především díky 13 novým 
parcelám, na kterých je dnes již 10 obydlených domů právě rodinami 
s dětmi. Obec by ráda připravila další stavební parcely, ale tak jako jin-
de, i v Sedlejově, není lehké vykoupit potřebné pozemky. Ještě než se 
společně s Milošem Uhlířem pustíme do dalšího okruhu otázek, řek-
ne jednu zásadní myšlenku. „Obec, kde samospráva nevychází s hasiči 
a zemědělským podnikem, nemůže dobře fungovat.“ Jinak by v Sedle-
jově nebyl kulturní dům, ve kterém se jen za poslední rok uskutečni-

lo na 50 různých akcí. Od těch rodinných až po 
vyhlášené plesy, taneční či tradiční sraz rodáků. 
Určitě je to i tím, že objekt je ve vzorném pořád-
ku a obec se ho snaží stále modernizovat. „Je to 
také zásluha Jana Kešnara, který se o něj pečli-
vě stará,“ zdůraznil Miloš Uhlíř. Popisovat roz-
lehlý sportovní areál je skoro jako nosit dříví do 
lesa. Není málo obyvatel Telče, kteří se v letních 
dnech jezdí koupat právě na zdejší koupaliště, 

jinak požární nádrž, s vyhlášenou čistou vodou. Vedle možnosti kou-
pání zde příznivci sportovních aktivit najdou hřiště na nohejbal, menší 
hřiště na fotbal a hlavně speciální hřiště pro požární sport. O jeho úrov-
ni svědčí to, že se zde pravidelně konají závody české extraligy v požár-
ním útoku. Zapomenout nesmíme ani na účelné a útulné zázemí areálu, 
které je o víkendech cílem gurmánů. Pečení pstruzi zdejších hasičů jsou 

Obec, která dala jméno vyhlášené polévce
jedineční. A jsme u hasičů. Hasičský sbor byl v Sedlejově založen již 
v roce 1905. Otcové zakladatelé mohou být na své následovníky pyšní. 
Nejen za udržování tradice a hlavního poslání hasičů. Vedle již zmíněné-
ho pořádání závodů extraligy v požárním útoku startují zdejší družstva 
mužů a žen pravidelně v Jihlavské OPEN lize v požárním sportu. Sed-
lejovští nezapomínají ani na dorost. Družstvo žáků se pravidelně zúčast-
ní oblastních soutěží, v roce 2000 se dokonce vydalo až do Holandska. 

Dnes představujeme: Sedlejov

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 10/2012           List MAS Telčsko

„Hasiči v čele s Bohumírem Smejkalem a Stanislavem Pavlů jsou 
hlavní hybnou pákou v obci nejen ve sportu, ale také v kulturním dění,“ 
hodnotí starosta Uhlíř. Nakonec to byl i důvod zařazení Sedlejova do říj-
nového vydání TL. Blíží se (20. 10.) slavný výlov Návesního rybníka.

Sportovní areál je ozdobou obce.

Pomník padlých v I. světové válce je ve vzorném stavu. 
Foto: Archiv obce a MT

Sedlejovská polévka

Rozpis: 1/4 kg brambor, 0,5 l mléka, 2 lžíce hladké mouky, šlehač-
ka dle chuti, špetka kmínu, trochu soli, houby, 1 lžíce octa
Příprava: Očištěné brambory nakrájíme na kostičky, vložíme do 
vody, osolíme, přidáme kmín a uvaříme do měkka. Do polévky 
vlijeme mléko s rozšlehanou hladkou moukou a zjemníme šlehač-
kou. Dosolíme a okyselíme octem. Do hotové polévky se přidá-
vají vařené houby, nejlepší jsou lišky, uvařené v okyselené vodě. 
Lze použít i jiné jakékoliv houby.
Tip k receptu: Někdy se přidává místo mléka rovnou podmáslí, 
lze přidat i kopr.
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Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s., podporuje i sportovce. Ve 2. výzvě 2012 
byl podpořen projekt TJ Podyjí Černíč na dostavbu šaten na fotbalovém hřišti. I když má 
Černíč jen 130 obyvatel, členů místní tělovýchovné jednoty je více jak 460, včetně 125 
dětí! Kromě obyvatel Černíče pocházejí z okolních i vzdálenějších vesnic a také z Telče 
a Dačic. Výsledkem projektu je zvětšení stávajících kabin o 2 místnosti, které slouží jako 
kabiny pro mládež. Realizace projektu byla dokončena v listopadu loňského roku. Celko-
vé výdaje byly více než 245 000, z čehož dotace činila 90%.

Ing. Petra Karásková, manažer MAS Telčsko

Zázemí pro sportovní mládež v Černíči
Představujeme projekty MAS Mikroregionu Telčsko

Muži z SDH Nevcehle zvítězili v letošním 
ročníku Extraligy ČR v požárním útoku. 
Navázali tak na vítězství v této nejprestiž-
nější hasičské soutěži z let 2006 a 2008. Na 
posledním závodě, který se konal v Petro-
vicích na Třebíčsku 9. září, se do historie 
požárního sportu zapsali také hasiči ze Sta-
ré Říše. Jako první družstvo v ČR se dostali 
pod hodnotu 16 vteřin a vytvořili nový ext-
raligový rekord v čase 15,93 vteřiny. Nej-
lepší ženský čas letošního ročníku vytvořily 
na závodě v Sedlejově (28. července) ženy 
z Nevcehle v hodnotě 15,96 vteřiny. Pětiná-
sobným vítězkám posledních ročníků se ale 
letošní rok příliš nepodařil a skončily v cel-
kovém hodnocení na čtvrtém místě.
Konečné výsledky ročníku 2012:
Muži: 1. Nevcehle (JI), 2. Plumlov (PV), 3. 
Benetice (TR), 7. Stará Říše (JI), 23. Urba-
nov (JI), 66. Sedlejov (JI), 79. Sedlatice (JI), 
81. Kněžice (JI), 100. Krasonice (JI) atd. 
Ženy: 1. Radíkov (PR), 2. Vitiněves (JC), 
3. Chrášťany (LT), 4. Nevcehle (JI), 20. 
Jindřichovice (JI), 49. Sedlejov (JI).
Extraligová soutěž v požárním útoku se 
skládá ze 14 závodů po celé ČR.

Milan Pařil

Nevcehle má nejrychlej-
ší hasiče v Česku

Opět budou hrát tři hudby, prodávat se ži-
vé ryby a pro příchozí bude připravena 
bohatá nabídka rybích pochoutek,“ zve na 
akci regionální proslulosti starosta Miloš 
Uhlíř. „Jen Sedlejovská polévka v nabíd-
ce nebude, třeba někdy příště,“ dodá-
vá s úsměvem. Může to být i námět pro 
aktivní Sdružení sedlejovských maminek 
(recesně SSM), které pravidelně pořádá 
oblíbený dětský karneval, Mikulášskou 
nabídku a další akce pro děti.
Historie Sedlejova je od první zmín-
ky o jeho existenci v roce 1366 spojená 
s Telčí. Zda odtud pocházel majitel Stu-
dené v polovině 15. století Václav Les-
kovec ze Sedlejova, je dnes již jen téma 
pro historiky. Sedlejovským ale slouží ke 
cti jiná historická událost. Krakov, Gori-
ce, Levoleto, Drač, Kirlibaba na Ukraji-
ně či neznámý Mohtekuk nejsou destina-
ce, kam místní zamířili na dovolenou. Na 

Obec, která dala název ...
Dokončení z předchozí strany

vjezdu do obce oznamují na pomníku pad-
lých v 1. světové válce místa, kde skon-
čilo svou životní pouť 10 zdejších mužů. 
Pomník je vzorně udržován a nechybí na 
něm jediná fotografi e tragicky zemřelé-
ho občana obce! Nejmladšímu, Františ-
ku Uhlířovi, bylo 19 roků, nejstarším byl 
Leopold Klíma. Když padl, bylo mu již 45 
roků! Obec, která takto pečuje o památ-
ku svých předků, žádný titul či poutač 
nepotřebuje. Každému, kdo se u pomní-
ku zastaví, je jasné, že zde žijí slušní lidé. 
Pozvání na závěr? Vykoupat se ve zdej-
ším koupališti už letos stihnou jen otužil-
ci. Zato na stále oblíbenější Silvestrov-
ský výstup na Homolku (650 m n.m.) 
se můžete ještě připravit. „Letos bude-
me organizovat, společně s Mysliboří, již 
5. ročník. Pro každého účastníka je při-
pravena pamětní medaile a občerstvení,“ 
zve starosta Miloš Uhlíř.                       /z/

