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V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny, které se konaly 25. a 26. října, bylo ve vo-
lebním seznamu v Telči zapsáno 4659 voličů. K volbám jich přišlo 2759. To znamená, že 
volební účast ve městě dosáhla 59,22 % (v ČR 59,48%). V odevzdaných 2759 obálkách bylo 
2731 platných hlasů. Jak se o ně v procentech podělily strany, které se dostaly do Poslanecké 
sněmovny, ukazuje následující tabulka:

Na rychlém zjištění celostátního výsledku voleb se podílelo také pět desítek členů okrs-
kových volebních komisí ve městě. Ve volebním okrsku č. 2 v ní dominovaly ženy.

Foto: Jana Pavlíčková

Volili jsme Poslaneckou sněmovnu
Výsledky voleb v Telči a v obcích správního obvodu
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Ještě tolik řidičských průkazů čeká na telč-
ské radnici na výměnu.

● K výměně je potřeba předložit občanský 
průkaz, stávající řidičský průkaz a jed-
nu fotografi i průkazkového typu 3,5 x 
4,5 cm.
● Podat žádost o výměnu a vyzvednout 
řidičský průkaz je možné pouze na úřa-
du obce s rozšířenou působností, v jehož 
správním obvodu je řidič přihlášen k trva-
lému pobytu.
● Výměnu řidičských průkazů provádí 
na MěÚ Telč pracoviště řidičských prů-
kazů odboru dopravy v úřední dny, tj. 
v pondělí a ve středu od 8 do 17 ho-
din. Sídlí v objektu Na Sádkách 453, tel. 
567 112 472.

Budou bez řidičáku!
Zeptali jsme se vedoucího odboru dopravy 
Městského úřadu Telč Libora Blably: Co 
se stane řidiči, jehož řidičský průkaz pod-
léhá výměně, o níž pravidelně informuje-
me, když si ho do konce roku nevymění?
V případě, že řidič nevymění řidičský prů-
kaz ve stanovené lhůtě a přijde až v lednu, 
po vyplnění žádosti o nový ŘP mu původ-
ní, již neplatný, ŘP odebereme. Bude tedy 
do doby, než bude nový ŘP vyroben bez ři-
dičského průkazu! Lhůta pro vydání ŘP je 
do 20 dnů. Navíc zaplatí poplatek 50 Kč. 
Může také požádat o vydání ŘP v  kratší 
lhůtě (do 5 pracovních dnů). V tomto pří-
padě musí počítat s poplatkem 500 Kč.  Po-
kud by řídil motorové vozidlo v době, kdy 
jeho ŘP je neplatný, dopouští se přestup-
ku, za který lze uložit pokutu od 1 500 Kč 
do 2 500 Kč. 

400●400●400

Probíhá povinná výměna řidičských 
průkazů vydaných od 1. 1. 2001 
do 30.4. 2004

ČSSD KSČM KDU ANO TOP ODS ÚSVIT
Telč 19,37 14,97 14,39 12,15 10,25 8,82 7,87
Vysočina 23,01 16,86 10,54 15,89 9,07 6,83 6,84
ČR 20,45 14,91 6,78 18,65 11,99 7,72 6,88

Zdroj: ČSÚ

Říjnové vydání nejrozšířenějšího časopisu pro veřejnou správu, Moderní obec (č.44), 
uveřejnilo celostránkovou reportáž Dopravní terminál v Telči může být zajímavou inspi-
rací. Autor, Ivan Ryšavý, v ní hovoří o projektu jak se starostou Romanem Fabešem, tak 
také s jeho autorem, Ing. Václavem Ondráčkem. Tisková mluvčí Českých drah v glose 
k reportáži potvrdila, že podobné společné projekty měst a ČD jsou do vyřešení majet-
kových poměrů k vlakovým nádražím ze strany ČD zastaveny. Takže jsme měli štěstí...

Moderní obci se dopravní terminál líbil 
Po uzávěrce



str. 2

V právě skončených volbách do Poslanec-
ké sněmovny se o přízeň voličů ucházelo 
9 občanů Mikroregionu Telčsko. Po zve-
řejnění výsledků voleb víme, že žádný 
z nich ale do poslanecké lavice neusedne. 
Přehled kandidátů přinášíme v pořadí, ja-
ké si pro volby jednotlivé strany vylosova-
ly. Číslo za příjmením v závorce je pořadí 
na kandidátní listině konkrétní strany.
Svobodní
Martin Štěrba (18), 32 let, 
bankovní poradce, Krasonice
Hlavu vzhůru
Miroslav Mareček (10), 54 let, 
starosta, Radkov
ODS
Hana Müllerová (17), 60 let, 
místostarostka, Telč
Změna
Vladimíra Kopřivová (10), 53 let, 
speciální pedagožka, Nová Říše
Strana soukromníků ČR
Milena Dolejská (14), 50 let, 
projektový manažer, Doupě
KDU - ČSL
Marie Prknová (18), 50 let, 
ekonomka Služby Telč, Černíč
SPOZ Zemanovci
Josef Kodys (7), 55 let, 
agronom, Hodice
LEV 21
Jan Petrák (1), 53 let, 
ekonom, Černíč
Strana zelených
Jiří Pykal (9), 42 let, 
manažer ekofarmy, Telč

Kdo kandidoval 
do Sněmovny

Dne 1. listopadu 2013 vejde v účinnost zá-
kon, který ruší kartu sociálních systémů, 
tzv. sKartu. V praxi to bude znamenat, že 
během následujícího půl roku, tedy do 30. 
4. 2014, proběhnou veškeré procesy, kte-
ré ukončí její existenci. V tuto chvíli není 
třeba, aby lidé chodili v předstihu na úřady 
a zjišťovali, co mají dělat. Během listopa-
du pošle Úřad práce ČR (ÚP) informativ-
ní dopis všem svým klientům, kteří sKartu 
vlastní, s vysvětlením, jak dále postupovat. 
Všichni držitelé sKarty by tak měli nejpoz-
ději do 1. 12. 2013 vědět, jak se v konkrét-
ní situaci zachovat. 
Celou tiskovou zprávu Úřadu práce ČR 
ke zrušení sKaret najdete na http://portal.
mpsv.cz/.

Kvůli zrušení sKarty 
nemusíte na úřad

Pořadí volebních stran na prvních dvou místech v obcích správního obvodu Telče 
a procento platných hlasů, které zde získaly.

Jak volil malý okres

Bohuslavice ČSSD - 19,75 TOP - 18,51
Borovná ANO - 28,07 KDU; KSČM - 21,05
Černíč KDU - 31,88 ANO - 23,18
D. Vilímeč ČSSD - 29,62 KDU - 25,92
Doupě ÚSVIT - 28,33 KSČM - 20,00
Dyjice KDU - 18,18 KSČM - 15,58
H. Myslová ČSSD - 18,36 KDU - 16,32
Hostětice ČSSD - 25,45 KSČM - 20,00
Jindřichovice KDU - 24,52 KSČM - 18,86
Klatovec ČSSD - 27,27 KSČM - 23,63
Knínice KSČM - 21,56 KDU; ČSSD - 18,62
K. Myslová KDU - 26,31 ČSSD; TOP - 21,05
Krahulčí ANO - 26,00 ČSSD; KSČM - 16,00
Krasonice ČSSD - 22,22 TOP; KSČM - 17,17
Lhotka ČSSD - 24,61 KSČM - 18,46
Markvartice ČSSD - 33,96 KSČM - 15,09
Mrákotín KSČM - 21,65 ČSSD - 20,43
Mysletice KSČM - 25,75 ÚSVIT - 16,66
Mysliboř KDU - 20,20 KSČM - 19,19
Nevcehle KSČM - 23,46 ČSSD - 20,40
Nová Říše KDU - 26,27 ČSSD - 19,76
Olšany KDU - 36,84 ČSSD - 23,68
Olší KDU - 35,48 ČSSD - 19,35
Ořechov ČSSD; KSČM - 25,64
P. Dubenky ČSSD - 48,33 ANO - 18,33
Radkov KDU - 24,00 ANO - 20,00
Rozseč KSČM - 23,17 KDU - 18,29
Řásná ČSSD - 22,90 TOP - 14,50
Řídelov KSČM - 31,25 ÚSVIT - 14,58
Sedlatice KDU - 32,25 ČSSD, KSČM - 25,80
Sedlejov ČSSD - 24,47 KDU - 18,18
Stará Říše KDU - 20,50 KSČM - 20,18
Strachoňovice ČSSD - 23,52 KSČM - 17,64
Svojkovice KDU; KSČM - 29,62
Telč ČSSD - 19,37 KSČM - 14,97
Urbanov KDU - 30,98 ČSSD - 21,12
Vanov ČSSD; KSČM - 22,91
Vanůvek ÚSVIT - 26,08 KSČM - 21,73
Vápovice KDU - 29,16 TOP; ODS - 20,83 
Volevčice ČSSD - 35,48 TOP - 19,35
Vystrčenovice KDU - 30,35 ČSSD - 16,07
Zadní Vydří ČSSD; KDU - 32,00
Zdeňkov KSČM - 35,13 KDU - 29,72
Zvolenovice KDU - 33,33 ČSSD; TOP - 12,50
Žatec KDU - 22,38 KSČM - 19,40
Správní obvod ORP Telč ČSSD - 19,33 KDU - 16.38

Názvy stran jsou z prostorových důvodů zkráceny.                                         Zdroj: ČSÚ

Jak píšeme na jiném místě, z Mikroregionu Telčsko neusedne do poslanecké lavice v no-
vé Sněmovně žádný z kandidátů. Skoro „své“ poslance ale mít budeme. Na kandidátce 
KDU - ČSL v Jihočeském kraji uspěl místostarosta Dačic Ing. Jan Bartošek (1971). Při-
pomínat jeho telčský původ je pro většinu čtenářů zbytečné. Jeho otec Ing. Jan Bartošek 
st. byl od roku 1990 do 2010 členem telčského městského zastupitelstva a rady města. 
Volební úspěch Jana Bartoška ml. určitě potěšil ZŠ v Masarykově ulici. Jako jedna z má-
la škol v republice bude mít svými žáky zastoupení v obou komorách Parlamentu. V Po-
slanecké sněmovně J. Bartoškem a v Senátu M. Vystrčilem. Zastoupení svými studenty 
bude mít v Parlamentu také zdejší gymnázium. V Senátu již zmíněným Milošem Vystrči-
lem a v Poslanecké sněmovně lékařem Vítem Kaňkovským (1970), který na GOB matu-
roval v roce 1988. Ten uspěl na kandidátce KDU - ČSL v Kraji Vysočina.                    /z/

Poslance nemáme i máme 
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70. schůze - 18. září
 - RM schválila uzavření smlouvy o posky-

tování služeb inCity se společností Intelis, 
s.r.o., Písek.

 - RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy se společností Jihlavské Kotelny, s.r.o., 
na prostory stávající kotelny v objektu Po-
likliniky v Telči.

 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce kotelny v objektu Polikli-
niky Telč“, schválila složení komise pro 
otevírání a hodnocení nabídek a seznam 
dodavatelů, kterým bude zaslána výzva 
k podání nabídky.

 - RM vzala na vědomí informaci o uvolnění 
bytu č. 18 v ul. Špitální, č.p. 611 a bytu č. 
11 v bytovém domě v ul. U Háje, č.p. 626.

 - RM schválila podání investiční žádosti 
v rámci Státní podpory sportu pro rok 2014 
na výstavbu doprovodných sportovišť 
ve sportovním areálu v Masarykově ulici.

 - RM schválila partnerství v rámci projektu 
„Sport nás sbližuje – Mezinárodní zimní 
kemp mládeže 2014“ s partnerskými městy 
Šaľa (Slovensko), Oroszlány (Maďarsko), 
Końskie (Polsko) a Telč.

71. schůze - 30. září
 - RM schválila záměr podání žádosti o po-

skytnutí dotace z programu Podpora 
pro památky UNESCO vyhlášené Minis-
terstvem kultury ČR na projekt „Telč měs-
to UNESCO v momentu renesance“.

 - RM vzala na vědomí informaci o uděle-
ní Uznání města Telče žákům a studentům 
telčských škol a školských zařízení za rok 
2013.

 - RM vzala na vědomí informaci o uvolnění 
bytu č. 5 v ul. Špitální, č.p. 611.

 - RM schválila rozpočtové opatření z rezer-
vy města ve výši 50 tis Kč SK Telč na za-
hájení provozu zimního stadionu. 

 - RM schválila rozpočtová opatření ve výši 
100 tis. na zimní bruslení žáků obou ZŠ.

 - RM schválila podle vyhlášky O znaku měs-
ta Telče a jeho užívání bezúplatné užití zna-
ku města Telče na obalu hořké čokolády 
„TELČ“ pro JMB Moravské Budějovice.

 - RM vzala na vědomí vyhlášení ředitelské-
ho volna na ZŠ Masarykova ve dnech 
31.10 a 1.11.2013.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 20. 11. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ

Vážení podnikatelé ve službách cestovního 
ruchu, přijměte pozvání na závěrečné se-
tkání v rámci projektu Města v rozletu. 
Setkání se uskuteční v pondělí 9. prosin-
ce od 17 hodin v Konírně Státního zám-
ku v Telči. 
Program bude upřesněn v pozvánce, kterou 
obdržíte, a zveřejněn i v Telčských listech. 
Budeme se těšit na setkání s Vámi. 
Ing. Věra Peichlová, koordinátorka projek-
tu „Města v rozletu“

Setkání podnikatelů

Na konci září stoupla v republice neza-
městnanost na 7,6%. Proti srpnu tedy 
o 0,1%. Kraj Vysočina zaznamenal na štěs-
tí opačný trend, nezaměstnanost zde klesla 
pod 7% hranici, na 6,9%. Je to o 0,2% mé-
ně než v předchozím měsíci. Bohužel ten-
to trend se netýká Telče, kde se míra neza-
městnanosti vrátila nad 8% hranici (8,3%). 
Ve správním obvodu ale v září zůstala těsně 
pod 7% (6,9%) a je tak zcela shodná s vý-
sledkem Vysočiny. Z obcí stále vykazuje 
nehorší údaj Lhotka (16,1%). Nulovou ne-
zaměstnanost si na konci září udržely Sed-
latice, Volevčice a Urbanov.