Mikroregionální střípky

Výlovy v Mikroregionu
6. 10. Strachoňovice
Výlov rybníka Pasedelák. Začátek v 9 hod. 
Od 11 hod. prodej kaprů i smažených ryb. 
Občerstvení a hudba po celý den.
6. 10. Urbanov
Výlov rybníka Nadymák – hudba a rybí 
pochoutky zajištěny. Pořádá SDH Urbanov.
13. 10. Telč
Výlov Štěpnického rybníka
Více na str. 21
20. 10. Sedlejov
Tradiční podzimní výlov Návesního rybníka.
27. 10. Radkov
Od 9 hodin v budově bývalé školy, ochutnáv-
ka rybích specialit a posezení s hudbou.
Hodice
5. a 6. 10. Vepřové hody
Již VII. ročník Vepřových hodů na náv-
si v Hodicích. Začátek v 9 hod., ukonče-
ní v 1.00 hod.
Taneční pro dospělé
Každý pátek od 12. 10. v kulturním domě vž-
dy od 20.30. Přijďte se zdokonalit v tanci ješ-
tě před plesovou sezonou. Nutná registrace.
Vanov
27. 10. Posvícenská zábava
K tanci a poslechu hraje hudební skupina 
Kalíšci. Začátek ve 20 hod.
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Římskokatolické
6. 10. so 18.00 Matka Boží
7. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
13. 10. so 18.00 Matka Boží
14. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
20. 10. so 18.00 Matka Boží
21. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
27. 10. so 18.00 Matka Boží
28. 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

Bohoslužby

Nemilovat knihy znamená nemilovat moud-
rost. Nemilovat moudrost však znamená stá-
vat se hlupákem.        Jan Amos Komenský
Beletrie
Tučková: Žítkovské bohyně; Klevisová: 
Zlodějka příběhů; Urbaníková: Suši v duši; 
Theorin: Smršť; Hájíček: Rybí krev; Hil-
derbrand: Naboso; Kessler: Pochod na 
Varšavu; Kohout: Můj život s Hitlerem, 
Stalinem a Havlem; Serno: Lodní ranho-
jič; Byrne: Andělé v mých vlasech; Radů-
za: Čáp nejni kondor; Stránský: Tóny
Naučná
Pacner: Osudové okamžiky XX. století; 
Knapík: Průvodce kulturním děním a život-
ním stylem v českých zemích 1948-1967; 
Pejčoch: Fašismus v českých zemích; Gru-
ša: Beneš jako Rakušan
Dětská
Krolupperová: Tygří trápení; Drijverová: 
Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř; Malý: Poe-
tický slovníček dětem v příkladech; Bře-
zinová: Natálčin andulák; Burdová: Hněv 
Pána ohně; Svěrák: Když je pěkné počasí; 
Ježková: Dračí polévka; Sage: Darke; Fri-
edrich: Čtyři a půl kamaráda a poklad na 
školních záchodech

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Nové knihy městské 
knihovny

Dny evropského dědictví každoročně 
v měsíci září otevírají široké veřejnosti 
brány nejzajímavějších památek, budov, 
objektů a prostor, včetně těch, které jsou 
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. 
V letošním roce byly Dny památek věno-
vané tématu „Mladí památkám“. V rám-
ci EHD byly uspořádány nejrůznější 
doprovodné akce - přednášky, koncerty, 
ale i výstavy, videoprojekce a další kul-
turní i sportovní programy.
V Telči bylo zdarma zpřístupněno sedm 
objektů, uskutečnilo se osm doprovod-
ných akcí a šest různých výstav pro 
téměř dva tisíce návštěvníků.
V kostele sv. Ducha zazněla stará hud-
ba ředitele ZUŠ Mgr. Lubomíra Zadiny, 
doplněná přednáškou doc. PhDr. Evy 
Melmukové na téma „Pohnutý život-
ní příběh Heinze Lischkeho“, v koste-
le sv. Jakuba jsme se mohli zaposlou-
chat do hudby v podání pěveckého sboru 
Smetana a Triodam Telč a v podvečer na 
náměstí vystoupili mladí hudebníci -  
kapely Indienami a ROS3S.

Den památek v Telči kulturně i sportovně
Během celého dne si mohli návštěvníci 
prohlédnout výstavy ve věži sv. Ducha, 
v Městské galerii Hasičský dům, ve 
vstupní síni radnice i na zámku.
Nejen kulturou, ale i sportem jsme se 
připojili ke Dni památek.
V 10 hodin dopoledne byla odstartová-
na charitativní cyklojízda Na kole dětem 
Vysočinou se 250 cyklisty v čele s mis-
trem světa v jízdě na vysokém kole Jose-
fem Zimovčákem, s doprovodem míst-
ních velocipedistů a s hudbou telčského 
Dixielandu. Den památek se tak již dru-
hým rokem stal i významnou dobročin-
nou akcí, která se těší vzrůstající oblibě 
a většímu zájmu návštěvníků i aktivních 
účastníků a bezpochyby je spojeno pří-
jemné s užitečným.
Poděkování patří všem vystupujícím 
za příjemné chvíle a farním úřadům za 
zpřístupnění objektů.

Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury MěÚ Telč

I letos dokázalo počasí zemědělce 
potrápit. „Jižní Morava je na tom ale 
daleko hůře,“ hodnotí objektivně prů-
běh žní a vlastní sklizeň předseda ZD 
Telč ing. Miroslav Nosek. To je nej-
větším zemědělským podnikem v regio-
nu. Telčské družstvo sklízelo v několika 
katastrech, ve kterých hospodaří obilo-
viny z 900 hektarů a řepku ze 300 ha. 
U nejpěstovanější obiloviny, pšenice, 
zaznamenalo výnos okolo 56q z hektaru, 
u řepky pak asi 33q. „Je to náš standard-
ní výsledek v posledních letech,“ uvedl 
pro TL M. Nosek. Družstvo zaznamena-
lo mimořádný propad výnosů u ozimé-
ho ječmene, který poškodili jak „zmrz-
lí muži“, tak především extrémní ranní 
mráz po polovině května (18.). „Pamět-
níci nepamatují, aby u nás takto vymrz-
ly ozimy. Mráz zastihl klasy v květu, 
a to se pak na sklizni výrazně podepsa-
lo,“ připomněl předseda. Zajímavos-
tí vrtochů letošního počasí je, že více 
byly poškozeny porosty v níže a jižně 
položených místech, jako třeba v Čer-
níči, než ty v Telči nebo v Mrákotíně. 

Žně. Přiměřená spokojenost
Telčské družstvo také letos pěstovalo 
potravinářský mák na 75 ha a kmín na 
65 ha.
Malé žně, kdy se sklízí především ozi-
mý ječmen a semenné trávy, zahájilo 
družstvo koncem června. Vlivem poča-
sí se ale zpozdily, takže nakonec jejich 
závěr probíhal současně s těmi „velký-
mi“, kdy zemědělci sklízí ostatní plo-
diny. „Nakonec ale vše dobře dopadlo. 
Žňové práce jsme ukončili 15. srpna. 
Sklízeli jsme převážně vlastní techni-
kou a s vlastními zaměstnanci. Letos 
nám pomáhaly jen dva kombajny z koo-
perujících zemědělských podniků z již-
ní Moravy,“ zakončil malé ohlédnutí 
za hlavní událostí zemědělského roku 
Miroslav Nosek. Podobně hodnotí letoš-
ní žně a výnosy i ing. Jaroslav Blecha, 
vedoucí střediska Statek Služeb Telč. To 
hospodaří na 182 ha orné půdy. Obilovi-
ny pěstovalo středisko na 135 ha, řepku 
na 40 ha a 7 ha mělo oseto silážní kuku-
řicí. Středisko začalo žně 23. července 
a ukončilo je 13. srpna. 