Zdroj: Statistiky ÚP

Nezaměstnanost v září

Jako v minulých letech připravuje Měs-
to Telč souhrnnou žádost o fi nanční pod-
poru z Programu regenerace městských pa-
mátkových rezervací a zón na rok 2014. Při 
zpracování souhrnné žádosti, která se bude 
na Ministerstvo kultury ČR odesílat v průbě-
hu letošního listopadu, se vychází z konkrét-
ních žádostí jednotlivých vlastníků nemovi-
tostí. Upozorňujeme proto všechny vlastníky 
památkově chráněných objektů, kteří chtějí 
žádat o fi nanční příspěvek na obnovu těchto 
kulturních nemovitých památek, že formulář 
žádosti o fi nanční příspěvek na rok 2014 je 
k dispozici v Informačním středisku a na od-
boru rozvoje a územního plánování MěÚ. 
Formulář je také uveřejněn na internetových 
stránkách města (www.telc.eu). Nejpozdě-
ji možný termín odevzdání vyplněné žádos-
ti včetně příloh je 12. listopadu 2013. Veške-
ré žádosti odevzdávejte na podatelnu MěÚ 

Program regenerace 2014
Podávání žádostí o fi nanční příspěvek 

Telč. Žadatelé, kteří neuspěli se svojí žádostí 
v letošním roce, musí ve vlastním zájmu žá-
dost z letošního roku aktualizovat, především 
z hlediska odhadu stavebních nákladů a plat-
nosti stavebního povolení nebo souhlasu sta-
vebního úřadu, a mohou žádost podat zno-
vu. Termín podání všech žádostí, nových 
a z letošního roku, je stejný, tj. 12. 11. 2013. 
O fi nanční příspěvek mohou požádat pou-
ze majitelé nemovitostí, které jsou zapsány 
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 
památek, tzn., že objekty mají vlastní rejstří-
kové číslo památky. Další podmínkou je, že 
se předmětná nemovitost nachází v městské 
památkové rezervaci Telč nebo v památ-
kové zóně Telč – Staré Město. Neúplné žá-
dosti nebo žádosti bez povinných příloh ne-
budou do souhrnného soupisu zařazeny.

Mgr. Jiří Křenek
odbor rozvoje a územního plánování

Jedna z důležitých akcí z Programu regenerace v letošním roce: Oprava nároží štítu 
Domova pro seniory.                                                                                Foto: Jiří Křenek

Všechna usnesení rady města v součas-
ném volebním období naleznete na www.
telc.eu/mesto v záložce samospráva.
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HRADEC KRÁLOVÉ
11. 11. - Martin na bílém koni pod Bí-
lou věží
… zimou turistická sezóna v Hradci Králo-
vé nekončí, Velké náměstí

CHEB
22. 11. 2013 – 5. 1. 2014 Vetešnictví?! 
Aneb Kuriozity a rarity ze sbírek muzea, 
výstava krajského muzea

JINDŘICHŮV HRADEC
19. 11. v 19.00 hod. – koncert Five Star 
Clarinet Quartet
Kaple sv. Maří Magdaleny. Five Star Clari-
net Quartet je sestaven z našich špičkových 
klarinetistů a osciluje repertoárově v oblasti 
klasické i jazzové hudby.

KUTNÁ HORA
15. 10. – 24. 11. – 400 let Bible kralické, 
výstava v Hrádku, sídle Českého muzea 
stříbra

LITOMYŠL
30. 11. - 1. 12. - Zámecké sklepení v mo-
ci pekelné
Zámecké sklepení se opět zaplní pekelnou 
pakáží! Program je vhodný pro statečné dě-
ti od 6 let či pro trapiče jakéhokoli věku.

POLIČKA
2. 11. 2013 - 12. 1. 2014 – Keltové ve Vý-
chodních Čechách
Centrum Bohuslava Martinů, interaktivní 
výstava pro všechny, kteří se chtějí sezná-
mit s keltskými kořeny regionu…

TELČ
29. 11. od 13.00 hod. na náměstí - Miku-
láš v Telči 
Vánoční trh, čertování, vystoupení dětí 
telčských škol u stromečku, příchod Mi-
kuláše s čertovskou družinou, rozsvícení 
vánočního stromu a osvětlení města.

TŘEBOŇ
13. - 16. 11. - Mezinárodní festival outdo-
orových fi lmů, Kino Světozor
Soutěžní putovní přehlídka dobrodružných 
a cestopisných fi lmů a snímků o extrém-
ních a adrenalinových sportech. Dopro-
vodný program - besedy, výstava, musheři, 
škola Taekwon-Do.

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

stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Jak jsme informovali v minulých TL, zastupitelstvo města rozhodlo 9. září o držitelích Cen 
města za letošní rok.

Ceny získali:
● Iva Steinová, za významný kulturní a společenský počin zpracováním historie a popsá-
ním funerálních památek telčských židovských hřbitovů

● Jan a Aleš Wimmerovi, za zřízení a provozování Technického muzea v Telči a propa-
gaci města

● Sbor dobrovolných hasičů Telč, u příležitosti 140. výročí založení sboru a za dlouho-
letou aktivní spolkovou činnost ve veřejném zájmu a spolupráci s městem Telč

Ceny a Uznání města Telče 2013

Uznání města získali:
● Pavel Kujal, žák 8. třídy Základní školy praktické Telč, Hradecká
za vzornou reprezentaci školy v atletickém čtyřboji s postupem do národního kola

● Jana Chalupová, žákyně 9. třídy Základní školy Telč, Masarykova
za vzornou reprezentaci školy v okresních a krajských kolech v oborech matematiky, českého 
jazyka, biologie a přírodovědy

● Jana Čeloudová, studentka 3. ročníku Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy 
Telč, odborné zaměření Ekonomika a podnikání
za 1. místo v krajské soutěži v disciplínách „korektura textu“ a „wordprocessing“ a za repre-
zentaci České republiky na Mistrovství světa ve zpracování textu v belgickém Gentu

● Jana Razimová, studentka oktávy Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
za 2. místo v celostátním kole v disciplíně „korektura textu“ a za reprezentaci České republiky 
na Mistrovství světa ve zpracování textu v belgickém Gentu

● Dětský pěvecký sbor TELČísla pod vedením sbormistra Mgr. Pavla Saláka
za pět let záslužné práce v oblasti výchovy dětí a reprezentace školy a města Telče

Ocenění města získali obyvatelé místní části Studnice za pomoc při rekonstrukci kulturního 
domu a za péči o obec Studnice

Hasiči dostali ke 140. narozeninám nejen Cenu města, ale také nový prapor. Foto: Bohumil Bína
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Hradecká hotova, kruháky na jaře
Snad poslední komplikací, která se v Hra-
decké vyskytla, bylo zvedání kanalizačních 
vpustí, poklopů a uzávěrů vody. Bohužel 
zhotovitelé povrchu silnice na několika mís-
tech ohnuli táhla uzávěrů vody a museli je 
proto kompletně vyměnit. Proto ty velké dí-
ry… Naštěstí se vše podařilo vyřešit tak, že 
nedošlo ke zpoždění pokládky poslední vrst-
vy asfaltu. V době, kdy svůj příspěvek píšu, 
se na ní již začíná pracovat. A předpokládám, 
že při čtení těchto řádků se již Hradeckou 
ulicí jezdí. Alespoň tak to bylo v harmono-
gramu stavby nastaveno. Samozřejmě ještě 
budou probíhat drobné dokončovací práce, 
značení a úpravy vjezdů a chodníků. Když 
jsem u chodníků – v plném proudu jsou prá-
ce na dláždění mezi křižovatkou Na Hrázi 
a vjezdem do areálu gymnázia. Dokončení 
tohoto úseku chodníků se předpokládá v lis-
topadu. Tak, jak jsem již uvedl v minulém 

čísle, ve zbytku ulice zatím dojde na chod-
nících a vjezdech pouze k provizorním opra-
vám. V současné době se připravuje na tyto 
chodníky projektová dokumentace a žádost 
o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktu-
ry. Pokud by dotace uspěla, budou v příštím 
roce nové chodníky i ve zbytku Hradecké 
ulice. Pokud ne, chodníky alespoň předláždí-
me. Žádost o dotaci se připravuje i na chod-
níky kolem nových kruháků a v ulici 9. květ-
na a Na Hrázi. Jak vše dopadne, uvidíme 
v dubnu příštího roku. Na zimu nás ale če-
ká ještě jeden oříšek. A to vyřešit dopravní 
režim ve městě při výstavbě kruhových ob-
jezdů a rekonstrukci ulice 9. května. Ač se to 
možná nezdá, pro provoz je to ještě složitější, 
než uzavírka Hradecké ulice…

Radosti a starosti telčského starosty
Kope se v ulici Jana Žižky
Revitalizace sídliště Na Markových hum-
nech patří mezi priority města. Byla zpraco-
vána studie, nad ní se diskutovalo s obyva-
teli sídliště a vše mělo letos vyústit v podání 
žádosti o dotaci. Bohužel však předpokláda-
ný dotační titul nebyl vypsán a celková revi-
talizace se tím o nějakou dobu posune. Ale 
některé dílčí věci ze studie se řešit budou. 
Jednou z nich je kanalizace. Některé části je 
třeba rekonstruovat anebo nově vybudovat. 
Na jeden z těchto úseků se nyní podařilo zís-
kat dotaci, a tak ho ještě letos budeme reali-
zovat. Práce začaly koncem října a měly by 
být hotovy zhruba do měsíce. 
Školy se obalují polystyrenem
Tak se asi dá nyní nejvýstižněji charakte-
rizovat činnost probíhající v rámci akce 
zateplení veřejných budov ve městě. Ob-
vodové stěny budov obou základních škol 
a úřadu Na Sádkách dostávají nový plášť. 

A současně se zateplováním fasád pro-
bíhá i výměna oken. To vše by mělo při-
nést významné úspory při vytápění těchto 
budov. Vzhledem k tomu, že termín do-
končení byl dán dotačními podmínkami 
na konec listopadu, pracuje se v podstatě 
nepřetržitě. Harmonogramy na ZŠ Hradec-
ká a na budově úřadu jsou plněny, a pokud 
nepřijdou extrémní mrazy, mělo by se vše 
bez problémů stihnout. Jen na budově ZŠ 
Masarykova se práce v počátku zpozdily. 
Ale dle ujištění dodavatelské fi rmy i zde 
termín dokončení garantují. 
Uspoříme za energie
Jednou ze společných akcí města a mik-
roregionu byl v letošním roce nákup ply-
nu a elektřiny prostřednictvím energetic-

ké burzy. Nejdříve si tento způsob nákupu 
vyzkoušela Telč sama na plynu. A násled-
ně po dobrých zkušenostech nakupovaly 
na burze společně s městem obce mikrore-
gionu elektřinu a samy i plyn. A výsledky 
jsou opravdu zajímavé.
Pokud jde o Telč, nakupovali jsme jak pro 
město, tak i pro Služby Telč, školská zaří-
zení a Domov pro seniory. V letošním roce 
máme cenu za silovou elektřinu dle jednotli-
vých tarifů v rozmezí od 1095 do 1816 Kč/
MWh. Na příští rok jsme na burze nakoupi-
li za jednotnou cenu 989 Kč/MWh. Dodava-
telem elektřiny zůstala fi rma EON. Plyn se 
z letošní průměrné ceny 1032 Kč/MWh po-
sune na průměr 710 Kč/MWh. Novým do-
davatelem plynu je fi rma CENTROPOL 
ENERGY, a.s. Celkové úspory by podle 
předběžných odhadů měly přesáhnout 2 mi-
liony korun. Smlouvy máme uzavřeny na je-
den rok a v příštím roce nákup zopakujeme.
Možnost zkusit snížit náklady na ener-
gie měli prostřednictvím fi rmy eCENTRE 
i obyvatelé našeho města a regionu. Dle in-
formací této fi rmy se do nákupu zapojilo 
z našeho regionu 101 domácností. Ty na-
kupovaly v rámci balíku pro 120 měst a ob-
cí s celkovým objemem 137 milionů ko-
run. Na zhruba 3 milionech korun, což byl 
objem Telče, se dle údajů realizační fi rmy 
podařilo nákupem ušetřit kolem 800 tisíc 
korun.  Úspory jsou samozřejmě záležitos-
tí jednotlivých domácností a jsou závislé 
na smlouvách s původním dodavatelem.
Máme krásné obce
Je čas výlovů rybníků a mnozí vyrážíme 
do okolních obcí na něco dobrého na zub. 
Téměř dva měsíce si milovníci rybích spe-
cialit přijdou na své. Ale nejen to. Srazy 
rodáků, pouťové zábavy a spousta dalších 
akcí oživuje obce našeho mikroregionu. 
A určitě jste si při svých cestách po oko-
lí Telče všimli i toho, jak naše obce rostou 
do krásy. Patří za to poděkování jejich oby-
vatelům a hlavně samosprávám v čele se 
starosty. Jen málokdo si uvědomí, že vět-
šina z nich starostuje po práci a bez záze-
mí úřadu. Jsem moc rád, že jim alespoň 
trochu můžeme pomoci z pozice mikro-
regionu. A pro zkrášlení jejich obcí třeba 
v rámci projektu pomoci realizovat malé 
muzeum anebo umístit zajímavou sochu. 
A rád mohu slíbit, že budeme pokračovat 
i příští rok. Vyšel nám totiž další projekt 
v rámci Regionu Renesance. A tak se mů-
žeme těšit na spoustu akcí se zaměřením 
na zdravý životní styl – Hry bez hranic, 
farmářské trhy, závod dračích lodí a řadu 
dalších. Nechte se překvapit. 