/z/

Farmářské trhy 2012
20. října, od 9 do 16 hodin, na náměstí Zachariáše z Hradce
Organizuje MAS Mikroregionu Telčsko za podpory Města Telč 

a Fondu malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko.
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Neplatí na dceru
Policejní komisař zahájil trestní stíhání 
třiatřicetiletého muže z Jindřichohradec-
ka z přečinu zanedbání povinné výživy. 
Od loňského prosince do současnos-
ti neplní vyživovací povinnost ke své 
nezletilé dceři, která žije na Telčsku.

Opět opilý cyklista
V pondělí 20. srpna před devátou hodi-
nou večer odbočoval sedmačtyřicetile-
tý cyklista na křižovatce ulic Beringerova 
a Jihlavská na vedlejší silnici. Při vjíždě-
ní do Beringerovy ulice se střetl s osob-
ním vozidlem VW Golf, které ke křižovat-
ce přijíždělo. Ke zranění osob při nehodě 
nedošlo. U čtyřiapadesátiletého řidiče byla 
dechová zkouška negativní, naopak cyk-
listovi naměřili policisté hodnotu 3,23 pro-
mile alkoholu. Na vozidle byla předběžně 
vyčíslena škoda 10 tis. Kč.

Octavie kontra kolo 
v Nádražní
Ke střetu vozidla s cyklistou došlo také 
v úterý 4. září o půl druhé odpoledne 
v Nádražní ulici. Dvaadvacetiletý řidič 
Škody Octavie jel po silnici ve směru od 
centra k parkovišti vlakového nádraží. 
Při jízdě s automobilem vyjel vlevo 
do protisměru, kde se na přechodu pro 
chodce střetl s cyklistou. Při dopravní 
nehodě se pětačtyřicetiletý cyklista zra-
nil a byl převezen na ošetření. Decho-
vé zkoušky u obou mužů byly negativní. 
Škoda na automobilu asi 15 tis. Kč, na 
kole 1 tis. Kč. 

Řídil pod vlivem alkoholu
V sobotu 25. srpna v noci odhalili poli-
cisté v  Hradecké ulici šestatřicetiletého 
řidiče Citroenu Xsara, kterému naměřili 
při dechové zkoušce hodnotu 0,45 pro-
mile alkoholu. Další jízdu podnapilému 
muži zakázali a na místě mu policisté 
zadrželi řidičský průkaz. 

Krádež v Mládkově ulici
Policisté prověřují krádež věcí z rodinné-
ho domu v  Mládkově ulici. V době od 
středečního poledne 15. srpna do páteč-
ního odpoledne vnikl pachatel do sklepa 
domu a posléze do celého objektu. Odci-
zil kuchyňské nádobí a mosaznou kliku 
asi v hodnotě 1 tis. Kč. Další připravený 
lup již ale nestačil odnést.

Ukradl slunečník
V sobotu 18. srpna ráno se neznámý 
pachatel vloupal do dřevěné buňky pro 
hlídače parkoviště v Těšíkově ulici, ze 
které odcizil radiopřehrávač, slunečník 
a další věci. Škoda více než 6 tis. Kč.

Policie ČR Telč informuje
Nedobrzdili
V sobotu 18. srpna došlo po desáté hodině 
dopoledne u Ořechova k dopravní neho-
dě, když šedesátiletý řidič Fordu Focus 
zastavil z kvůli koloně automobilů před 
ním. Za ním jedoucí šestašedesátiletý 
řidič Fordu Fusion nedodržel bezpečnou 
vzdálenost a zezadu do automobilu nar-
azil. Ke zranění osob při dopravní neho-
dě nedošlo, požití alkoholu u obou řidi-
čů bylo dechovou zkouškou vyloučeno. 
Škoda na vozidlech je 165 tis. Kč.
Nehoda ze stejného důvodu se stala také 
v pondělí 27. srpna v katastru Lhotky. 
V tomto případě nedodržel bezpečnou 
vzdálenost řidič nákladního automobilu 
Iveco a narazil do nákladního automo-
bilu Mercedes s návěsem, který jel před 
ním. Nehoda se obešla bez zranění, alko-
hol byl u obou řidičů vyloučen. Škoda 
přibližně 100 tis. Kč.

Vezli lup. Policisté je chytili
V úterý 11. září si policejní hlídka všimla 
před devátou hodinou večer v Radkovské uli-
ci podezřelého automobilu Suzuki, který měl 
na střeše připevněnou kovovou konstrukci. 
Při následné kontrole bylo zjištěno, že kon-
strukci muži ve věku devětačtyřicet a patnáct 
let odcizili v objektu, který v současné době 
není využíván. Odcizenou bránu policisté 
zajistili a následně ji předali zpět majiteli.  

Krádež kulatiny
Policisté prověřují krádež dřeva, ke které 
došlo v lese v katastru Krasonic. Pachatel 
v době od úterního odpoledne 4. září do 
středečního rána odcizil ze skládky dřeva 
šest m3 kulatiny. Krádeží způsobil škodu 
téměř 8 tis. Kč.

Nafta jako zlato
V noci 4. září odčerpal neznámý pacha-
tel ve Vanově z palivové nádrže traktoru 
zaparkovaného v areálu zemědělské spo-
lečnosti 250 litrů motorové nafty. Krá-
deží způsobil škodu téměř 9 tis. Kč.

I ve sklepech se kradou kola
Policisté pátrají po pachateli, který 
v době od úterního dopoledne 21. srpna 
do soboty 25. srpna odcizil v domě v uli-
ci Jana Žižky ze sklepní kóje jízdní kola 
značky Maxbike, typ Gede a typ Halcon. 
Krádeží vznikla majiteli škoda dvaadva-
cet tisíc korun. 
Podle zprávy por. Bc. Jany Kroutilové, tisko-
vé mluvčí Územního odboru PČR Jihlava

Dalo by se napsat – „opět jsou tady“. Při roz-
hovoru o letošních žních si předseda ZD Telč 
nestěžoval ani tak na vrtochy počasí, jako na 
nekalé praktiky spekulantů s pozemky, kte-
ří se objevili nedávno na Telčsku. „Někteří 
vlastníci zemědělské půdy dostali písemné 
nabídky na její odkup. Přitom se vždy jed-
nalo jen o některé jejich pozemky. Kontakt 
na zájemce o odkup byl navíc organizován 
přes prostředníky.“ Podle předsedy Noska 
podobné akce slouží překupníkům k tomu, 
aby pozemky dále spekulativně nabíze-
li subjektům, které na pozemcích skutečně 
hospodaří. „Všechny vlastníky pozemků, 
které máme v pronájmu, jsme informova-
li o zájmu družstva získat pozemky za seri-
ózních podmínek do vlastnictví a upozor-
nili je na nekalý postup spekulantů,“ uvedl 
M. Nosek. O tom, že se jednalo o plošný 
pokus získat spekulativně pozemky, svědčí 
to, že nabídku na odkup pozemků obdržel 
i předseda Nosek.                                    /z/

Pozor na spekulanty 
s pozemky!