Roman Fabeš

Foto: Ilona Jeníčková
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Mimořádný 
farmářský trh

v Telči
sobota 2. listopadu

od 9 do 15 hodin
náměstí Zachariáše z Hradce 

(u zámku)

Pořadatelé pro vás připravili:
uzeniny ● kozí sýry ● kravské sýry ● 
masné výrobky ● pečivo ● těstoviny ● 
med a medovinu ● koření ●oříšky a suché 
plody ● luštěniny ● výrobky z rakytníku 
● rybízové víno ● zeleninu ● produkty 
zdravé výživy ● přírodní kosmetiku

Pro gurmány:
Ochutnávka s možností zakoupení  

HODICKÁ VYSOČINA 1967
tradiční český výrobek fi rmy  

Krahulík - Masozávod Krahulčí, 
provoz Hodice  

SEMOLINOVÉ TĚSTOVINY 

Kontakt na pořadatele:
722 499 299

MAS Mikroregionu Telčsko 
Město Telč

Mezi více než 150 školami, které se za-
pojily do sběru papíru organizovaného 
fi rmou F.I.I. Praha, obě telčské základ-
ní školy výborně uspěly. ZŠ v Masary-
kově ulici v soutěži zvítězila, žáci spo-
lečně s pedagogy odevzdali úctyhodných 
66 320 kg papíru a kartonu. Na pátém 
místě s 40 460 kg skončila škola v Hra-
decké ulici. Je složité psát o nejlepších 
sběračích či sběračkách. 5575 kg, které 
odevzdal ten nejúspěšnější ze ZŠ Hra-
decká, či 4580 kg, které odevzdaly dvě 
žákyně ze ZŠ Masarykova, dokazují, že 
v jejich případě „sbírala celá rodina“. 
Na dobrém umístění obou škol mají zá-
sluhu i ti, co vlastními silami nasbírali 
jen menší množství zmíněných surovin. 
Škola z Hradecké ulice navíc nasbírala 
820 kg kaštanů a bylin a to ji v této ka-
tegorii vyneslo krásné 3. místo. „Takový 
výsledek škol z jednoho malého města je 
opravdu výjimečný,“ uvedla pro TL Ali-
ce Michalová z F.I.I. Do sběrové soutěže, 
kterou fi rma organizuje, se v uplynulém 
školním roce zapojily školy z více než 20 
okresů pěti českých krajů.             Dle TZ

Telčské školy sběr umí

Na prahu léta již tradičně vyhlásilo město 
v Telčských listech soutěž o nejhezčí květi-
novou výzdobu oken, domů a jeho nejbliž-
šího okolí. Odborná komise do konce září 
monitorovala zajímavě květinové kompo-
zice oken a balkónů, dekorační zeleň domů 
a předzahrádek viditelnou z veřejného pro-
stranství a pořizovala její fotodokumentaci, 
která pak komisi napomáhala při fi nálním 
hodnocení. Bylo příjemné, že některá upo-
zornění na mimořádnou výzdobu a péči při-
šla i od našich spoluobčanů. I tak bylo hod-
nocení komise těžké a složité. Vzhledem 
k omezenému počtu cen nebyli již znovu vy-
bráni ti, kteří obdrželi cenu v předchozích 
ročnících soutěže a určitě by si ji zaslouži-
li opět a ještě mnozí další, kteří budou ne-
pochybně vybráni v příštích letech, protože 
láska a vztah ke svému okolí není na jed-
nu sezónu, ale na celý život. Komise nako-

Vyhodnocení soutěže o květinovou výzdobu 
nec doporučila udělit čtrnáct cen za nejlepší 
květinovou výzdobu ve městě Marii Čecho-
vé, Evě Čermákové, Janě Dedíkové, Marii 
Doležalové, Michaele Haasové, Miroslavě 
Kratochvílové, Haně Křenové, Daniele Má-
cové, Iloně Martinů, Dagmar Polednové, 
Marii Staňkové, Markétě Svobodové, Jaro-
slavě Tůmové a Ludmile Vodičkové. Staros-
ta města dále udělil mimořádnou cenu za tr-
valou péči o zeleň a květinovou výzdobu 
provozovny kamenictví Zdeňku Dvořákovi 
a Ludmile Bačákové za péči o květiny a ze-
leň u bytového domu na sídlišti Jana Žižky 
365. Ceny v podobě zahrádkářských potřeb 
převezmou ocenění z rukou starosty Roma-
na Fabeše a místostarostky Hany Müllerové 
4. listopadu v obřadní síni radnice. Blahopře-
jeme vítězům a děkujeme za péči a výzdobu, 
kterou přispívají k pěknému vzhledu města.

Hana Müllerová, místostarostka

Přibližně v první polovině měsíce ješ-
tě panovalo počasí končícího léta. Zvláš-
tě v prvním týdnu bylo několik dnů je-
nom s malou oblačností a nejvyšší denní 
teploty vystupovaly ještě na 17 až 24°C. 
Od 9. září přibývalo oblačnosti se srážka-
mi a deštivější počasí vydrželo asi dva týd-
ny. Srážky byly většinou v podobě slabého 
deště, ale ve dvou dnech jich spadlo přece 
jen o trochu více – kolem 14 mm. 10. 9. 
večer za mírného deště i zahřmělo. Dlou-
ho očekávaná vláha probudila podhoubí 
a ve druhé polovině měsíce konečně zača-
ly růst houby. Za takového počasí pochopi-
telně už denní maxima nevystupovala pří-
liš vysoko a zůstávala už jen na hodnotách 

Počasí v září
mezi 11 až 17°C. Koncem měsíce srážky 
už nebyly tak časté a obloha se projasňo-
vala. Počasí trochu připomínalo babí léto 
– studená rána a slunečný den. Ale to pra-
vé babí léto to ještě nebylo. V převládají-
cím chladném proudění východních směrů 
byla maxima už jen do 14°C a noční mini-
ma klesala jenom několik stupňů nad nulu. 
V přízemní vrstvě se objevily první mrazí-
ky. Výrazně studené, zvláště v údolích, by-
lo ráno 28. 9., kdy mrazík na mnoha mís-
tech spálil hlavně květiny, ale i citlivější 
zeleninu. Měsíc hodnotíme teplotně i sráž-
kově jako blízký dlouhodobému průměru.

Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Mezi letošními oceněnými byla i Jana Dedíková z Květinové ulice za úpravu předza-
hrádky na snímku Věry Mikešové.   
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O sociálních službách, které ve městě poskytuje obecně prospěšná společnost Sdílení, 
pravidelně informujeme. V říjnu k nim přibyly další aktivity. Osmého října dobře obsaze-
né pracovní setkání odborníků zabývajících se paliativní péčí a vzápětí, 9. října, vernisáž 
výstavy fotografi í ze sociální oblasti Nevšední tvář radosti v přízemí radnice. Na obou 
akcích hovořila ředitelka Sdílení Michaela Čeřovská o nutnosti hospicové péče ve městě 
a záměru provozovat domácí hospic. Na snímku Ilony Jeníčkové je Michaela Čeřovská 
v rozhovoru se starostou Romanem Fabešem. 

Aktivní Sdílení
Od 25. listopadu do 1. prosince bude v celé 
republice probíhat informační kampaň Tý-
den rané péče. Jejím cílem je seznámit ve-
řejnost s tím, co je sociální služba raná péče 
a komu může být prospěšná. Jedním z po-
skytovatelů rané péče je i Středisko rané 
péče SPRP Brno, které své služby posky-
tuje rodinám, ve kterých vyrůstá dítě ve vě-
ku do 7 let s vážnějším postižením zraku, 
případně i s dalším postižením. Středisko 
nabízí své služby i na území Mikroregionu 
Telčsko. Na otázku, jaké pomoci se rodi-
nám dostane, odpověděla Eva Hrachovino-
vá: „Dojíždíme k rodině domů a učíme dítě 
dívat se na svět pomocí programu stimula-
ce zraku a také využíváním ostatních smys-
lů. Spolu s rodiči vymýšlíme aktivity a hry 
vhodné pro rozvoj dítěte. Půjčujeme speci-
ální hračky a pomůcky.“ Středisko poskytu-
je službu zdarma. Pokud se chcete dozvědět 
více, můžete v úterý 26. listopadu využít 
Den otevřených dveří ve Středisku rané 
péče v Nerudově ulici 7 v Brně, kde vás če-
kají od 9.00 do 17.00 hod. pracovníci ochot-
ní odpovědět na vaše otázky.         Podle TZ

Domov je doma

XI. ročník telčského desetiboje senio-
rů O putovní pohár starosty města Telče 
se uskutečnil ve středu 18. září ve zdej-
ším Domově pro seniory. Zúčastnilo se 
ho 8 družstev z podobných zařízení z Kra-
je Vysočina a Jihočeského kraje. Sportov-
ně dovednostní disciplíny odpovídaly svo-
jí náročností věkové skladbě soutěžících. 
Všichni je zvládli s úsměvem a nadšením 
a překonali i nepřízeň počasí. V soutěži ta-
ké nebylo podstatné, kdo bude stát na stup-
ních vítězů, i když to nakonec uvádíme. 
Nejen vítězný tým Charitní pečovatelské 
služby Telč - Nová Říše si za své snažení 
odvážel pohár a medaile, ale také diplomy, 
sladkosti a nazdobené perníčky. Celá ak-
ce se mohla uskutečnit díky spolupráci za-
městnanců DpS Telč, členů Sdílení, o.p.s., 
a dalších dobrovolníků a sponzorů.

Podle zprávy Lenky Pelejové, DiS., 
sociální pracovnice DpS Telč

Desetiboj 
seniorů se vydařil

Foto: Jindřich Plachý

Číslo účtu veřejné sbírky na podporu 
provozu domácího hospice 

Sdílení, o.p.s.
100011997/7940 
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TL viděly

Foto na této straně: Vladimír Semotán, Bohumil Norek, Viktor Mašát, Bohumil Bína

SOUSTŘEDĚNÍ. V pátek 20. září soutěžilo šest desítek telčských prvňáčků z obou základ-
ních škol na stadionu SK O nejzdatnějšího prvňáčka. Pořadatelé ze ZŠ Masarykova pro ně 
připravili běh na 50 a 350 metrů, hod míčkem do dálky, leh-sed, dřep a skok do dálky z mís-
ta. Všem přejeme dobrý start do nové životní etapy.

NEBYLI TO FILMAŘI. „Bránu u zám-
ku nepoškodili 16. října fi lmaři, jak se 
po městě vypráví, ale nákladní auto prá-
delny ze Žďáru nad Sázavou,“ potvrdil 
TL kastelán Bohumil Norek.

ŠOK. Památka UNESCO téměř celou sezónu vítala návštěvníky na rozcestí ulic U Masných 
krámů, Seminářská a Hradební „sběrným dvorem“. A pohotová reakce Vladimíra Švece, ve-
doucího odboru rozvoje města: „Tento problém nás také trápí, víme o něm. Věřím, že se nám 
ho podaří vyřešit do příští sezóny v rámci projektu zkvalitnění separace odpadu ve městě, 
který aktuálně připravujeme.“

BYL PRVNÍ. Před šedesáti lety, 14. října 
1953, zahynul tragicky Jaroslav Trávník. 
Byl první z téměř desítky mladých mužů 
z Telče a okolí, kteří se v letech 1950 až 
1989 nevrátili z výkonu základní vojen-
ské služby. Smutnou událost dodnes při-
pomíná jeho hrob na hřbitově u sv. Anny.
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V rámci projektu EU „Partnerstvím střed-
ních škol k rozvoji příhraniční spolupráce“ 
navštívila skupina studentů GOB a SOŠ 
Telč 11. října gymnázium ve Waidhofenu a/
Th. „Osobně nás uvítal ředitel Mag. Dr. Ha-
rald Hubatschke a poté jsme si prohlédli ce-
lou školu,“ popsala pro TL PaedDr. Věra 
Zadinová a dodala, „všude jsme se setkávali 
s výtvarným uměním, originály i reproduk-
cemi slavných děl. Ještě prý se nestalo, že 
by někdo něco poškodil či odcizil!“ Na pro-
gramu návštěvy telčských středoškoláků 
byla jak sportovní utkání, tak také „hádan-
ková rallye“ k poznání města. Nechyběla 
ani prohlídka voliéry vzácných ibisů skal-
ních, kteří jsou symbolem našeho partner-
ského města. Podle V. Zadinové návštěva 
oživila přátelství obou škol, které již plánují 
další společné akce.

Podle příspěvku Věry Zadinové

Středoškoláci ve 
Waidhofenu a/Th.

GOB a SOŠ Telč

GOB reprezentují matematici
V září se v Tokiu uskutečnila mezinárodní 
konference aplikovaných matematiků za-
bývajících se matematickým modelováním 
a numerickými simulacemi. Pozoruhodné 
bylo, že zde s výsledky svých prací vystou-
pili i dva spolužáci z osmiletého telčského 
gymnázia, maturanti z roku 2005, Ondřej 
Polívka a Radek Máca. Oba jsou absolven-
ty Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 
ČVUT v Praze. Nebylo to jejich první vy-
stoupení v zahraničí. V  rámci doktorského 
studia mají za sebou již odborná vystoupení 
v několika zemích Evropy, USA a v Kanadě. 
TL ochotně odpověděli na otázky z oboru, 
který je většině čtenářů hodně vzdálený.
Pokuste se, prosím, vysvětlit nám lai-
kům, o čem je Vaše práce.

O. Polívka: Zabývám se 
matematickým modelo-
váním proudění tekutin 
a směsí v porézním pro-
středí, např. v podzemí. 
Snad jeden příklad. Na-
še zjištění mohou vést 
ke zvýšení výtěžnosti 

ropných rezervoárů pomocí vtláčení sklení-
kových plynů.
R. Máca: Hlavním tématem mé doktorské 
práce je zpracování medicínských obrazo-
vých dat pomocí parciálních diferenciálních 
rovnic. Spolu s kolegy řešíme např. maxi-
mální využití snímků srdce získaných po-
mocí magnetické rezonance pro další léčbu. 

Vedle toho jsem také spoluřešitelem dalších 
technických grantů. Nyní je to např. opti-
malizace spalování biopaliva v tzv. fl uid-
ních kotlích.
O čem byl konkrétní projekt, který jste 
v Japonsku představili?
O. Polívka: Prezentoval jsem náš způsob ma-
tematického modelování dvoufázového stlači-
telného proudění směsi v porézním prostředí. 
Jednalo se o ústní vystoupení, kde jsem popsal 
hlavní rysy a výhody numerického schématu, 
které jsme s mým školitelem odvodili.

R. Máca: Představil 
jsem metodu zpracová-
ní medicínských snímků 
obsahujících matematic-
ký model, implementa-
ci na počítači a praktické 
výsledky pro vybrané pa-
cienty.

Vím, že absolvujete doktorandské stu-
dium. V jaké oblasti vidíte své uplatnění 
po jeho dokončení, resp., kde byste chtěli 
po jeho dokončení působit?
O. Polívka: V současné době ještě přesně 
nevím. Rád bych vyzkoušel na nějakou do-
bu práci v zahraničí. Spolupracujeme s vý-
zkumným ústavem v Palo Alto v Kalifornii, 
takže se možná nabídne práce zde.
R. Máca: Velkou výhodou matematického 
modelování je jeho uplatnění v mnoha obo-
rech. Jak říkal jeden náš profesor: „I kdyby 
si absolvent matematického modelování za-

ložil hospodu, byla by to dobrá hospoda!“ 
Od května již pracuji na částečný úvazek 
u fi rmy zabývající se numerickými simu-
lacemi a rád bych zde zůstal i po dokonče-
ní studia. Chtěl bych si také udržet kontakt 
s univerzitou.
Co vás v Japonsku, jako matematiky, 
překvapilo, zaujalo?
Oba: Myslím, že nás všechny, kteří jsme 
se do Japonska vypravili, překvapilo druhý 
den v Tokiu menší zemětřesení. Jednalo se 
„pouze“ o 3. stupeň Richterovy škály, takže 
místní se chovali jakoby nic, a jak jsme se 
později od místních dozvěděli, nešlo o nic 
výjimečného. Pro nás to byl ovšem netra-
diční zážitek. Celkově nás Japonsko zauja-
lo svojí kulturou a mentalitou. Co se týče 
slušnosti lidí a čistoty nejenom na ulicích, 
mohli bychom si z Japonska vzít příklad. 
Velkým zážitkem byla místní gastronomie 
v podobě sushi a sashimi – syrové olihně, 
chobotnice, garnáti a další mořské plody. 
Samozřejmě nás zaujaly i různé zajímavos-
ti Tokia, které jsme měli možnost navštívit. 
Ať už to byly buddhistické chrámy, obrov-
ská nákupní střediska s nejnovější elektro-
nikou nebo 634 m vysoká Tokyo Skytree 
Tower – nejvyšší věž a druhá nejvyšší bu-
dova na světě.
Děkuji za rozhovor. Oběma za čtenáře TL 
přeji úspěšné dokončení náročného studia 
a výsledky vědeckých prací.

O. Zadražil

Při prohlídce waidhofenského gymnázia se telčským studentům otevřela i sborovna. 
Foto: Věra Zadinová
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Opilý byl řidič vlečného 
i vlečeného vozidla
V neděli 29. září kontrolovala policejní 
hlídka u Lhotky po třetí hodině v noci vo-
zidlo, které vleklo další automobil. K pře-
kvapení policistů byli pod vlivem alkoholu 
jak šestadvacetiletý řidič vlečného vozi-
dla, u kterého naměřili 0,33 promile alko-
holu, tak stejně starý řidič vlečeného vozi-
dla s 0,78 promile alkoholu.

Řídil přes soudem uložený 
zákaz
V pondělí 23. září zadrželi policisté při sil-
niční kontrole ve Staré Říši řidiče Opelu 
Corsa, který má od ledna loňského roku 
uložen soudem zákaz řízení všech motoro-
vých vozidel na dobu čtyř let.

Byl tam, kde nemá být
V úterý 24. září prováděli policisté šetření 
k neobjasněné trestné činnosti v Rozseči. 
Přitom zde zadrželi třiapadesátiletého mu-
že z Havlíčkobrodska, který má od letošní-
ho července soudem uložený zákaz poby-
tu na území okresu Jihlava na dobu dvou 
let. Muže policisté převezli na obvodní od-
dělení a následně mu sdělili podezření ze 
spáchání trestného činu.

Kaskadér Na Posvátné
Ve středu 2. října před jedenáctou hodinou 
v noci řešili policisté v ulici Na Posvát-
né jednání muže, který zde spadl ze stro-
mu z výšky pěti metrů na chodník před 
domem. Policisté mu okamžitě poskytli 
pomoc a přivolali zdravotnickou záchran-
nou službu, i když muž neměl žádné zjev-
né vážné zranění. Později u něj zjistili po-
zitivní test ovlivnění návykovou látkou. 
Test na alkohol byl negativní. Muž údajně 
vylezl na strom proto, že odtud chtěl pře-
skočit na lampu veřejného osvětlení. Pro-
tože hrozilo, že bude svůj čin opakovat, 
byl za asistence policie převezen zdravot-
nickou záchrannou službou do jihlavské 
nemocnice. Zásah policie a záchranářů se 
uskutečnil díky oznámení pozorného ob-
čana o podezřelém chování muže.

Cyklista se při havárii 
zranil
Ve středu 9. října havaroval jednasedm-
desátiletý cyklista na silnici ze Sumrako-
va do Praskoles, když při projíždění zatáč-
ky dostal smyk a zranil se. Byl převezen 
do Nemocnice Jindřichův Hradec, kde byl 
hospitalizován. U muže nebylo možné, 
vzhledem k jeho zranění, provést decho-
vou zkoušku. Příčinu a další okolnosti do-
pravní nehody policisté šetří.

Policie ČR Telč informuje
Krádež jízdního kola
Policisté pátrají po pachateli, který se v do-
bě od 2. října do 6. října vloupal do byto-
vého domu v Radkovské ulici a odcizil zde 
z kolárny pánské horské kolo značky Rock 
Machine typ Blizzard v hodnotě patnácti 
tisíc korun.

Havárie nákladního vozidla
V pondělí 7. října došlo po deváté hodině 
dopoledne v katastru Ořechova k doprav-
ní nehodě nákladního automobilu Sca-
nia s návěsem, který po projetí pravotoči-
vé zatáčky vlivem nepřiměřené rychlosti 
jízdy vyjel mimo komunikaci, kde v pří-
kopu havaroval. Při dopravní nehodě ne-
došlo ke zranění. Dechová zkouška byla 
u řidiče negativní.

Chtěly okrást seniorku
Policisté pátrají po pachatelkách, které se 
v sobotu 5. října pokusily okrást v Kra-
sonicích seniorku. Jedna z pachatelek že-
nu u vrat jejího domu zabavila a druhá se 
zatím dostala nezajištěnými dveřmi dov-
nitř. Odcizila zde obálku s fi nanční hoto-
vostí. Když z domu chtěla odejít, potkala 
na chodbě vracející se seniorku, která jí 
chtěla v odchodu zabránit. Seniorka chytila 
pachatelku za bundu, která jí zůstala v ru-
kách, a pachatelka utekla. Před domem obě 
podezřelé ženy nasedly do vozidla a ujely. 
V bundě, která po pachatelce na místě zů-
stala, byly i odcizené peníze.

Střet dvou vozidel
V úterý 8. října havaroval mezi Zvoleno-
vicemi a Vystrčenovicemi pětačtyřicetiletý 
řidič vozidla Ford, když se při projíždění 
zatáčky lekl protijedoucího nákladního au-
tomobilu Volvo s návěsem. Vlivem nepři-
měřené rychlosti vjel do protisměru, boč-
ně do vozidla Volvo narazil a následně se 
mimo komunikaci převrátil na střechu. Při 
dopravní nehodě se řidič Fordu lehce zra-
nil. Dechové zkoušky u obou řidičů požití 
alkoholu vyloučily.

Krádež v budově základní 
školy
Policisté pátrají po pachateli, který se do-
pustil krádeže v budově Základní školy 
v Hradecké ulici. Pachatel využil probíha-
jící rekonstrukce a po lešení vnikl do míst-
nosti, kde odcizil dva notebooky. Škoda, 
kterou způsobil, přesáhla částku čtyřia-
dvacet tisíc korun. Událost se stala v době 
od pátečního odpoledne 11. října do pon-
dělního rána 14. října.

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

Od 17. září do 17. října zasahovala telč-
ská jednotka HZS Kraje Vysočina u dva-
ceti událostí. Ve čtyřech případech se jed-
nalo o dopravní nehody, z nichž tři byly 
přímo v Telči a jedna u Vystrčenovic, kde 
došlo ke střetu osobního a nákladního au-
tomobilu. Všechny dopravní nehody se 
obešly bez vážných zranění. Z deseti tech-
nických zásahů prováděli hasiči například 
otevírání uzavřených prostor a odstraňo-
vání padlého stromu na elektrické vede-
ní v Telči. V uvedeném období došlo také 
k šesti požárům. Přímo v Telči likvidova-
li hasiči požár stromu v zámeckém par-
ku, v Hodicích zasahovali při požáru au-
todílny, v Třeštici, ve Vanově a v Dolních 
Dvorcích při požáru trávy a při požáru ře-
začky v Urbanově.

npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Hasičské zprávy

V noci z pátku 11. října na sobotu 12. říj-
na kontrolovali policisté zábavní pod-
niky. Zaměřili se na provozovny nejen 
v krajském městě, ale i na Polensku, Tel-
čsku a Třešťsku. Policisté kontrolova-
li, zda v podnicích nedochází k prodeji 
alkoholických nápojů osobám mladším 
osmnácti let nebo zda se zde nenacházejí 
podnapilí mladiství. Bylo zkontrolováno 
pětačtyřicet zábavních podniků a odhale-
no osm osob mladších osmnácti let pod 
vlivem alkoholu.
Čtyři podnapilé mladistvé nalezli v jihlav-
ských provozovnách a čtyři v telčských 
podnicích. Tři chlapce ve věku čtrnáct, 
patnáct a sedmnáct let pod vlivem alko-
holu policisté odhalili při kontrole pod-
niku v Palackého ulici v Telči. U chlapců 
naměřili hodnoty od 0,15 do 0,18 promi-
le alkoholu. V podniku na stejné ulici pak 
nalezli i podnapilou sedmnáctiletou dív-
ku, které naměřili hodnotu 0,14 promile 
alkoholu v dechu. Po zjištění, že se v pod-
niku nachází podnapilí mladiství, proved-
li na místě šetření a obsluze, která požití 
alkoholu osobě mladší osmnácti let umož-
nila, uložili za spáchaný přestupek bloko-
vou pokutu. Podnapilé mladistvé policisté 
předali jejich rodičům a dále informovali 
orgán sociálně právní ochrany dětí. Poli-
cisté se zaměřili také na kontroly řidičů. 
Mezi jedenáctou hodinou večer a půlnocí 
zkontrolovali celkem 97 vozidel a zjistili 
celkem šest dopravních přestupků, za kte-
ré uložili blokové pokuty.

Podle TZ

Policisté kontrolovali 
zábavní podniky
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Při tradičním „větrání“ kostela sv. Linharta 
v Lidéřovicích vystoupí v neděli 10. listo-
padu od 14,30 hod. pražský orchestr Mu-
sica Academica, jehož zdejší vystoupení 
před časem bylo posluchači nadšeně přijato. 
Krásná hudba bude proložena četbou z do-
pisů Etty Hillesum, židovské dívky z Ho-
landska, která za II. světové války zahynula 
v koncentračním táboře v Osvětimi. Větrá-
ní kostela, jak pořadatelé oblíbené kulturní 
akce nazývají, je také jedinečnou příležitostí 
k prohlídce gotického chrámu, jehož vznik 
je díky stavební huti spojován s telčským 
farním kostelem sv. Jakuba.          Podle TZ

Krásná hudba a připo-
mínka holocaustu

Větrání kostela v Lidéřovicích

70 roků
23. listopadu 1943 se v Turnově  narodil 
akademický malíř a historik umění Petr 
Tamchyna (+ 1.5.1980). Mimořádně ta-
lentovaný umělec a znalec historie vytvořil 
s náměty Telče a okolí řadu prací. Na po-
čátku 70. let zaujal tehdy nevídaným. 
Na jeho přednášky o výtvarném umě-
ní vzpomínají pamětníci dodnes. Je auto-
rem ilustrací řady knih, pro jeho práce jsou 
dnes hledané časopisy, pro které pracoval.

Připomínáme si

Hlavní výročím v listopadovém sloup-
ku Připomínáme si mělo být tentokrát 
dvousté výročí narození P. Josefa Těší-
ka (+1880), který v Telči působil v letech 
1860 až 1880 (1876 až 1880 jako děkan). 

Muž, který se již v ro-
ce 1862 zasadil o to, 
aby na zdejší hlavní 
škole byla vyučující 
řečí čeština, a o devět 
let později význam-
ně přispěl svým vli-
vem zemského škol-
ního rady k tomu, že 

telčská reálka se stala státní školou, si to 
určitě zasloužil. A to jsme pominuli jeho 
literární aktivity, kritiku poměrů v monar-
chii i podporu rozvoje včelařství v regionu. 
Jenže... Při zpracování příspěvku jsem se 
setkal s několika rozdílnými daty jeho na-
rození. Kdy se tedy děkan Těšík narodil? 
Jasno do historie staré dvě století vnesla 
až vedoucí Diecézního archivu brněnské-
ho biskupství Marie Plevová: „V knize na-
rozených Hornich Borů se nachází křestní 
zápis Josefa Těšíka z 15. listopadu 1812, 
jehož otcem byl Tomáš Těšík. Ztotožnila 
bych ho s pozdějším farářem v Telči, pro-
tože jméno otce uvádí i další dokumen-
ty z dob jeho studií.“ Marie Plevová také 
vysvětlila rozdílné údaje, které okolo da-
ta narození J. Těšíka existují. 16. listopa-
du 1813 pochází z Galerie kněží brněnské 
diecéze, odkud se opakovaně opisuje a ta-
ké uváděné 8. září 1814 patří jeho bratru 
Františkovi. Výročí narození Josefa Těší-
ka, jehož jméno nese od roku 1902 jedna 
z ulic na Podolí, tak připomínáme s ročním 
zpožděním. Jistě nám to tento významný 
muž telčské historie promine. Jeho hrob 
najdeme u vchodu do kostela sv. Anny.    /z/ 
Fotografi e P. Josefa Těšíka pochází 
z Diecézního archivu biskupství brněnské-
ho. Byla pořízena nejpozději v roce 1879(!) 
a je tak nejstarším snímkem, který TL ve své 
pětadvacetileté historii zveřejnily.

Kdy se narodil Josef Těšík?

Zimní pohled do míst v ulici Na Dlážkách, kde dnes vyrůstá moderní pasivní dům, který jsme 
představili v minulém čísle, pořídil ve 40. letech Josef Vávra. Za poskytnutí snímku děkujeme 
paní Heleně Burianové.

Vzpomínáme na 20. století

V polovině října se do města vrátil fi lmo-
vý štáb televizního seriálu Borgia. „Již 
jsme s tím skoro nepočítali, ale potřebo-
vali doplnit některé záběry. To se při ta-
kových velkých projektech stává,“ oko-
mentoval návrat fi lmařů kastelán zámku 
Bohumil Norek. Dotáčky probíhaly v řa-
dě míst na zámku. V obřadní síni, kde se 
jindy konají svatby, v zahradě, ale také 

Borgiové se vrátili

Jen závidět můžeme našim sousedům in-
formaci, že díky tamnímu aktivnímu Spol-
ku přátel muzea vyjde další, již sedmý, 
svazek Dačického vlastivědného sbor-
níku. Jeho představení spojené s autogra-
miádou se uskuteční v dačickém muzeu 
28. listopadu v 17.30 hod. Co v novém 
sborníku může čtenáře TL zaujmout? Ur-
čitě stať Karla Svobody Mlýn Černíč a ta-
ké práce Bohumíra Smutného Zahraniční 
podnikatelé působící na jihozápadní Mo-
ravě a úspěšní podnikatelé z jihozápadní 
Moravy v Brně. Zájemci o regionální his-
torii najdou ve sborníku pozoruhodných 
příspěvků daleko více.                          /z/

Vychází Dačický 
vlastivědný sborník

v gotické části zámku, kam se běžně ná-
vštěvník nedostane. Několik scén natáčeli 
fi lmaři i na náměstí Jana Kypty. Produkce 
seriálu označila zámek a město za ideální 
místo pro natáčení děje, který se odehrá-
vá v 15. století. Seriál Borgia má již diváky 
ve Francii a v Německu. Kdy se jeho nové 
díly objeví na obrazovce některého české-
ho programu, se zatím neví.                     /z/
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V rámci Dnů otevřených ateliérů využilo 
příležitost navštívit uměleckou dílnu Davi-
da Bartoně v bývalé synagoze Na Parkaně, 
poznat osobně malíře i jeho dílo, asi 90 ná-
vštěvníků. První říjnový víkend tak přine-
sl zájemcům o výtvarné umění nevšední zá-
žitek. Ať už se jedná o obrazy s fi gurálními 
motivy (přátelé z undergroundu, návštěv-
níci hospody, velký skupinový portrét třídy 
malířovy dcery nazvaný 2.A ...) nebo půso-
bivé krajiny Vysočiny, které v malířově díle 
dominují. Nejenom o nich, ale také o Telči 
a Týcově fi lmu Jako nikdy jsme si s Davi-
dem Bartoněm povídali.
Vaše obrazy - to je především Vysočina. 
Kdy jste ji objevil?
Na Vysočinu jezdím od dětství. Do Jihlavy 
a k Humpolci. Tam je ale krajina lesnatější 
a trochu méně členitá.