V soboru 15. září byla telčská stanice pro-
fesionálních hasičů pořadatelem a hlavním 
organizátorem XI. ročníku soutěže Hasič-
ský pětiboj, které se zúčastnilo 36 závodníků 
z hasičských záchranných sborů a sborů dob-
rovolných hasičů z celé republiky. V kategorii 
B, kde závodníci používali izolační dýchací 
přístroj pouze jako zátěž, zvítězil Luboš Bar-
toň z SDH Stará Říše, druhý byl Josef Brabec 
z SDH Turkovice a třetí Jiří Věžník z SDH 
Nárameč. V kategorii A, s aktivním izolač-
ním dýchacím přístrojem, zvítězil již po sed-
mé Milan Pařil z domácí stanice, druhý byl 
Radek Kladiva z HZS SčK Benešov a třetí 
Petr Moleš, startující za HZS KV stanici Jih-
lava. V kategorii družstev zvítězilo družstvo 
HZS KV stanice Jihlava.                Podle TZ

Hasičský pětiboj pro 
Milana Pařila

V uplynulém měsíci vyjížděli hasiči ze sta-
nice Telč k jedenácti událostem. V jednom 
případě dohašovali požár u Řásné, třikrát 
zasahovali u dopravních nehod, při kterých 
došlo k lehčím zraněním, a ostatní událos-
ti byly technické pomoci. V těchto přípa-
dech se jednalo o odchyt bodavého hmy-
zu, odstranění padlých větví a stromů na 
komunikaci, čerpání vody v Třeštici ap.
npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Hasičské zprávy

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč, Luční 586

tel. 567 243 633, 974 266 520,
724 846 692 • jiooptelc@mvcr.cz
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GENTELMANI SILNIC. Titul Gentleman silnic převzali 30. srpna z rukou zástupců Čes-
ké pojišťovny a Policie ČR Roman Červenka, Irena Drevňáková a Jiří Kadlec (zleva) za 
záchranu lidských životů při havárii osobního automobilu u rybníka Roštejn, která se stala 
24. července. Více o havárii v TL 9.
Gentleman silnic je společným projektem České pojišťovny a Policie ČR. Má motivovat 
účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. Od roku 
2004, kdy projekt vznikl, získalo ocenění 81 občanů z celé ČR.                

Foto: Jan Marek

TADY JE DOMA? O mapování tvz. doup-
ných stromů, ve kterých hnízdí holubi 
doupňáci, více na str. 20 v příspěvku Kde 
„bydlí“ holub doupňák.                

Foto: Daniel Stejskal

PAN RYBÁŘ. Miloslav Klečák z Onomyšle 
vyhrál rybářské závody na Štěpnickém ryb-
níku již po druhé! Poblahopřát mu přišli jak 
starosta Roman Fabeš, tak za organizátory 
závodů Jan Petrů (vpravo). Více na str. 22.

Foto: Archiv MRS Telč

TL 10/2012 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 567 112 411, 
567 112 406, e-mail: tl@telc-etc.cz. IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se nevrací, redak-
ce si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníč-
ková. MK ČR E 20681,  9. 3. 2012.

5. listopadu 1937 byl v Telči založen Klub 
českých fi latelistů. Výročí spolku při-
pomínáme seriálem zajímavých poštov-
ních dokumentů, který pro TL připravu-
je Ing. Bohuslav Makovička. Po Praze 
je v Česku jen málo měst, která se mohou 
pochlubit s více než 4 poštovními známka-
mi, které byly zatím věnovány Telči. 
První poštovní známka s telčským námě-
tem byla vydána 10. 12. 1954 v hodnotě 30 
h, návrh Cyrila Boudy.

Druhá známka byla vydána 10. 2. 1964 
v hodnotě 60 h, návrh V. Sivky.

Třetí známka byla vydána 24. 10. 1966, 
návrh J. Chudomel, a měla hodnotu 50 hal. 
Známka byla znovu vydána v r. 1979. Cel-
kový náklad 254 460 000 kusů!

Čtvrtá známka byla vydána 8. 5. 1994, 
návrh P. Hrach a Z. Ziegler.

Klubu fi latelistů je 75 let
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Angličtina začátečníci Tereza Janovská (certif. 
FCE) 5.10.2012 14:00 DDM

Angličtina pokročilí Tereza Janovská 
(certif. FCE) 5.10.2012 14:00 DDM

Atletika Mgr. Simona Benešová 3.10.2012 14:30 ZŠ Hrad.
Břišní tanec - začátečníci Mgr. Jarmila Janovská 3.10.2012 14:00 DDM
Břišní tanec - pokročilí Mgr. Jarmila Janovská 3.10.2012 14:00 DDM
Divadelní kroužek Emílie Drdácká 1.10.2012 16:00 DDM
Divadelní kroužek 
Slunečník Mgr. Martina Kotrbová 4.10.2012 14:00 DDM

Dívčí klub Mgr. Jarmila Janovská 1.10.2012 15:00 DDM
Flétny zač., pokročilí Mgr. Jana Krátká 4.10.2012 14:00 DDM
Flétny komorní hra Mgr. Jana Krátká 4.10.2012 14.00 DDM
Florbal Jaroslav Švec 5.10.2012 15:00 herna st.ten.
Futsal Mgr. Petr Procházka 2.10.2012 14:00 ZŠ Hrad.

Kvíteček J. Návratová, 
Mgr.I.Kazdová 1.10.2012 14:00 DDM

Horácký - Kvítek J. Návratová, 
Mgr. I. Kazdová 1.10.2012 14:00 DDM

Házená pokročilí Mgr. Luboš Janovský 3.10.2012 14:15 ZŠ Hrad.
Historický šerm Dominik Habermann 5.10.2012 15:00 DDM
Hokej Mgr. M. Remeš, J. Novák 1.10.2012 16:00 ZS
Keramika mladší Helena Ritterová 2.10.2012 13:30 DDM
Keramika starší Helena Ritterová 2.10.2012 13:30 DDM
Kopaná přípravka V. Švec, M. Kudláček,  

L. Matys, M. Čermák www.telc-zaci.estranky.cz/
Kopaná žáci, dorost
Korálek Helena Ritterová 5.10.2012 15:00 DDM
Košíková Mgr. Simona Benešová 1.10.2012 15:30 GOB
Kuchtík Helena Ritterová 5.10.2012 13:10 DDM
Kytara začátečníci Mgr. Roman Svoboda 4.10.2012 14:30 DDM
Kytara pokročilí Mgr. Roman Svoboda 4.10.2012 14:30 DDM
Letecké modelářství Mgr. Petr Jelínek 5.10.2012 15:00 DDM
Logopedie Šneček Mgr. Jarmila Janovská 1.10.2012 13:00 DDM
Loutkářský Kašpárek Emílie Drdácká 2.10.2012 13:30 DDM
Loutkářský Dráčata Emílie Drdácká 2.10.2012 15:00 DDM
Minimateřinka Mgr. Jarmila Janovská 3.10.2012  9:00 DDM
Moderní gymnastika Michaela Spázalová 1.10.2012 14:00 hala Sokola
Moderní gymnastika Emílie Drdácká 1.10.2012 14:00 hala Sokola
Moderní gymnastika, Veronika Němečková 3.10.2012 15:30 hala Sokola
Myslivecký Mgr. Blanka Pařilová 2.10.2012 14:30 DDM
Počítače Mgr. Petr Jelínek 5.10.2012 14:00 DDM
Rybářský začátečníci MVDr. Zdeněk Tichý 2.10.2012 14:00 DDM
Rybářský pokročilí Petr Choutka 2.10.2012 14:00 DDM
Stolní tenis Jaroslav Švec 18.9.2012 16:00 DDM
Šachy Petr Pospíchal 5.10.2012 14:30 DDM
Tvořílek Mgr. Jarmila Janovská 1.10.2012 14:00 DDM
Tvůrčí psaní Mgr. M. Veselá Jirousová 5.10.2012 14:00 GOB
Včelařský RNDr. Pavel Macků 4.10.2012 14:00 GOB
Volejbal pokročilí Mgr. Zdeňka Remešová 2.10.2012 17:00 hala Sokola
Výtvarný, Živá fantazie ml. Helena Ritterová 3.10.2012 13:00 DDM
Výtvarný, Živá fantazie Helena Ritterová 4.10.2012 13:15 DDM
Zumba předškolní Renata Přibylová 4.10.2012 13:00 DDM
Zumba Renata Přibylová 2.10.2012 13:30 DDM

DDM v novém školním roce. Kdy zahajují kroužky

HRADEC KRÁLOVÉ
15. – 20. 10. - XVIII. ročník Meziná-
rodního jazzového festivalu Jazz Goes 
to Town 2012
Velké náměstí, Muzeum východních Čech, 
ulice města. Přehlídka jazzové hudby

CHEB
12. – 13. 10. - Jazz Jam Cheb 2012
tradiční mezinárodní jazzový festival
Kulturní centrum Svoboda

JINDŘICHŮV HRADEC
6. 10. - Chalupa Cup 2012
mezinárodní veslařská regata
rybník Vajgar

KUTNÁ HORA
4. 9. - 31. 10. – Historické hudební 
nástroje
České muzeum stříbra - Tylův dům
Výstava představí funkční repliky his-
torických hudebních nástrojů ze sou-
kromých sbírek, které doplní originální 
muzejní exponáty.