Zaměřujete se hlavně na část Vysočiny na-
zvanou malířem Karlem Valtrem jako ob-
last 3 T (rámovanou městy Telč - Třešť - 
Třebíč). Čím Vás upoutala?
Zmíněná oblast je velmi výrazná a členitá. Je 
zde hodně polí a luk, krajina se neustále mění 
denní a roční dobou a polními pracemi. Hlu-
boké lesy tak proměnlivé nejsou.
Jak se stalo, že obrazy Vysočiny jsou sou-
částí fi lmového příběhu režiséra Zdeňka 
Tyce „Jako nikdy“?
S režisérem Tycem jsem podobně spolupra-
coval už v letech 1998-9 na 25 dílech televiz-
ního pořadu Cizí slovo poezie. Když dostal 
fi lmový scénář, jehož ústřední postavou je 

David Bartoň, malíř Vysočiny
malíř, vzpomněl si na mě a na moje obrazy. 
Ve fi lmu jich nakonec použil přes sedmde-
sát. Ale je tam i několik obrazů jiných autorů.
Film se promítá od září v našich kinech. 
Podle některých recenzí patří k nej-
prestižnějším snímkům  v letošním roce, 
byl vybrán do hlavní soutěže Mezinárod-
ního festivalu ve Varšavě. Jak se líbí Vám?
Některé recenze fi lm chválí, jiné mají urči-
té výhrady. Že vzbuzuje emoce, je jen dobře. 
Film jsem viděl už někdy na začátku tohoto 
roku. Tehdy měl jiný konec než dnes. Dotvá-
řel se během natáčení a pak ve střižně, nebyl 
přísně daný scénářem. Ve fi lmu výborně hra-
jí hlavní tři postavy, ztvárněné Jiřím Schmit-
zerem, Petrou Špalkovou a Taťjanou Med-
veckou. Je zde výborná kamera, působivé 
interiéry. Film se mi moc líbí, ale jako oso-
ba s fi lmem úzce spojená nejsem objektivní. 

Z. Tyc prohlásil, že hlavní postavě psycho-
logického dramatu, malíři Holasovi, vde-
chl duši Jiří Schmitzer...
Jiří Schmitzer je pozoruhodná osobnost. 
Svérázná a neuvěřitelně introvertní. Roli ma-
líře zahrál dokonale. Nemusím nikomu vy-
světlovat, jak skvělý je to herec.
Teď spolu prohlížíme obrazy, které ve fi l-
mu „hrají“. Má nějaký obraz zásadní roli?
Těch obrazů je ve fi lmu mnoho. V jejich ná-
zvech bychom našli obce v okolí Telče. Dol-
ní Vilímeč, Radkov, Jersice, Novou Říši atd. 
Několik obrazů jsem maloval na Křivoklát-
sku, kde se natáčelo. Zásadním obrazem 
fi lmu jsou Andělé. Obraz visí nad malířo-

vou postelí a ke konci fi lmu jej „autor“ ni-
čí. Obraz jsem maloval před mnoha lety také 
do jednoho fi lmu – do hudebního klipu k pís-
ni třebíčské kapely Fru Fru. Jde o takovou 
mozaiku či tapetu v modrobílé barvě.
Ve spojení s Vaším jménem se objevuje ta-
ké  pojem undergroundový výtvarník. Co 
na to říkáte?
Nejsem si jistý, zda se dá označit nějaké výtvar-
né umění za undergroundové. Možná by zákla-
dem byla taková neučesaná a drsná amatérská 
tvorba. Byli mi sympatičtí disidenti a k under-
groundu mě poutají četná přátelství (Ivan M. 
Jirous, Skalák, kněz Ladislav Heryán).
Vedl jste několik let Městskou galerii 
v Telči. Máte zde domovský ateliér. Jak 
dalece Vám Telč zasáhla do života?
Telč na mne vždy působila jako kulturní 
a kultivované město. Do Telče jsem vozil dě-
ti do školy. Bydleli jsme v Červeném Hrád-
ku až do té doby, než nás místní obecní úřad 
mnoha ústrky vypudil. To by bylo dlouhé po-
vídání, jak o Kocourkově. V Telči jsem se 
znal s rodinou pana Plachého, ředitele domu 
dětí, kde jsem dvakrát vystavoval. Jako ku-
rátor městské galerie jsem rád spolupracoval 
s paní místostarostkou Müllerovou. Dcera 
chodila dva roky na soukromé hodiny kres-
lení k panu Václavu Ondráčkovi. To ví jistě 
kdekdo, že to byl skvělý člověk, výborný vý-
tvarník a hlavně nezapomenutelný pedagog. 
Dceru učil zadarmo. Domluvili jsme se, že si 
alespoň vybere nějaký můj obraz. Ale to už 
bohužel nestihl.
V letošním roce jste vystavoval v Praze, 
Písku, Slavonicích, Brně... Jaké jsou Vaše 
nejbližší plány?
Letos budu vystavovat ještě v Senátu (vý-
stavu pořádá senátor Miloš Vystrčil) a pak 
v jedné nemocnici v Praze Braníku. Příští 
rok pak v Jihlavě a v Šumperku.
Můžeme se také v Telči těšit na Vaši výstavu?
V Telči jsem vystavoval naposledy v roce 
2010. Budu zde rád vystavovat znovu, ale to 
záleží v první řadě na zájmu pořadatelů.
David Bartoň
Rodák z Tábora (1964), absolvent gymnázia 
v Českých Budějovicích a Vysoké školy země-
dělské v Brně, žije od roku 1989 na Česko-
moravské vysočině. Prošel řadou zaměstnání 
(zemědělský inženýr, skladník, hostinský, ke-
ramik), od roku 1998 je výtvarníkem na volné 
noze a kurátorem mnoha výstav. Své obrazy 
představil na desítkách výstav v ČR, vystavo-
val několikrát i ve Vídni. V letech 2005-2010 
vedl Městskou galerii v Telči. Žije a maluje 
v Praze a v Telči. Je ženatý, má 5 dětí.

M. Horáková

Na návštěvě v ateliéru telčského malíře

David Bartoň v rozhovoru s Ivanem M. Jirousem.                                  Foto: Petr Kadlec
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Občas se to stane. Člověk, který zdárně překoná dramatickou životní 
situaci, říká, že se podruhé narodil. A někdy pak slaví i dvakrát na-
rozeniny. Sedlatice jsou důkazem toho, že osudy lidí a obcí jsou po-
dobné. Také se dvakrát „narodily“. První zmínka o jejich založení či 
existenci je z roku 1257. Vděčíme za ni sporu o desátky mezi majiteli 
Staré Říše s novoříšským klášterem. Poloha malé obce poblíž frek-
ventované cesty ale nebyla v té době výhodou. Přišly husitské války 
a krutý osud pro obec. Sedlatice byly vypáleny, obyvatelé pobiti... 
Ti, co přežili, nebezpečné místo opustili. Tolik pověst, která podle 
archeologických nálezů není daleko od pravdy. Jisté je, že pozdější 
písemné dokumenty až do 17. století o Sedlaticích mlčí. Teprve poté, 
co se podařilo vyřešit spory o pozemky pusté vesnice, započali pre-
monstráti z Nové Říše s výstavbou nové obce. Psal se rok 1709. Byl 
postaven hospodářský dvůr s rezidencí (zámečkem) a sedm used-
lostí pro nové osadníky. Sedlatice se znovu narodily! Starosta Lu-
boš Šťastný, jako sedlatický rodák, tuto ojedinělou historii samo-
zřejmě zná. „V roce 2007 jsme oslavili 750. výročí původní obce.

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Sedlatice 1257 630 m n. m. 59

Měli bychom si ale také připomínat to druhé, s devítkou na konci. Je 
pro obec stejně významné jako to první,“ vážně říká muž, který sto-
jí v čele Sedlatic již téměř 15 let. V sychravém podzimním odpoledni 
sedíme v příjemně vytopené kanceláři obecního úřadu, který prochá-
zí velkou rekonstrukcí. Bude stát asi 500 tis. Kč. Obec na ni získa-
la dotaci z Programu obnovy venkova. Přejít v rozhovoru z historie 
do současnosti není vůbec těžké. Zásluhu na tom mají i roztopená kr-
bová kamna. „Pořídili jsme je díky projektu mikroregionu na podpo-
ru ekologického vytápění,“ prozrazuje L. Šťastný, když do nich při-
kládá. Nedá mi, abych neprozradil, že kamna jsou v tu chvíli v rukou 
odborníka. Luboš Šťastný totiž pracuje v želetavské fi rmě, kde kam-
na byla vyrobena. Nejen zmíněná kamna pojí Sedlatice s mikroregi-
onem. Zapojily se aktivně do jeho dalších projektů. Tím prvním bylo 
vybavení dětského hřiště, vloni to byly kompostéry na likvidaci bio-
odpadu. Hned za budovou obecního úřadu vidím dva. Chvála činnos-
ti mikroregionu z úst starosty Šťastného je tady evidentně na místě. 

Zastupitelstvo obce: Luboš Šťastný st., Petr Mátl, Jan Fadrusz, Ma-
rie Ganzwohlová, Luboš Šťastný ml., Jiří Veselý, František Vystrčil

Dominantou Sedlatic je kaple P. Marie, která vypadá jako nová. 
Nelze se divit. Její celková obnova skončila nedávno. „Kaple pat-

ří obci, tak jsme opravu také fi nancovali. Po-
mohla nám dotace z POV, pomáhali hasiči 
a většina obyvatel včetně chalupářů,“ vzpomí-
ná starosta. Sedlatičtí tak beze zbytku naplnili 
„závazek“ svých předků z roku 1837, který se 
dochoval v archivu staroříšské farnosti: „My 
občané Sedlatic, dole podepsaní, se tímto za-
vazujeme my a naše potomky, že budeme zdej-

ší kapli postavenou roku 1836 ke cti Panny Marie na vlastní ná-
klad udržovat a dle potřeby opravovat. 2. juli 1837 v Sedlaticích.“ 
K tomu pět podpisů a obecní pečeť. Společně s panem starostou 

Narozeniny mohou slavit dvakrát
si povzdychneme: V republice by to určitě vypadalo jinak, kdyby 
své závazky plnili všichni jako Sedlatičtí. Další velké téma Sedla-
tic jsou zdejší hasiči. Nejenže podle starosty pomáhají, když obec 

Dnes představujeme: Sedlatice

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 11/2013           List MAS Telčsko

Rezidenci (zámeček) turisté v Sedlaticích již bohužel nenaleznou.          
Obě foto archiv OÚ

(pokračování na další straně)

potřebuje, plní požární úkoly, ale také obec reprezentují. Soutěžní 
družstvo sice již netvoří jen obyvatelé obce, ale i ti „cizí“ k ní mají 
blízký vztah. Většinou odtud pochází. „Za výsledky hasičů stojí Jan 
Oulehla. Je sice z Jihlavy, ale hasiči fungují díky jeho obětavosti,“ 
tvrdí L. Šťastný. Když jsem započal s počítáním třetí stovky hasič-
ských pohárů, tak jsem to vzdal. Proč? Pan starosta totiž otevřel 
další skříň plnou hasičských ocenění... Ještě hovoříme o tom, jak 
v Sedlaticích „upravili“ i jinde oblíbené setkání rodáků. Zvou na ně 
nejen zde narozené, ale také všechny starousedlíky. Podle staros-
ty to má velkou logiku. Některý rodák se v obci „jen ohřeje“, zato 
starousedlík s ní prožívá radosti i starosti téměř celý život.  Právě 
před rokem, v říjnu 2012, takto pojaté setkání v Sedlaticích úspěšně 
proběhlo. Že nepadla žádná zmínka o starostech zdejšího starosty? 

Kaple P. Marie je jako nová.
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Sochy Regionu Renesance. 
Každá má svého příznivce

MOTÁK POCHOP. V celé republice údajně hnízdí jen 1700 párů těchto vzácných 
ptáků.  Ten, kterého pro Třebětice vytvořil v rámci projektu Sochy Regionu Renesan-
ce telčský kovář Antonín Leupold, v této statistice asi není. Proč je ale v Třeběticích? 
Zkuste o tom napsat TL.                                                                          Foto: Miloš Fiala

Poslední zářijový víkend uspořádal Mik-
roregion Telčsko třídenní cyklovýlet. Je-
ho hlavním cílem bylo navštívit co nejvíce 
obcí Regionu Renesance (Telčsko, Třeš-
ťsko, Jemnicko), ve kterých vznikly vý-
tvarné objekty v rámci společného projek-
tu Sochy Regionu Renesance. V TL o něm 
pravidelně informujeme. Účastníci výle-
tu tak byli první, kdo zhlédl i větší počet 
nových děl najednou. Proto je TL oslovily 
otázkou: Která socha Vás nejvíce zaujala? 
Většina respondentů ji označila za těžkou 
s tím, že zmínit jednu sochu snad ani ne-
jde. Z jejich odpovědí jsme proto vybrali:
Miloš Vystrčil, senátor
Socha Ptáka Motáka v Třeběticích. O je-
ho existenci jsem dosud věděl velmi má-
lo. Na dalším místě bych jmenoval Křeh-
kost Iva Návrata ve Zvolenovicích pro 
její zvláštní originalitu a Naslouchajícího 
v Řásné pro zajímavý příběh vzniku sochy.
Miloš Fiala, radní Slavonic
Líbila se mi většina soch. Na první místo 
ale dávám Sv. Floriána v Mladoňovicích.
Eva Požárová, místostarostka Třeště
Bohužel jsem zatím neviděla všechny so-
chy. Ale jako rodačka a patriotka Třeště ří-

kám, že „nej“ jsou naši Tři králové.
Jana Karásková, MAS Jemnicko
Nejvíce mě zaujala socha Sv. Prokopa 
ve Zdeňkově. 
Miroslav Požár, starosta Mrákotína
Na otázku neexistuje jednoznačná odpo-
věď. Ale... Dal bych hlas Hospodyňce 
v Mysleticích. Nejenže je z mrákotínské 
žuly, ale protože také vím, jak těžká práce 
je s kamenem.
Lenka Gliganičová, MAS Jemnicko
Socha Ducha Dyje v Písečné. Pro tajem-
ství, kterým je obestřena. Poznáte ho až 
po vysvětlení myšlenky jejího tvůrce.
Roman Fabeš, starosta Telče
Je strašně těžké některé dílo vybrat. Sochy 
daly dohromady lidi v obcích. Moc mě tě-
ší, že jsme tento projekt realizovali. Takže 
z mého pohledu bych vyzdvihl: za dřevěné 
sochy ty v Mysliboři, za kovové a kamen-
né Řásnou (Naslouchající), za originalitu 
Třeštici (Vejtřaska) a za celkové propoje-
ní s obecní návsí Rohoznou (Sv. Václav).
Eva Skálová, Mikroregion Telčsko
Pro vtip, hravost a zapojení místních oby-
vatel oceňuji Vejtřasku v Třeštici a Mu-
chomůrky v Jezdovicích.