LITOMYŠL
31. 10. v 18:30 Koncert Společná věc
Lidový dům, hra Tomáše Pfeiffera, tóny 
prastarého nástroje, krása vodních kapi-
ček. Unikátní parabolická projekce.

POLIČKA
13. - 17. 10. Zákrejsova Polička
Tylův dům, 2. ročník nesoutěžní přehlíd-
ky amatérských divadelních souborů

TELČ
13. 10. od 8.00 hod. Na Baště
Výlov Štěpnického rybníka 
Přijďte se podívat na výlov rybníka z hráze 
před vstupem do historického centra.

TŘEBOŇ
13. 10. - 10-16 hod. - Jabkobraní - 
slavnosti jablka
Masarykovo náměstí, outěže o nejlep-
ší štrúdl a nejkrásnější jablko, ukáz-
ky vyřezávání do jablek, pomologická 
a bylinková poradna. Upečeme největší 
bochník chleba? Pokus o zápis do České 
knihy rekordů.

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

stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Případné další či bližší informace ke kroužkům u pracovníků DDM Telč, náměstí 
Zachariáše z Hradce 66, telefon 567 243 148, 607 250 778, www.ddmtelc.cz
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Na podzim v roce 1937 byl v Telči založen 
první spolek sběratelů poštovních zná-
mek, Klub českých fi latelistů. Hlavními 
iniciátory jeho vzniku byli Matěj Šindler 
a Josef Pilař. Na ustavující schůzi Klubu 
pak 18 sběratelů zvolilo jeho prvním před-
sedou JUDr. Emila Pavelku, přednostu 
Okresního soudu v Telči.
Za pozoruhodnou iniciativu telčských 
fi latelistů považuje současný předseda 
Ing. Bohuslav Makovička krok pokladní-

ka Karla Klimeše, kte-
rý 5. května 1945 dal 
přetisknout v místní tis-
kárně Františka Rejzka 
800 kusů protektorát-
ních výplatních známek 
přetiskem „Osvoboze-
ní 1945“. Věhlasu pře-

tisku rakousko-uherských známek z roku 
1919 se sice nedočkal, ale i tak se jedná 
o velkou fi latelistickou zajímavost.
Po roce 1948 prošel spolek řadou organi-
začních změn. Dokonce nějaký čas patřil 
pod odborovou organizaci Masny Krahul-
čí. Až do své smrti v roce 1986 byl stá-
le jeho nejaktivnějším členem jeden ze 
zakladatelů Matěj Šindler. V roce 1977 byl 
do čela Klubu, který se mezitím stal opět 
samostatným subjektem (1959), zvolen 
ing. Bohuslav Makovička, který zdejší 
fi latelisty vede dodnes. Na otázku, jak fi la-
telisté výročí oslaví, TL odpověděl: „Od 

Filatelisté mají v Telči spolek již 75 roků
3. října až do konce měsíce bude v rad-
niční síni propagační výstava známek 
a poštovní historie ze sbírek našich členů. 
Představíme na ní především exponáty se 
vztahem k Telči.“ Na dotaz, které to kon-
krétně budou, pak B. Makovička upřesnil: 
„František Křesťan vystaví část své sbírky 
Košické známky 1945, Zdeněk Cambálek 
zahraniční korespondenci do Telče a já při-
spěji exponáty, které se týkají se poštovní 
historie jihozápadní Moravy.“
Z iniciativy vedení Klubu bude od 10. říj-
na po celý měsíc používat telčská pošta 
příležitostnou nálepku APOST „75 LET 
KF Telč“.
Telčský klub má dnes 24 členů. Předseda 
B. Makovička doufá, že výstava by moh-
la do něj přivést mladé sběratele. Hodno-
tí ale současný zájem mladých o fi latelii 
realisticky: „Mají daleko více možností, 
jak poznat svět než naše generace. Pro nás 
byla, především v počátcích sbírání, vlast-
ně bránou do nedosažitelného světa.“
Filatelie je ale stále obor, který rozšiřuje 
poznání jak z hlediska zeměpisu, tak pře-
devším historie a řady dalších oborů. Proto 
i telčští fi latelisté věří, že najdou v budoucnu 
své následovníky. Právě pro ně, a také pro 
širokou veřejnost, připravili zmiňovanou 
výstavu a další akce, jako je třeba seriál zají-
mavých telčských poštovních dokumentů, 
který již několik měsíců pro TL připravuje 
předseda Bohuslav Makovička.                /z/

Vzpomínáme na 20. století

K výročí filatelistů, které si tento měsíc připomínáme, patří i dnešní snímek. Objem-
nější poštovní zásilky a balíky dopravovala pošta přibližně do poloviny století, na které 
vzpomínáme tímto způsobem.

Pravidelné schůzky Klubu fi latelistů se 
konají každou druhou neděli v měsíci 
od 9 do 11 hodin v Klubu důchodců 
na poliklinice v Masarykově ulici.
Členové KF zde poskytnou i poraden-
skou službu veřejnosti a rádi uvítají 
nové zájemce o fi latelii.

Klub pro děti a mládež Oblastní charity Jih-
lava ZASTÁVKa v ulici Na Posvátné neza-
pomněl na své klienty ani o prázdninách. 10. 
srpna se na zimním stadionu v Telči usku-
tečnila Honolulu párty ovocných drinků, na 
které organizátoři ukázali mladým lidem, že 
se dá bavit i bez alkoholu. S vlastnoručně 
umíchanými nápoji pak účastnici soutěži-
li o vstupenky na koupaliště v Dačicích. 21. 
srpna se ZASTÁVKa vydala do lanového 
centra u Starého Města pod Landštejnem. 
Lezení ve výškách 4 - 8 metrů nad zemí 
bylo pro mnohé velkým zážitkem. Druhý 
výlet byl již tradičně na koně do Jockey Clu-
bu v Malém Pěčíně. Protože zde účastníci 
výletu odvedli ve stájích kus práce, mohli se 
za odměnu na koních svézt. Všechny prázd-
ninové akce mohla ZASTÁVKa uskutečnit 
díky řadě sponzorů, kterým tímto děkuje.

Podle zprávy Mgr. Petry Břečkové, 
red. kráceno

Srpen v ZASTÁVce

20. dubna 2002 zemřel v Telči sochař a restau-
rátor Zdeněk Šejnosta (* 28. 9. 1921 v Pra-
ze). Ve své profesní dráze navázal na činnost 
otce, akademického sochaře a medailéra Jose-
fa Šejnosta. Z. Šejnost vystudoval pražskou 
Umělecko - průmyslovou školu (ateliér socha-
ře prof. Jaroslava Horejce). Poté působil jako 
asistent na VŠUP, kterou v rámci čistek v 50. 
letech musel opustit. Protože měl znemožněnu 
vlastní tvorbu, stalo se jeho hlavním zájmem 
restaurování kamenných soch. Od 70. let pak 
patřil mezi naše nejpřednější sochaře - restau-
rátory. Restauroval řadu významných čes-
kých památek, jako např. reliéfy letohrádku 
královny Anny - Belvederu na Pražském hra-
dě či sochařskou výzdobu Staroměstské mos-
tecké věže Karlova mostu. V té době přesídlil 
z Prahy do Telče. Těžiště jeho restaurátor-
ského působení se pak přesunulo na Vysoči-
nu. V Telči se jeho péči dostalo např. štukové 
výzdobě kaple Všech svatých na zámku a vět-
šině soch Na Dlážkách. V 90. letech pak pro 
město nezištně provedl restaurování dalších 
soch. Po roce 1990 se vrátil k vlastní sochař-
ské tvorbě. Jeho výtvarný zájem se vyhranil 
v pokračování rodinné medailérské tradice.

Připomínáme si 
10 roků 
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Před dvaceti lety, v září 1992, byla Telč 
naposledy zásobována pitnou vodou z Vel-
kého Pařezitého rybníka prostřednictvím 
úpravny vody v Řásné.
Co tomu předcházelo a co bylo důvodem 
krátkodobého spuštění provozu úpravny 
na počátku 90. let, připomíná pro TL Jin-
dřich Kaupa, bývalý dlouholetý pracov-
ník vodárenské společnosti.
„Zásobování pitnou vodou, a její dostatek, 
bylo hlavní telčské téma několika genera-
cí,“ připomíná J. Kaupa na úvod. Výstavba 
vodovodu, který by městu dodával pitnou 
vodu, se připravovala od 30. let minulé-
ho století. Nakonec k ní došlo až po dru-
hé světové válce. V oblasti Javořice byly 
zajištěny podzemní zdroje vody a v letech 

20 let nepijeme vodu z úpravny v Řásné
1947 až 1953 pak došlo k výstavbě vlast-
ního vodovodu a rozvodů po Telči. V 60. 
letech se ale podstatně prohloubil rozpor 
mezi kapacitou podzemních zdrojů a potře-
bou vody ve městě. „Bylo zcela běžné, že 
v letních obdobích docházelo k pravidel-
ným výpadkům dodávky pitné vody. Výše 
položené objekty a patra obytných domů 
pak byly ve večerních hodinách bez vody 
i několik dnů po sobě,“ vzpomíná J. Kau-
pa. Problém se podařilo odstranit až v roce 
1970 odběrem vody z Velkopařezitého ryb-
níka a výstavbou úpravny vody v Řásné. 
Ale ani poté „vodní“ téma v Telči neskon-
čilo. Neustále diskutovaným tématem byla 
skutečnost, že rybník se stal zdrojem suro-
vé vody pro úpravnu a přitom se v něm do 

roku 1984 také koupalo. Defi nitivní řešení 
letitého problému přinesl až rok 1979, kdy 
byla zahájena výstavba přehrady na Olšan-
ském potoku a nové úpravny vody u Nové 
Říše. I to ale nepřišlo okamžitě. Výstavba 
náročného vodohospodářského díla trvala 
v tehdejších podmínkách dlouhých 9 let! 
Do provozu bylo uvedeno na počátku roku 
1988. Ani ten ale neznamenal konec sta-
rostí vodohospodářů. J. Kaupa připomí-
ná: „Suché období v letech 1986 – 1991 
bylo příčinou nedostatku povrchové vody 
v přehradní nádrži. Chybělo v ní až 480 cm 
výšky hladiny vody a hrozilo, že bude 
muset být uzavřen přítok vody z přehrady 
do úpravny, aby v nádrži zůstalo stanove-
né minimum vody. Jediným řešením bylo 
znovu obnovit provoz již zakonzervova-
né úpravny v Řásné. Po vyřešení složitých 
technických problémů pak byla v násle-
dujícím období Telč zásobována vodou 
střídavě z obou zdrojů. A tak až jarní tání 
a větší srážky v průběhu roku 1992 zvýšily 
objem zadržované povrchové vody v pře-
hradě natolik, že bylo možné v září defi ni-
tivně odstavit úpravnu v Řásné a novoříš-
skou úpravnu uvést do trvalého provozu.“
Řásenská úpravna vody je ale i nadále stra-
tegickým vodohospodářským dílem pro 
město Telč jako záložní řešení dodávky 
pitné vody. Prochází pravidelnými zkouš-
kami, kdy je ověřována jak její funkčnost, 
tak kvalita vody, kterou vyrábí. S vodou 
z podzemních zdrojů u Řásné se telčská 
veřejnost setkává a bohatě ji využívá ve 
stojánku v Lipkách.
Podzim před dvaceti lety tak byl důležitým 
mezníkem telčské vodohospodářské his-
torie.
Celá studie Jindřicha Kaupy ke zmíněné-
mu výročí vyšla v  časopisu Vodárenské 
akciové společnosti, a.s. Brno Vodáren-
ské kapky, a můžete si ji přečíst na www.
vodarenska.cz, v části Aktuality. 

Možná jste už v lese narazili na strom označený modrým trojúhelníkem. Tak značí ochránci pří-
rody, ve spolupráci s lesníky, tzv. doupné stromy. Na území Mikroregionu Telčsko je nejčastěji 
najdeme v lesním komplexu v okolí Javořice. „Jinde je hnízdění holuba doupňáka velmi vzác-
né, protože na většině míst převažují smrkové monokultury, kde holubi doupňáci nehnízdí,“ 
uvedl pro TL Vojtěch Kodet z vysočinské organizace ochránců přírody, který mapování hníz-
dění holubů doupňáků organizuje. Populace holuba doupňáka nebyla v posledních 20 letech na 
Vysočině systematicky sledována. Přestože jeho stavy závisí na mnoha okolnostech a větší část 
doupňáků zahyne na svých zimovištích mimo naše území, je v České republice zřejmý mírný 
nárůst jejich počtů. „Holub doupňák je převážně tažný pták. Ke svému hnízdění využívá stro-
mové dutiny, vytvořené většinou datlem černým. Lesy ČR proto již několik let spolupracují 
s dobrovolníky z Českého svazu ochránců přírody na vyhledávání a ochraně doupných stro-
mů,“ zdůraznil Zbyněk Boublík z Lesů ČR.                    Podle TZ s přispěním Vojtěcha Kodeta

Kde „bydlí“ holub doupňák?

Velká neznámá nadcházejícího podzimu. 
Rostou houby? Bez ohledu na to, jak si 
na položenou otázku odpovíte, připravi-
lo Muzeum Vysočiny v Jihlavě na celý 
říjen Podzimní mykologickou poradnu. 
Pro zájemce je otevřena každé pondělí 
až do 29. října od 16 do 17 hodin v před-
sálí Muzea Vysočiny na Masarykově 
náměstí v Jihlavě.

Pokud porostou
Muzeum Vysočiny pro houbaře
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 8. do 18. 9. 2012

13. září přišel podzim

Průměrná teplota:   18,4 °C
Průměrný tlak:  1017,5 hPa
Srážky:    54 mm
Maximální teplota:   38,4 °C, 20. 8 
   v 16,14 hod.
Minimální teplota:   5,7 °C, 14. 8. 
   v 6,29 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  27,8 km/h, 6. 8. 

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

Srpen v číslech

Telč je zařazena do televizní sítě s prezen-
tací záběrů v rámci programu „Panorama 
v České televizi“ od 1. 5. do 31. 10. 2012.
Sledujte denně ranní vysílání na ČT2.

Panorama z Telče

Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i sta-
rožitného. 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.
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuze-
xové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší 
množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny. Info: tiskárna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92
Pronajmu byt 1+1 v Krahulčí. Tel. 739 769 395.
Autoškola EKOL – Vladimír Roupec. Nové kurzy pro získání 
řidičského oprávnění začínají vždy v první pondělí v měsíci na 
učebně autoškoly na Myslibořské ulici v 15,30 hod. Info na tel. 
607 185 517.
Pronajme se zavedená prodejna masa a uzenin v Telči. Tel. 
606 564 771.

•

•

•
•

•

Malý oznamovatel

Před slavnostním výlovem Štěpnického ryb-
níka, který se bude konat v sobotu 13. října, 
nám Jan Pokorný, hospodář telčské organi-
zace Moravského rybářského svazu, kte-
rá výlov pořádá, prozradil: „Pro návštěvní-
ky budeme mít opět připraven bohatý výběr 
rybích specialit. Samozřejmostí také bude 
prodej živých ryb za výhodné ceny.“ Na 
otázku o pravděpodobném slovení obřích 
sumců, kteří jsou ve Štěpnickém rybníku 
„doma“, váhal s odpovědí. „Uvidíme 13. říj-
na,“ byla jeho lakonická odpověď.