Novinář Miroslav Mareš objevil torzo ně-
meckého soudního spisu s obžalobou sku-
piny občanů z Telče a okolí za přípravu 
velezrady na počátku protektorátu. V prv-
ní polovině roku 1940 je odsoudil Lidový 
soud v Berlíně. Jejich „provinění“ spočí-
valo ve fi nanční podpoře rodin vězněných 
vlastenců a možná také v podpoře ilegál-
ní činnosti KSČ. M. Mareš uvítá jakékoliv 
informace o jejich vzpomínkách na soudní 
proces a dobu věznění. Pište na adresu mi-
roslav.mares@gmail.com.
Ve zmíněném soudním procesu byli souzeni:
Karl Libal (*1906), Josef Runa (*1897), Ul-
rich Douda (*1913), Bohumir. Jira (*1901) 
bytem Mrákotín, Anton Tušer (*1902) Telč, 
Karl Doležal (*1904) Telč, Johann Bruz-
la (*1897), Franz Mareček (*1914), Franz 
Fiska(?) (*1894), Anton Dvořak (*1897), 
Josef Jicinsky (*1894), Franz Vesely 
(*1918) - Mrákotín, Anton Pelej (*1903) 
- Nevcehle, Josef Netolicka (*1900) Mra-
kotín, Alois Brychta (*1890) Nevcehle, Ul-
rich Vit (*1911) - Mrakotín, Franz Starek 
(*1892)  - Mrákotín, Josef Jíra (*1906) - 
Bolíkov, Ernst Burian (*1907) - Mrákotín, 
Gotilek Franz(?) (1903) - Mrákotín, Johann 
Stransky (*1907) - Práskolesy.
Jména jsou uvedena dle soudního spisu. 

Občané Telčska 
před soudem 
v Berlíně

Pomůžete?

Narozeniny mohou 
slavit dvakrát 

Dokončení z předchozí strany

Nemá jich málo. Vrásky mu přidělává péče 
o kulturní dům a jeho využití, potřeba kana-
lizace, ruina hospodářského dvoru, bývalé 
rezidence, při vjezdu do obce... S tou po-
sledně uvedenou ale nic nezmůže. Jedná se 
soukromý majetek... Rezidenci (zámeček), 
který do Sedlatic vytrvale, díky opisování, 
umisťují turistické materiály, zde přícho-
zí již defi nitivně nenajdou. „Nej“ Sedlatic? 
Vedle v úvodu zmíněného dvojího naroze-
ní obce, které je v mikroregionu unikátní, 
jedno zcela aktuální. Již třetí měsíc patří 
Sedlatice mezi malou skupinu obcí mikro-
regionu, které vykazují nulovou nezaměst-
nanost! Přitom pro 35 zdejších ekonomicky 
aktivních obyvatel je cesta za prací z obce, 
která leží mimo hlavní silnice, dopravně 
mimořádně náročná.                                /z/
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Město Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

vyhlašuje v souladu se zák. č. 128/00 Sb. o obcích 
v platném znění, záměr města

Prodat bytovou jednotku č. 214/4 2+1
o velikosti 68,50 m2 v domě čp. 214

(část obce Telč – Staré Město, ul. Radkovská)
na pozemku parc.

st. 801/2, včetně podílu na společných částech domu 
a na pozemku parc.č. st. 801/2 vše v katastrálním území Telč, 

obci Telč, okres Jihlava.
Podmínky prodeje jsou zveřejněny na úřední desce

a elektronické úřední desce na adrese:
www.telc.eu/uredni_deska

Bližší informace obdržíte na fi nančním odboru MěÚ Telč 
– kontaktní osoba Ing. Lenka Komůrková, tel. 567 112 451, 

607 242 595, lenka.komurkova@telc.eu nebo na odboru rozvoje
a územního plánování MěÚ Telč – kontaktní osoba Jiří Salus, 

tel. 567 112 424, 724 802 382, jiri.salus@telc.eu
Příjem nabídek do 15. 11. 2013

Město Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

vyhlašuje v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění, záměr města

prodat část pozemku parc. 7316/32
o výměře cca 9000 m2.

Stanovená minimální cena je 250 Kč/m2

Podmínky prodeje jsou zveřejněny na úřední desce a elek-
tronické úřední desce na adrese: www.telc.eu/uredni_deska

Bližší informace obdržíte na fi nančním odboru MěÚ Telč 
– kontaktní osoba Ing. Lenka Komůrková, tel. 567 112 451, 

607 242 595, lenka.komurkova@telc.eu 
nebo na odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč 
– kontaktní osoba Vladimír Švec, Dis, tel. 567 112 421, 

607 930 821, vladimir.svec@telc.eu
Příjem nabídek do 15. 11. 2013 do 14:00 hod.

Inzerujte v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu

Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, 
odbor kultury MěÚ Telč

tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 9. do 18. 10. 2013.

Normální podzim

Průměrná teplota:   12,3 °C
Průměrný tlak:  1016,5 hPa
Srážky:    47,8 mm
Maximální teplota:   26,2 °C, 7. 9. 
   v 16,18 hod.
Minimální teplota:   1,4 °C, 28. 9. 
   v 8,30 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  40,7 km/h, 2. 9.

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

Září v číslech

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

• Koupím poštovní známky, pohledy, 
obálky, staré bankovky, tuzexové bo-
ny, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, ce-
lé sbírky - větší množství - pozůstalost 
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny.Info: tel.: 724 22 92 92

• Pronajmu ihned velký 4+KK v Telči 
(100 m2). Tel. 603 419 076.

Malý oznamovatel
• Prodáme byt 2+1 na sídlišti U Štěpnic-

kého rybníka. Přízemí. Cena dohodou. 
Kontakt: 724 523 861

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. No-
vé kurzy začínají vždy první pondělí 
v měsíci na učebně autoškoly na Mysli-
bořské ulici v Telči od 15,30 hod. Info 
na tel. 607 185 517, www.autoskolaekol.
wz.cz

• Přijmeme pracovníky na stavební úpra-
vy. Životopis zasílejte na e-mail: joko.
telc@tiscali.cz

• Přijmu číšníka s praxí do restaurace 
v Telči. Tel.: 602 819 987.

Nástěnný kalendář 2014
25 let Podjavořičanu

Autor snímků Martin Čáp
V prodeji v IS na radnici 
a v Knihkupectví Šilhavý 

na nám. Zachariáše z Hradce

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč, Luční 625
telefon: 567 243 633, 974 266 721

jiooptelc@mvcr.cz
974 266 720 (vedoucí)

974 266 722 (zástupce vedoucího)
HZS Kraje Vysočina

Stanice Telč, Luční 586
telefon: 950 272 110, 774 150 363

jiri.fi sara@hasici-vysocina.cz

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

info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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Za podpory Ministerstva kultury vydalo 
město v září letošního roku propagační se-
šit s letáky s názvem Historie vypráví do-
spělým i dětem. Vedle stručné historie zám-
ku, jezuitské koleje, kostelů Jména Ježíš, sv. 
Jakuba a Ducha a také radnice, Hasičského 
domu či kašen v něm návštěvníci naleznou 
příběhy zmíněných památek nejen z doby 
jejich vzniku, ale i z docela nedávné histo-
rie. Právě ty by měly připomenout, že pa-
mátky nejsou mrtvými objekty postavenými 
v dávných dobách, ale že sdílely či sdíle-
jí osudy s obyvateli města v každém čase. 
K zájmu o nový tisk nemalou měrou přispí-
vají atraktivní fotografi e Lubomíra Stibur-
ka a Jiřího Jabulky. Pro čtenáře zařazuje-
me výběr z textů, které naleznou v novém 
propagačním materiálu, i těch, které edito-
ři z technických důvodů vypustili.

Věž sv. Ducha
Kohout ji chrání již deset století
Máš ho, Ondřeji? Za chvíli budeme po-
kládat kámen. Ano, Mistře Ambroži. Ne-
bude se ale Otec Bernard zlobit? Nemu-
síme mu všechno říkat, Ondro, počkáme, 
až odejde. Přece víš, že do základů patří. 
Už nic neříkám, Mistře Ambroži. O čem 
to Mistr Ambrož, hlavní stavitel věže sv. 
Ducha, s pomocníkem Ondřejem hovoři-
li? O kohoutovi, kterého měl Ondra opat-
řit. Podle dávného zvyku jeho kosti patří 
do základů každé stavby. Natož takové, ja-
kou dnes zakládají. Že je v Čechách již ně-
kolik století křesťanství? Nevadí, zvyk je 
zvyk. A ochranu proti ohni bude věž urči-
tě potřebovat. Možná, že uložení základ-
ního kamene Svatodušní věže proběhlo ji-
nak. Třeba i Otec Bernard přimhouřil oči. 
Jisté je, že kohout v základech skončil. Je-
ho kosti najdeš v malé expozici v přízemí 
věže. Před časem je nalezli archeologové, 
když zkoumali její stáří.

Jezuitská kolej
Zlí jezuité?
Jezuité byli zlí. Tuto tezi si odnáší z hodin 
dějepisu několik generací Čechů. Až v po-
sledních letech se žáci, pokud mají osví-
ceného učitele, dozvědí, že zrcadlo dějin 
není ani v tomto případě tak jednoznačně 
jasné, jak by se mohlo zdát.  Zda se o zmí-

Historie vypráví dospělým i dětem
něný „obraz“ jezuitů více zasloužili náro-
dovci v 19. století či komunističtí historici, 
kterým se náramně hodil do jejich vidění 
světa, se budou zřejmě přít další generace 
badatelů. Pravdou je, že jezuité mají zásad-
ní zásluhu na mimořádném rozvoji Telče 
v 17. a 18. století. Zanechali nám velkou 
kolej - dnes Univerzitní centrum Masary-
kovy univerzity, konvikt sv. Andělů - dnes 
Vzdělávací centrum Ministerstva fi nancí, 
gymnázium - dnes pracoviště Českého vy-
sokého učení technického, dispenzář - dnes 
sídlo Národního památkového ústavu pro 
Kraj Vysočinu a také třeba letní refektář - 
dnes zajímavou ubytovnu turistů. Když bu-
dete těmito objekty procházet, tak se vám 
může třeba vybavit historik a obránce čes-
kého jazyka Bohuslav Balbín, misionář 
a cestovatel Augustin Strobach nebo mete-
orolog Antonín Strnad. Ti a mnozí další zde 
žili a pracovali... Zlí jezuité? 

Dolní kašna
Svatá Markéta už není „neforemná“
Od nepaměti stála uprostřed náměstí, ja-
ko v jiných středověkých městech, kašna. 
Místo, kde obyvatelé měli přístup k čis-
té užitkové vodě. Ta sem byla zprvu vede-
na z Malého Pařezitého rybníka, později, 
za Zachariáše z Hradce, byl tento zdroj po-
sílen o vodu z Velkého Pařezitého rybníka, 
vedenou umělým korytem do rybníka Smrk 
u Vanova a odtud do nádrže Nadymák v Tel-
či. Asi na počátku 17. století byla původní 

dřevěná kašna nahrazena kamennou se so-
chou sv. Markéty. V roce 1717 využil pri-
mátor Ondřej Hanusík přítomnosti řezbáře 
Davida Liparta ve městě a poručil „statui 
sv. Markyty na této kašně předělati, která sic 
velmi neforemná je…“ Pan primátor Hanu-
sík nám tak vzkázal, že téma muži a ženská 
krása není jen tématem současnosti.
Vandalové? Ne, uvědomělí občané
Do kašny přelézá druhý muž. Nese krátký 
žebřík. Opírá ho o sochu. Ten, který vle-
zl do kašny první, na něj vystupuje. V ruce 
drží nějaký předmět. Je to pilka na železo. 
Po třiceti vteřinách. Muž uřízl železný kří-
žek, který světice svírala v pravé ruce. Pa-
chatelé mizí z kašny. To není přepis zázna-
mu bezpečnostní kamery, která zachytila 
dva vandaly při poškození sochy sv. Mar-
kéty na dolní kašně. Píše se rok 1969. Dva 
„uvědomělí“ občané právě odstranili atri-
but tmářství, který hyzdil náměstí. Jsme 
v reálném socialismu sedmdesátých let 
dvacátého století. Plakát, který právě v té 
době vyšel a na kterém zachytil jeho au-
tor ještě světici s křížkem, musí do stou-
py. Pohlednice, které vychází později, jsou 
v pořádku. Křížek na nich chybí. Nic není 
v našem příběhu vymyšleno. Téměř dvacet 
roků pak trvalo, než se kříž do ruky svaté 
Markéty mohl vrátit.

Hasičský dům
Smutný konec II. světové války
Včera ještě městu vládli Němci a hrozili 
popravou několika desítek mužů. Všichni 
ale cítí, že jejich vláda je u konce. Celou 
noc drží v hasičské zbrojnici mladí muži 
pohotovost. Co kdyby něco? Rudou armá-
du je již slyšet, nezadržitelně se blíží. Jak 
se zachovají Němci? Dají se na útěk, nebo 
budou klást odpor? Nikdo do nich nevidí. 
Když se ráno dostane do hasičárny zprá-
va, že nedaleké Krahulčí ohrožuje jednot-
ka wehrmachtu, neváhá skupina mužů ani 
chvíli. Nasedá do hasičského auta a vydá-
vá se na pomoc. Střet se zkušenými váleč-
níky, ostřílenými boji na frontách, je ale 
tragický. Za dvě hodiny se do Telče, kte-
rou mezitím osvobodila Rudá armáda, vra-
cí nákladní vůz. Veze smutný náklad, který 
složí právě zde, v hasičské zbrojnici. Tě-
la šesti mladých hasičů. I tak to v životě 
chodí. Radost doprovází často i smutek. 
A právě takový byl konec II. světové války 
v Telči 9. května 1945.                           /z/

Nový propagační materiál

Foto: Ilona Jeníčková
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Listopad nemám ráda. Ráno je ještě tma 
a odpoledne už tma. Venku prší a fouká ví-
tr. Roztančí spadané listí do různých kreací 
a přitom deštník otočí naruby, což již není 
tak romantické. Ulice jsou prázdné a smut-
né. Ale znám místo, kde je veselo, kde se 
žije a kde se potkává spousta lidí. Již od rá-
na stojí hloučky lidí před zavřenými dveřmi. 
Čepice naražené hluboko do čela a kabáty 
zapnuté až ke krku. Jdou se pobavit, zana-
dávat si, potkat souseda a prohodit pár slov 
a přitom i nakoupit. Ano, jsou to zákazníci 
nákupních center, které s blížícími se Váno-
cemi ožívají. Ve frontě na košík se dozvíte, 
jaké bude letos počasí, co mají ve slevě a co 
již včera neměli, jak je všechno drahé, ale 
jíst se přeci musí. Z každé výlohy se na vás 
směje Mikuláš nebo Ježíšek. Třpytí se řetě-
zy a vánoční ozdoby. A když se ještě z re-
produktorů line „ Nesem vám noviny“, tak 
to již neodoláte a koupíte i to, pro co jste pů-
vodně nešli. Akce a slevy na vás útočí, jeden 
obchod předhání druhý a reklamní letáky 
přetékají ze schránek. A tak jdete z oddělení 
do oddělení a košík se plní. Bravurně se vy-
hnete několika hloučkům diskutujících, kte-
ří z košíků utvořili barikádu. Slalom s koší-
kem by mohla být klidně další olympijská 
disciplína. A již vidíte v dáli pokladny. Za-
řadíte se na konec jedné z řad a doufáte, že 
jste zvolili správně, že je to ta nejrychlejší. 
Samozřejmě jste se netrefi li, pokladní něko-
likrát odejde něco řešit, platební karta jed-
né zákaznice nefunguje a zboží na účtence 
má jinou cenu, než na regále, takže se volá 
vedoucí, aby položku stornovala. Nakonec 
vítězíte a vyložíte své zboží na pás. Až ny-
ní zjistíte, že máslo, pro které jste šli, mezi 
zbožím chybí, ale představa, že vše nasklá-
dáte zpátky do košíku a vrátíte se, je napros-
to nereálná. Pro máslo se zastavíte zítra, če-
kají na vás nové zážitky a příběhy a znovu 
sázka do loterie: Která pokladna je nejrych-
lejší? Pokud máte jinou zkušenost, tak vám 
gratuluji a ostatním přeji pevné nervy, proto-
že nákupní šílenství právě začíná.