Štěpnický rybník čeká 
slavnostní výlovPo celý měsíc byla proměnlivá oblačnost, ale 

převažovala spíše menší, s dostatkem sluníč-
ka. Odpovídaly tomu i teploty. Bylo 14 let-
ních dnů s maximy 25 až 30°C a 4 tropické 
dny s maximem 30°C a více. Z celého měsí-
ce byly pouze 2 dny s maximální teplotou 
pod 20°C. Teplé a chladnější dny se střídaly 
v jakýchsi sériích. Velmi teplé periody byly 
dvě. První byla mezi 1. a 6. 8., kdy maxi-
ma dosahovala hodnot 25 až 30°C. Druhá, 
teplejší, byla od 18. do 24. 8., kdy teploty 
stoupaly na 27 až 37°C. Na některých mís-
tech republiky byla v těchto dnech dosažena 
nová absolutní naměřená maxima, ale u nás 
k tomu ještě trochu scházelo. Nové historic-
ké maximum bylo u nás dosaženo ke dni 
20. 8., a to 36,7°C. V  mezidobích dosaho-
valy maximální teploty většinou hodnot mezi 
20 až 27°C. V jedné chladnější periodě mezi 
12. až 16. 8. byly velmi chladné noci a rána, 
kdy počasí připomínalo babí léto. Ranní tep-

Počasí v srpnu
loty byly jen kolem 7°C a při zemi dokonce 
3°C. Srážky se také dostavovaly v sériích po 
několika dnech a po nich následovala něko-
lik dnů pauza. Slušně napršelo kolem 5. 8. 
a v poslední dekádě měsíce. Většinou to byly 
dešťové přeháňky, které při spojení s bouř-
kou byly až mírné intenzity a napršelo při 
nich kolem 10 mm vody. Celkový nedostatek 
vody tyto srážky ale nevylepšily. Dalo by se 
říci, že to byl takový normální průběh pěkné-
ho léta. Čápi letos odletěli docela brzy. Vět-
šina odletěla již 15. 8., jeden ale ještě zůstal 
a odletěl až 23.8. Téhož dne odletěly i vlaš-
tovky a ještě zůstaly jiřičky. Houbová sezo-
na se nějak nechce rozběhnout, příroda nám 
houby dávkuje po troškách. Příznivější je to 
kolem Javořice, kde se častěji dešťové mraky 
vypršely. Měsíc hodnotíme teplotně jako sil-
ně nadprůměrný, srážkově v normálu.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

sobota 13. října
Výlov Štěpnického rybníka

Prodej ryb, živá hudba. 
Zve telčská organizace Moravského rybářského svazu.
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Fotbal
Výsledky A mužstva mužů v krajské I.B 
třídě.
Telč - Velká Bíteš B 5:2
Bohdalov - Telč 1:3
Telč - Hrotovice 1:2
Rokytnice n. R. - Telč 2:1
Rozpis zápasů mužstev SK Telč na domá-
cím hřišti:
6. 10. 9.00 dorost ml. Pacov
6. 10. 11.15 dorost st. Pacov
6. 10. 15.00 muži B Střítež
7. 10. 9.00 žáci st. Jaroměřice n.R.
7. 10. 10.45 žáci ml. Jaroměřice n.R.
14. 10. 15.00 muži A Stařeč
20. 10. 9.00 žáci st. Bedřichov
20. 10. 10.45 žáci ml. Bedřichov
20. 10. 14.30 muži B Rantířov B
28. 10. 14.30 muži A Bystřice n.P.
3. 11. 9.00 žáci st. M. Budějovice
3. 11. 10.45 žáci ml. M. Budějovice
3. 11. 14.00 muži B Stará Říše

Florbal
Perný první zářijový víkend měli fl orba-
listé Orla. V sobotu prvního se zúčastnili 
turnaje ve Slavonicích, kde obsadili druhé 
místo. Od nedělního dopoledne pak bojo-
vali ve Skutči u Pardubic, kde jim za sou-
peře kromě místního týmu byla družstva 
z Poličky, Havlíčkova Brodu, Blížňovic, 
Lanškrouna, Berouna a Prahy. Dalekou 
cestu nevážili zbytečně. Po vítězství ve 
skupině nenašli přemožitele ani v dalších 
zápasech a celý turnaj vyhráli.

Sport

15. září uspořádal Orel Telč, ve spolupráci se Sokolem Telč, druhý ročník fl orbalového tur-
naje RaptorCup. Zúčastnilo se ho 8 týmů z Berouna, Pacova, Brna, Třeště, Dačic a Tel-
če. Celý den byla hala Sokola zasvěcena fl orbalu. Vítězství z úvodního ročníku obhájilo 
mužstvo Pacovští honzíci. Zápasy ve skupinách byly okořeněny soutěží v nájezdech na bran-
káře. Cenu nejlepšího střelce v nich vybojoval Josef Kamaryt z týmu Orel Telč B. Podrobné 
výsledky a foto z turnaje najdete na stránce www.raptorcup.cz. David Kovář (red. kráceno)

RaptorCup pro Pacov

Kynologie
28. 10. 8.30 cvičiště Mokrovce Telč
Závod kynologického klubu Telč
Závod podle zkoušky ZPU1 (Zkouška pra-
covní upotřebitelnosti 1. stupně)
bez speciálního cviku, pro psy od stáří 10 
měsíců, pořadatel Kynologický klub Telč, 
http://kktelc.pb-net.cz

Turistika
3. a 4. 11.
Turistické pochody Klubu českých turis-
tů v Telči, start ze sokolovny od 5.30 do 
10.30 hod.
3. 11. Vysočinou k Telči aneb Od 
rakouských hranic
trasy 50, 35, 25 a 15 km
4. 11. Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic 
aneb Po stopách husitských bojovníků
trasy s cílem u Boru končí na ČD Jihlávka 
- 29, 28, 24, 21, 20 a 10 km
trasy s cílem v Telči - 50 a 37 km

Motokros
6. 10. - Dyjické mosty
Motokrosové závody O pohár města 
Telče IV
9.00 hod. trénink, 12.30 hod. závody
kategorie: do 50 ccm, do 65 ccm, do 85 
ccm, junior, hobby, veterán, open
po skončení závodu vyhlášení celkových 
výsledků
pořadatel Motoklub Telč, www.motoklub-
telc.cz

Během školního roku 2012/13 bude 
každé pondělí od 17 hodin probíhat pod 
záštitou Orla Telč trénink fl orbalu.
První schůzka všech věkových kategorií 
je v pondělí 1. října v tělocvičně ZŠ Hra-
decká. Zveme kluky i děvčata ve věku 
od 6 do 13 let.
Junioři od 14 let se schází v nové hale 
u gymnázia každý čtvrtek od 19 hodin. 

15. září byla sportovní hala Sokola plná fl orbalu.                                       Foto: David Kovář

M. Klečák vylovil 12 ryb 
a 10 tis. Kč
82 rybářů z celé republiky se v sobotu 
1. září posadilo u Štěpnického rybníka, 
aby vylovili co nejvíce ryb a hlavní cenu 
pořadatelů telčské organizace Morav-
ského rybářského svazu, 10 tis. Kč. Tím 
šťastným byl Miloslav Klečák z Ono-
myšle s 12 rybami o délce 527 cm. Dru-
hý David Burda vylovil stejný počet ryb, 
ale ty jeho měřily o pouhé 2 cm méně! Tře-
tí skončil Petr Koten s 10 rybami o délce 
430 cm. „Pan Klečák vyhrál u nás závo-
dy již v roce 2010. Je vidět, že to na Štěp-
ničáku umí,“ prozradil z týmu pořadatelů 
Jan Petrů. Letos nepřálo závodům počasí, 
a tak se nachytalo jen 189 ryb o celkové 
délce 8764 cm. „Rád bych poděkoval všem 
kamarádům - organizátorům za pomoc při 
přípravě náročného závodu,“ uvedl na 
závěr informace Jan Petrů.

Hubertova jízda v Bohuslavicích
(terénní jízda, večerní program)

v sobotu 13. října
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Akce
6. 10. 13.30
Oslavy 160 let GOB a 90 let SOŠ
více uvnitř TL (str. 1, 6, 7, 8)

6. 10. 9.00 – 12.30 hotel Antoň
Bazárek dětského ošacení a jiných dět-
ských a těhotenských potřeb

13. 10. 8.00 Na Baště
Výlov Štěpnického rybníka
prodej živých a smažených ryb (pstruzi, 
kapři), živá hudba

13. 10. 10.30 a 11.00 radnice
Vítání dětí

13. 10. 13.00 u rybníka Roštejn
Telčská drakiáda
soutěž o nejhezčího a nejlépe létající-
ho draka, atrakce pro děti - skákací hrad, 
rodinný fotbálek … vše zdarma

20. 10. 9 – 16 náměstí
Farmářské trhy
možnost zakoupení kvalitních českých potra-
vin a výrobků od pěstitelů a malovýrobců

22. 10. 17.00 Univerzitní centrum
Slavnostní předání Cen a uznání města 
Telče za rok 2012

Koncert
20. 10. 18.00 sál ZUŠ
Koncert Mgr. Milady Študentové (zpěv) 
za doprovodu Dity Coufalové (klavír) 
pod vedením Jitky Jacobsové
Na programu jsou skladby G. G. Caris-
simiho, G. Giordaniho, W. A. Mozarta, F. 
Schuberta a dalších

Výstavy
3. 10. – 28. 10. vstupní síň radnice
Výstava poštovních známek k 75. výročí 
založení klubu fi latelistů v Telči
vernisáž ve středu 3. 10. ve 14.00 hod.

19. 10. – 21. 10. Dům zahrádkářů
Podzimní výstava zahrádkářů
Součástí výstavy je i prodej podzimních 
a dušičkových vazeb.
Výstava je otevřena v pátek 14.00 – 17.00 
hod., v sobotu a v neděli 8.00 – 17.00 hod.

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

Kulturní kalendář
Vítáme nové občánky
Simona Freyová, Staré Město
Amálie Marečková, Podolí
Filip Valeš, Štěpnice
Nela Bornová, Staré Město
Rostislav Vidlák, Štěpnice
Lukáš Prokop, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Petr Brotánek, Frýdek
a Kamila Kočová, Telč
Tomáš Žáček, Žižice
a Radka Pöndlová, Otín
Tomáš Budík, Vyskytná
a Šárka Košťálová, Jemnice
Petr Karpíšek, Jemnice
a Ivana Hrdličková, Znojmo
Petr Navrátil, Jihlava
a Marie Kumbárová, Jihlava
Valerio Tonella, Treviso, Itálie
a Zuzana Rozkošná, Telč
Dalimil Tachecí, Libiš
a Lenka Zahradníková, Libiš
Ivan Wastl, Jihlava
a Veronika Princová, Telč
Aleš Kruczek, Horní Suchá
a Hana Nováčková, Praha
Michal Simek, Telč
a Jolana Lovětínská, Telč
Vladimír Sabol, Zahrádky
a Martina Srbová, Zahrádky
Pavel Dvořák, Telč
a Eva Macounová, Mladá Boleslav
Tomáš Indra, Stará Říše
a Martina Pízová, Krahulčí
Vendelín Gabriel, Telč
a Daniela Černá, Telč
Juraj Lenčo, Valtice
a Olga Popelová, Kunžak
Miroslav Šebesta, Brno
a Eva Součková, České Budějovice
Tomáš Calda, Kamenný Most
a Eva Dvořáková, Znojmo
Joachim Fuzeau, Angers, Francie
a Marie Angelisová, Třešť
Petr Terbl, Horní Bolíkov
a Ivona Antoňů, Horní Bolíkov
Radim Semerádt, Plzeň
a Jana Žaloudková, Dačice

Opustili nás
Jan Procházka, Štěpnice  86 let
Anežka Hamerníková, Podolí 80 let
Jan Veleba, Staré Město  82 let

Společenská rubrika

29. září 2012 oslavili naši rodiče Dana a Voj-
těch Hauzarovi 50 let společného života. Do 
dalších let jim přejeme pevné zdraví, štěstí, 
životní elán a hodně pohody.  Děti s rodinami

Blahopřání

Hračky nestárnou          Zámecká galerie
výstava hraček 20. – 80. let min. století
Výstava je otevřena každý den mimo pon-
dělí 10 - 12, 13 - 16 hod.

Výlet do pohádky Z pekla štěstí
 Justiční sál státního zámku
prezentace originálů fi lmových kostýmů 
a rekvizit z pohádky
Výstava je otevřena každý den mimo pon-
dělí 10 - 17 hod.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.

2. 10.  Tattoo club 
  – tiskneme na textil
4. 10. 17.00 fi lm Klepání 
  na nebeskou bránu
8. 10.  Karaoke
11. 10. 12 – 19 Den otevřených dveří 
  – pro všechny
18. 10. 17.00 Prostě pokec s hostem
22. 10.  Je to dobrý a zdravý 
  – vaření pro všechny 
  hladovce
25. 10. 17.00 fi lm Něco jako komedie
29. 10.  Protáhni se s Dankou 
  – cvičení, 
  aby záda nebolela

Klub důchodců
 v budově polikliniky
21. 10. 14.00
Posvícenské setkání s hudbou A. Kožeš-
níkové a Z. Chvátala
Klub nabízí: Kroužek šikovných rukou 
a vyšívání horáckého kroje ● Kroužek 
ručních prací ● Biblický kroužek ● Tré-
nink paměti ● Rehabilitační kroužek ● 
Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický 
kroužek
Více informací v Klubu

Chovatelé
14. 10. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva 
– výkup kožek
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Kolečka v Lipkách

16. září uspořádalo občanské sdružení Javořice další ročník akce Kolečka v Lipkách. Více 
než stovka účastníků osedlala svá kola, koloběžky, tříkolky, odrážedla, obula kolečkové 
brusle nebo přijela s kočárky si užít slunné nedělní odpoledne, plné zábavných a sportovně 
dovednostních soutěží. Vítězové obdrželi zajímavé ceny od sponzorů a všichni mohli nav-
štívit Záchrannou stanici volně žijících živočichů Pavla Dvořáka. Došlo i na podporu ankety 
o potřebě in-line dráhy v Telči. Více info na www.osjavorice.webnode.cz        Foto: Jiří  Pykal

A na náměstí

8. září se vydalo 250 cyklistů v čele s mistrem světa v jízdě na vysokém kole Josefem 
Zimovčákem, senátorem Milošem Vystrčilem a starostou Romanem Fabešem na huma-
nitární cyklovýlet Vysočinou. Na cestu jim zahrál telčský Dixieland a doprovodili je Telčští 
velocipedisté. Díky dobrovolnému startovnému a dalším darům přibylo na konto nadační-
ho fondu Na kole dětem a pediatrickému oddělení Nemocnice Jihlava téměř 50 tis. Kč! 
Více na www.nakoledetemvysocinou.cz                                                  Foto: Ilona Jeníčková

Pravidelně zveme na symbolické větrá-
ní kostela sv. Linharta v Lidéřovicích, 
které je vždy spojeno s hudební či his-
torickou produkcí. „Větrání“ v neděli 
21. října (14,30) bude ale zcela mimo-
řádné. Bude na něm představen gotický 
oltář zdejšího kostela, který je částečně 
dochovaný ve sbírkách Národní galerie 

v Praze. Oltář představí známá histo-
rička umění PhDr. Olga Kotková, která 
se především zabývá výtvarným umě-
ním pozdní gotiky a renesance. Kostel 
sv. Linharta v Lidéřovicích, mimořádná 
gotická památka, je nám blízký tím, že 
jej prokazatelně stavěla stejná stavební 
huť jako telčský kostel sv. Jakuba.

Mimořádné větrání 
kostela

Pozvánka do Lidéřovic

Modrá rokle je tajné místo Oldy a Mínka. 
Objeví ji však hoši z klubu Saturn, jehož 

členem je Denny, 
hlavní hrdina kni-
hy. Saturnovci při-
jmou Oldu s Mín-
kem do klubu a spolu 
pak prožijí zajímavá 
dobrodružství, hlav-
ně u Modrého jezírka 
se dvěma záhadný-
mi kamarády Vikim 
a Elvim.

Co právě čtu 
z městské knihovny

Barbora Čapková,
prima GOB Telč, 11 let

Jaroslav Foglar 
Modrá rokle
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