Listopad

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše 
Nechvátalová

Tradiční „Čertování“ se uskuteční v telč-
ském DDM od 25. do 29. listopadu. Od pon-
dělí 25. do čtvrtku 28. to bude Čertování 
pro školy. V pátek 29. 11. se otevře peklo 
ve sklepních prostorách pro širokou veřej-
nost. Od 15. do 17. hodin se zde budete mo-
ci setkat s Luciferem a zažít mnoho překva-
pení. Navštivte nás, nebudete litovat.

Jarmila Janovská

Čertování v DDM

Městská knihovna zve

Bolívie
Cestopisná beseda Radky Sekaninové 
Čtvrtek 14. listopadu v 17,30 v obřad-
ní síni radnice na náměstí Zachariáše 

z Hradce 

V nabídce městské knihovny najdete no-
vinku Jindřicha Boháče a Viktora Kudr-
ny Medailéři Josef a Zdeněk Šejnosto-
vé. Práce velmi podrobně mapuje životy, 
a hlavně díla, obou předních českých vý-
tvarníků z Vysočiny. Na otázku, proč si 
zmíněnou knihu přečíst, nebo alespoň 
si ji prohlédnout, máme pro čtenáře TL 
hned několik odpovědí. Oba umělci patří 
u nás bezesporu mezi špičky svého obo-
ru. Zdeněk Šejnost (*1921, +2002) re-
stauroval v 70. letech řadu soch v Telči 
a okolí. Později se v Telči dokonce usa-
dil a v roce 2002 (24.4.) zde zemřel. V té 
době, pokud mu to zdraví dovolovalo, 
restauroval nezištně vandaly poškoze-
né sochy ve městě a třeba také výzdobu 
krypty kaple sv. Karla. A Josef Šejnost 
(*1878, +1941)? Jeho série medailí čle-
nů první vlády Československé republi-
ky je nejen zdařilým uměleckým poči-
nem, ale dnes také předmětem velkého 
sběratelského zájmu. Pod položkou 09 
v ní najdeme medaili s portrétem minist-
ra veřejných prací Františka Staňka, vý-
znamné osobnosti Telče a okolí.          /z/

Medailéři Josef 
a Zdeněk Šejnostové

Proč si přečíst

Městská knihovna děkuje paní Mar-
cele Šejnostové za  darování zmíněné 
práce a dalších publikací. 

Kniha je o Harrym, 
který má jet popáté 
do Bradavic, než 
ale odjede, zaútočí 
na něj mozkomo-
rové a Harry pou-
žije kouzlo, aby se 
ochránil. Když při-
jde domů, přijde mu 
dopis, kde zjistí, že 
půjde před soud…

Čtenáře dětského oddělení zpovídá 
Lenka Zamazalová

Co právě čtu 
z městské knihovny

Patrik Krolák 
GOB Telč, prima

Joanne K. Rowlingová:   
Harry Potter a Fénixův řád

Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro 
toho, kdo v ní neumí číst.

Carlo Goldoni 
Beletrie
Hosseini: A hory odpověděly; Ludlum: 
Bourneova moc; Jakoubková: Darované-
mu manželovi na zuby nekoukej; Brown: 
Drsný chlap; Keleová-Vasilková: Druhá; 
Gardner: Chyť mě; Cimický: Maigreto-
vo pařížské léto; Young: Křižovatky; Tej-
kalová: Miss cirkus; Jackson: Nechtěj nic 
vědět; Mawer: Pád; Mornštajnová: Slepá 
mapa; Harden: Útěk z tábora 14; Pancol: 
Žluté oči krokodýlů; Kubátová: Obětovaná

Naučná
Vondruška: Město; Temelie: Výživa podle 
pěti elementů; Heller: Velká kniha šití; Ho-
merová: Kapitoly z dějin evropského měs-
ta; Seidl: Od žaláře k oltáři

Dětská
Curley: Dávná kletba; Morkes: Komi-
sař Vrťapka - Tajemství mahárádžova vej-
ce; Sage: Oheň; Walliams: Pan Smraďoch; 
Priestley: Příšerné příběhy z temného tune-
lu; Burdová: Syn pekel. Vlčí krev; Pacov-
ská: Sedmý smysl. Vrať drakovi, co je jeho; 
Březinová: Bleděmodrá kafkárna; Simpso-
novi. Bžunda mrtvého muže 

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Nové knihy městské knihovny

Russel L., Mozek a řeč: neurologie nejen 
pro logopedy; Liessmann K. P., Teorie 
nevzdělanosti; Mužík J., Profesní vzdělá-
vání dospělých; Jindra V., Dějiny Malého 
Pěčína; Veliká A., Z Čech až do klokaní 
kapsy; Trockij L. D., Zrazená revoluce; 
Kunová V., Zdravá výživa; Heber F. A., 
České hrady, zámky a tvrze. Jižní Če-
chy, Severní Čechy; Velká encyklope-
die vědy; Vondra R., České země v letech 
1792-1848; Cox B., Proč platí E=mc2; 
Pešta J., Encyklopedie českých vesnic. 
Ústecký kraj, Liberecký kraj; Garlick 
M.A., Atlas vesmíru

Pro TL připravila Ilona Martinů

Novinky Knihovny UC
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Římskokatolické
1. 11. pá 8.00 Matka Boží
  17.00 sv. Jakub
2. 11. so 8.00 sv. Anna
  17.00 Matka Boží
3. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 sv. Karel
9. 11. so 17.00 Matka Boží
10. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
16. 11. so 17.00 Matka Boží
17. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
23. 11. so 17.00 Matka Boží
24. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
30. 11. so 17.00 Jména Ježíš

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

Adventisté
každý čtvrtek v 19.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

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

Bohoslužby

Aktuální informace z radnice   
● Dražební vyhlášky ● Oznámení o uložení písemností 
● Ztráty a nálezy ● Záměry pronájmů a prodeje pozemků 

● Sdělení orgánů státní správy 
www.telc.eu/uredni_deska

Velké výročí  
Před 200 lety, 1. prosince 1813, se narodil největší hudebník 

telčské historie, Jan Evangelista Kypta. 
TL to připomenou v příštím čísle!

V neděli 1. prosince se v kostele Jména Ježíš uskuteční v 17 hodin první letošní adventní 
koncert. Vystoupí na něm místní pěvecký sbor Santini s programem Adventus Domini. 
Zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Jacoba Handla, Jana Jozefa Bočana a dalších 
mistrů. „Protože hudebníci chtějí uctít památku dvousetletého výročí narození Jana Evan-
gelisty Kypty, které připadá právě na 1. prosinec, zařadili do programu i jeho skladby,“ 
uvedl pro TL dirigent a manažer sboru Karel Tomek. 

Santini oslaví Kyptu. 
Na jeho narozeniny

Foto: Klára Křížková

Víme první:

Oblíbené Mikulášské jízdy historického vlaku na železniční trati  Kostelec - Slavonice se le-
tos uskuteční v sobotu 7. prosince (Telč 9.30 – Dačice 10.02/ 10.15 – Slavonice 11.02/12.09 
– Dačice 12.58/14.30 – Telč 15.04) a v neděli 8. prosince (Telč 9.30 – Třešť 10.12/ 10.35 - 
Kostelec 10.54/ 11.10 – Třešť 11.31/ 12.32 - Telč 13.12). V příštích TL o nich více prozradí 
předseda Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice senátor Miloš Vystrčil.

http://www.pokoleji.cz

Mikuláš bude jezdit vlakem. Z Telče
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Podzimní mozaika TL

Foto: Stanislav Bartoň, Jiří Mouryc, Ilona Jeníčková

LOVIL SE ŠTĚPNICKÝ RYBNÍK (12. 10.)

KONEC ROVNÉ STŘECHY. Největší bytový dům s rovnou střechou ve městě na sídlišti 
U Štěpnického rybníka dostal ke čtyřicátým narozeninám sedlovou střechu.

OPRAVENÁ PAMÁTKA. Ve Slavatov-
ské ulici. 
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Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 11. 11. IV. 13. 11.
III. 12. 11. V. 14. 11.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská 
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes 
Svatojánský potok, III – Podolí – křižovat-
ka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV 
– Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné 
a Květinová, V – Štěpnice II. – u garáží

Předseda Klubu českých fi latelistů Bohuslav 
Makovička získal nedávno zajímavý doku-
ment, který připomíná prakticky neznámou 
epizodu z kulturní historie Telče. Jedná se 
o poštou prošlou pozvánku z prosince 1912 
spolku LYRA na prosincovou schůzi v hos-
tinci U Goldnáglů (v místech dnešního ho-
telu Pangea). Členové spolku a jejich přáte-
lé na ní měli přednést, a projednat návrhy 
na program mikulášské besídky. Pozvánka 
je bohužel podepsána jen „spolek LYRA“. 
Adresátem pozvánky byl pan Bohdan Stej-
skal v dnešní Hradecké ulici. Najde se mezi 
čtenáři TL někdo, kdo o existenci zatím ta-
jemné LYRY ví něco více? Pište na adresu 
tl@telc.eu, nebo tlf. 774 584 841.

Kdo to ví? Tajemná LYRA

Asi jste to již také zažili. Muž či žena ve va-
šem okolí, velmi často s jízdním kolem, 
střídavě soustředěně pozorují „hodinky“ 
na zápěstí či displej mobilního telefonu, 
do kterého nehovoří, a kout, kde zdánlivě 
nic není. Pak k němu radostně zamíří a ně-
co tam „kutí“. Ne, nebyli jste svědky něja-
ké špionážní operace. Dotyční byli „hleda-
či pokladů“ v celosvětové hře geocaching. 

V současné době se jí věnuje již více než 
5 miliónů hráčů. Protože geocaching je, 
a stále více bude, fenoménem spojeným 
s turistickým ruchem, představujeme ho 
v rozhovoru s jeho telčským aktivním hrá-
čem Jindřichem Kaupou.
Většina čtenářů TL zatím do styku s geo-
cachingem nepřišla. Jak byste jim ho 
stručně přiblížil?
Jedná se o sport blízký turistice a součas-
ně zábava. Hráči (kešeři) hledají ukryté 
schránky (keše) pomocí navigace GPS. Po-
pis v úvodu příspěvku ho docela přesně vy-
stihuje. A přirovnání k dětské „šipkované“ 
je také hodně blízko.
Čím se musí zájemce o geocaching vyba-
vit, co musí umět?
K hledání keše stačí turistická navigace 
GPS nebo navigace v telefonu. Nezbytná je 
práce s internetem. Pak již jen běžné turis-
tické vybavení, podle náročnosti hráče. 
Hlavní důvod, proč by měly geocaching 
propagovat zpravodaje typu TL?
Schránky pro geocaching lze sice nalézt 
kdekoliv, ale je logické, že jejich hustota 
v zajímavých turistických lokalitách je vět-
ší. Nakonec i pro hráče je atraktivní prostře-
dí daleko přitažlivější. Místa soustředěného 

Geocaching. Sport i zábava, která podporuje turismus
turistického ruchu, jako je Telč či Telčsko, 
jsou pro geocaching ideálním „hřištěm“. 
Příchod hráčů geocachingu do regionu bude 
určitě zajímavý pro ty, kdo poskytují služby 
turistům. A bude v budoucnu narůstat!
Jak vypadá a co obsahuje schránka 
(keš), kterou hráči hledají?
Obvykle je to plastová krabička, ve které 
najdou povinně sešitek pro zápis nálezu. 

Někdy také dárky na výměnu. Hlavní od-
měnou pro registrovaného hráče je vedle 
úspěšného nalezení a vyzvednutí keše zís-
kaný bod evidovaný na stránkách geoca-
ching.com po provedení elektronického zá-
pisu s daty skrýše.
Kolik je v okolí Telče schránek a kolik 
hráčů je asi v regionu?
Přibližně dvě desítky skrýší různých typů 
náročnosti a velikostí. Kolik občanů se hře 
věnuje, lze pouze odhadovat, protože v in-
ternetové evidenci jsou uvedeni pod pseu-
donymy - hráčskými jmény.
Problém geocachingu?
U skrýší ve městech, kde je větší pohyb 
v blízkosti schránky, je obtížné ji před ne-
zapojenými do hry delší dobu utajit. Bohu-
žel i v Telči již došlo ke zcizení schránky 
a jejímu opakovanému vykradení. V těch-
to případech nezbývá než schránku přemís-
tit, případně na čas její hledání odložit nebo 
úplně zrušit.
Kde se geocaching vzal?
Přichází z USA jako vedlejší produkt vývo-
je a využívání navigačního systému GPS. 
Zásluhu na jeho vzniku má tehdejší prezi-
dent Bill Clinton, když v roce 2001 rozhodl 
o uvolnění systému pro veřejnost.

Dočkáme se, že převažující anglické ter-
míny v geocachingu budou nahrazeny 
českými?
Sotva. Vždyť fotbalu, autu a ofsajdu se ta-
ké nedivíme.
Neuvažujete o představení geocachingu 
telčské veřejnosti přednáškou nebo be-
sedou?
Neuvažuji, protože pro zájemce je podrob-
ná informace uvedena v češtině na strán-
kách geocaching.com. Navíc v poslední 
době bylo i několik reportáží v rozhlasu 
a v televizi. S každým zájemcem se ale rád 
o své zkušenosti podělím.                        /z/

Přesné zaměření a zdokumentování provází nález každé schránky (keše).                              
Foto: Archiv J. Kaupy
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Jakub Caha z telčského oddílu Pro-
-Life Fitness se v polovině října zúčastnil 
prestižní soutěže kulturistů Arnold Clasic 
Europe ve španělském Madridu. 
Přes velké úsilí, které přípravě na závod 
věnoval, se mu nepodařilo postoupit do fi -
nále. Mimořádně úspěšný byl ale 1. října 
ve Vídni. Z mezinárodní pohárové soutěže 
International Austria Cup 2013 si v kate-
gorii nad 180 cm dovezl při velké konku-
renci stříbrnou medaili.

Kulturistika
Madrid ne, Vídeň ano

Thayaland – Vysočina 
Mezinárodní mládežnické hry

Během letošního roku se ZŠ Masarykova 
třikrát zúčastnila Mezinárodních mládež-
nických her Thayland – Vysočina. Telčští 
školáci na nich sportovali a soutěžili se svý-
mi vrstevníky z partnerského Waidhofenu 
a.d. Thaya. V květnu to bylo na cyklistic-
kém výletu, kdy se na slavonickém náměstí 
„sjeli“ s rakouskými kamarády, odkud po-
kračovali do cyklocampu pod Landštejnem. 
Zde pak společně absolvovali řadu nejrůz-
nějších soutěží.

Na konci června žáci 6. a 7. ročníků obou 
škol změřili síly na hřištích v Telči ve fot-
balu, košíkové, fl orbalu, přehazované a vo-
lejbalu. Poslední podobné setkání pak 
proběhlo na konci září na sportovištích 
ve Waidhofenu.

Vladimír Semotán (red. upraveno)

Sport
Dotazník Romana Mikeše
Od dětství se věnuje sportu, především ho-
keji. První kroky na bruslích udělal na telč-
ských rybnících a zdejším zimním stadionu. 

V žákovských soutěžích 
hrál za SK Telč, pozdě-
ji svůj hokejový život 
spojil s Duklou Jihlava. 
V letošní sezóně se ob-
jevil v základní sestavě 
jejího prvoligového tý-
mu. Zařadil se tak k nej-
úspěšnějším hokejistům 

telčské historie, Zdeňku Markovi, Josefu 
Vondrákovi, Františku Kopečnému a dal-
ším. Dotazník TL vyplnil Roman Mikeš.
V kolika letech a kde jsi prvně stál 
na bruslích?
Od čtyř let jsem s tátou chodil na místní 
zimní stadion.
Hokejový vzor?
Hokejový vzor vyloženě nemám, ale líbí se 
mi Patrick Kane (Chicago), který je velmi 
šikovný a technický typ, nebo Martin Stra-
ka z Plzně.
O dědečkovi, Janu Holečkovi, se traduje, 
že byl nejrychlejší fotbalista Telče všech 
dob. Zdědil jsi po něm rychlost?
Myslím, že asi ano. Škoda, že jsem dědu ne-
viděl hrát. 
Kolik dní v roce jsi na bruslích?
Když vynechám letní přípravu, tak na ledě 
strávím osm měsíců.

Roman Mikeš a extraliga?
No, to je dobrá otázka. Samozřejmě, že 
bych si extraligu rád zahrál. Ještě ale mu-
sím na sobě pracovat. 
S kým by ses chtěl na ledě potkat?
Tak teď jsem rád, že můžu být v týmu 
s Viktorem Ujčíkem nebo se potkávat s ta-
kovými hráči, jako je David nebo Aleš 
Kotalík. Rád bych si zahrál v jedné lajně 
s bývalým spolužákem Davidem Musilem 
z Edmontonu.
Další sport?
Samozřejmě fotbal. Dříve v jarní hokejo-
vé přestávce jsem chodil hrát za kamará-
dy v Telči, ať už dorost nebo muže. Teď už 
bohužel mám velmi málo času.
Jak relaxuješ?
Rád si zajdu po tréninku třeba na golf nebo 
s tátou na ryby.
Kniha, nebo televize?
Přiznám se, na knihy moc nejsem. Spíš te-
levize a sportovní přenosy.
Oblíbené jídlo?
Domácí svíčková.
Co ti udělá radost?
Když se mi budou vyhýbat zranění.
Na co se zeptáš TL?
Samozřejmě na to, kdy budou mít místní 
hokejisté nad hlavou střechu?
TL:
Vypadá to velmi nadějně. TL věří, že si pod 
střechou v Telči brzy zahraješ.                  /z/

V sobotu 21. září se na stanici HZS usku-
tečnil XII. ročník Hasičského pětiboje. Té-
to již tradiční soutěže, při které hasiči plní 
silové disciplíny v zásahové výstroji, se zú-
častnilo 32 soutěžících v kategorii „A“ (s ak-
tivním dýchacím přístrojem) a 21 v katego-
rii „B“ (dýchací přístroj pouze jako zátěž). 

M. Pařil opět a Luboš Bartoň
Hasičský pětiboj zná vítěze 

Vítězem kategorie „B“ se stal Luboš Bartoň 
z jednotky Stará Říše a v v kategorii „A“ ob-
hájil první místo telčský Milan Pařil. Prven-
ství v kategorii družstev složených ze závod-
níků kategorie „A“ patřilo družstvu stanice 
Telč. Výsledky soutěže najdete na stránkách 
www.tfa.webnode.cz.                        Podle TZ

Milan Pařil v akci.                                                                            Foto: Archiv HZS Telč
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Hokej je tady
V nastávající sezóně má Krajská soutěž 
Vysočiny, jejímž tradičním účastníkem je 
SK Telč, zcela novou podobu. Mezi dese-
ti účastníky najdeme pět týmů z Jihomo-
ravského kraje! Soutěž tak letos budou 
hrát: HLC Bullgogs Brno, HC Zastávka, 
HC RH Centrum Brno, HC V. Bítýška, HC 
Spartak V. Bíteš, HHK V. Meziříčí B, HC 
Sokol Křižanov, TJ Šerkovice, TJ Náměšť 
a SK Telč. Úvodní část se hraje dvoukolo-
vě. Telčští hokejisté do ní vstoupili 11. říj-
na vítězstvím nad Velkou Bíteší 4:1.  Roz-
losování jejich utkání na domácím ledě 
přineseme v příšítm čísle.

Turistika
Turistické pochody Klubu českých turistů 
v Telči, www.kcttelc.cz
Pochody se konají za každého počasí.
Prezence a start – sobota a neděle: sokolov-
na od 6.30 do 10.00 hod.
2. 11. Vysočinou k Telči aneb K pstru-
hovým vodám
trasy 51, 40, 27, 17 km
3. 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

Florbal
Družstvo telčského Orla se zúčastnilo 12. 
října Mistrovství ČR Orla smíšených druž-
stev v Nové Cerekvi. Z dobře obsazené-
ho turnaje si tým ve složení Iva Slatinská, 
Lenka Sejrková, Ája Mácová, Wendy Von-
dráková, Jakub Kadlec, Vít Kamaryt, Oto 
Sejrek, Ondra Zahradníček a Radim Ko-
randa odvezl pěkné 3. místo.                  dk

Futsal
30. 11. Klíďo-píďo cup
Turnaj ve futsale
9.00 hod., sportovní hala Masarykova
Pořádá oddíl volejbalu SK Telč

Program FITMAMI srdečně zve na cviče-
ní s kočárky či odstrkovadly vždy v pátek 
v 10.00 hod. do zámeckého parku.

Sport O pohár starosty Telče 2013 

21. září vyvrcholil již tradiční čtyřdílný mo-
tokrosový seriál na Dyjických mostech O po-
hár starosty města Telče. Na startu se v něm 
objevilo 65 jezdců, z toho 9 jich bylo z Telče. 
Jedinou odvážnou ženou seriálu byla Andrea 
Mikušová ze Znojma. Divácky atraktivním 
zpestřením každého letošního závodu by-
lo utkání „fechtlů“ v třídě Fechtl klasik. V té-
to kategorii startovalo celkem 33 strojů. Velký 
dík patří jejich hlavnímu organizátorovi Vla-
dislavu Ampapovi z Nové Říše. Celý ročník 
měl, podle hodnocení účastníků, výbornou or-
ganizací a vždy velmi dobře upravenou trať 
přesto, že se dvěma dílům seriálu nevyhnul vy-
datný déšť, který se zasloužil o blátivý podklad 
tratě. Zásluhu na uspořádání náročného podni-
ku, který řadu let k městu neodmyslitelně patří, 
má Motoklub Telč a především jeho členové 

Motokrosový seriál skončil
Josef Holec, Radek Vyvadil a Zdeněk Kučera.
třída MX1: 1. Petr Šmach (Telč), 2. Robert 
Jackwerth (Telč), 3. Lukáš Vrňák (Jindřichův 
Hradec)
třída MX2: 1. Zdeněk Zeman (Jihlava), 2. 
Tomáš Fexa (Batelov), 3. Daniel Vítek (Jih-
lava)
třída Veterán: 1. Vladislav Ampapa (Nová 
Říše), 2. Petr Kelbl (Pacov), 3. Josef Kopec-
ký (Pacov)
třída Open: 1. Libor Ampapa (Nová Říše), 
2. Filip Coufal (Horní Dubenky), 3. Petr Po-
korný (Telč)
třída Fechtl klasik: 1. Václav Trnovský (Pře-
dín), 2. Jan Trnovský (Předín), 3. Rostislav 
Chládek (Hrotovice)
Více sledujte na www.motoklubtelc.cz

J. Plhalová

Podzimní mlhy a chladné počasí oznamu-
je, že se blíží konec letních sportů a na řadu 
přichází ty halové a posléze výlučně zimní. 
I fotbalisté SK Telč se připravují na zakonče-
ní podzimní části sezóny. Jako první ukončili 
svoji soutěž ti nejmladší. Téměř patnáct svě-
řenců trenéra Michala Kříže sehrálo pět tur-
najů, což znamenalo celkem dvacet zápasů. 
Výsledky jednotlivých turnajů ukazují, jak se 
jejich hra neustále zlepšovala. Zatímco na za-
čátku vyhrávali po jednom utkání, v tom po-
sledním turnaji vyhráli všechny zápasy a po-
razili jako jediní i svého největšího rivala 
z Třeště. Tento úspěch je posunul na druhé 
místo v tabulce. Všem hráčům i trenérům bla-
hopřejeme k tomuto pěknému umístění.   -rd-
1. Třešť 20 93:13 57
2.  Telč 20 53:39 34
3 Černíč 20 41:51 28
4.  Pavlov 20 44:36 27
5. Cejle 20 10:102 0

Fotbalová sezóna 
se blíží ke konci

V rámci přenosů fotbalové Ligy mistrů 
vyhlásila televize Prima COOL, která le-
tos přenosy v Česku zajišťuje, soutěž pro 
příznivce kopané „Vyhraj pohár pro svůj 
tým!“ Pro její vítěze připravila repliky 
poháru Ligy mistrů a další dárky. „Klu-
ci z fotbalového oddílu SK se do soutěže, 
ve které dávali fanoušci na facebooku hla-
sy svým týmům, přihlásili. Stali jsme se 
vítězem v jednom ze 4 regionů, které by-
ly pro soutěž uměle vytvořeny,“ sdělil pro 
TL trenér dorostu SK Ladislav Matys. Kte-
rá fotbalová osobnost repliku věhlasného 
poháru předala a jaké další dárky fotbalis-
té získali, budeme vědět až v příštím čís-
le TL. Předání cen se totiž uskutečnilo až 
po uzávěrce TL 26. října.

Fotbalisté uspěli. 
V hlasování na 
Facebooku

Na snímku jsou v popředí vítězové kategorie MX 1. Vlevo Petr Šmach (1.), vpravo Ro-
bert Jackwerth (2.), oba z Telče..                                                          Foto: Jitka Plhalová

Plavání otužilců
17. 11. Kostelní Myslová

Skoč do vody směle
Další ročník setkání otužilců

Začátek  ve 14:00.
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Vítáme nové občánky
Zora Škorpíková, Staré Město
Jessica Nováková, Staré Město
Filip Švantner, Štěpnice
Filip Kovanda, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Petr Fiala, Mikulov
a Kateřina Dvořáková, Mikulov
Rudolf Csillag, Jihlava
a Vlasta Stojková, Jihlava
Jaroslav Myšák, Praha
a Martina Chvátalová, Telč
Ladislav Holub, Záborná
a Milada Dvořáková, Telč
Miloš Trojan, Mrákotín
a Ludmila Leitkepová, Mrákotín
Martin Dolník, Telč
a Monika Ošmerová, Krahulčí
Radim Sochor, Třebíč
a Veronika Votavová, Třebíč

Opustili nás
Jan Hamerník, Staré Město 72 let
Antonín Švec, Podolí  73 let
Zdeněk Burian, Podolí  64 let
Marie Bednářová, Štěpnice 79 let
Zdeněk Šimek, Staré Město 80 let

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

Společenská rubrika

Akce
25. - 28. 11. 9.00 DDM
Čertování v Domě dětí
pohádka, čertoviny, výroba čertovského 
dárečku

29. 11.  13.00 náměstí
Mikuláš
Tradiční Mikulášské setkání s vystoupe-
ním dětí místních škol a školských zaří-
zení, vánoční trh, čertování v Domě dětí, 
rozsvícení vánočního stromu a osvětlení 
ve městě
Program na str. 25

Výstavy
4. – 26. 11. vstupní síň radnice
Fotoprůsvity Miroslava Kovala
Putovní výstava po městech České inspi-
race. Vernisáž výstavy v pondělí 4. 11. 
v 15.00 hod.

27. 11. – 6. 1. 2014       vstupní síň radnice
Labyrinty
výstava Základní umělecké školy Telč
Vernisáž výstavy ve středu 27. 11. v 16 hod. 
s hudebním vystoupením žáků ZUŠ

28. 11. – 30. 12. galerie Hasičský dům
Třpytivá krása
Výstava společnosti Brokis Janštejn je do-
plněná o autorizovanou výstavu skleně-
ných vánočních ozdob.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 28. 11. v 16.00 
hod.
Výstava je přístupná od pátku do neděle 
10.00 – 12.00 hod., 13.00 – 16.00 hod.

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

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Slavíčkova 387
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod. klub
Téma na listopad Jak dál?
6. 11. 18.00 Pokec s hostem na téma 
„holocaust“, i pro širokou veřejnost
12. 11. 16.00 Promítačka fi lmu „Do-
kaž to“
18. 11. 16.00 Nevíš, kam dál po ško-
le? Přijď to zjistit …
22. 11. 16.00 Jak zaujmout? (Kámoše, 

Kulturní kalendář
ve škole, v práci …) Vytvoř si vlastní koláž
28. 11. 16.00 Workshop Curriculum 
vitae. Co to je???

Klub důchodců
1. - 4. 12. v budově polikliniky
Mikulášská výstava
Zdobené perníčky, ručně vyrobené vánoční 
ozdoby. Výstava je otevřena od 9 do 16 hod.
Klub nabízí: 
Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných 
rukou ● Kroužek ručních prací ● Biblic-
ký kroužek ● Trénink paměti ● Rekondič-
ní cvičení ● Pěvecko-dramatický kroužek 
● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé
10. 11. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva, vý-
kup kožek

Blahopřání
Život to vzal zkrátka – už 
je tady „PADESÁTKA“, 
kterou dne 31. 10. 2013 
oslavil pan Jaroslav Švec 
– ředitel Katastrálního pra-
coviště Telč. Nejlepšímu 
vedoucímu na světě GRA-
TULUJÍ spolupracovníci.

TL 11/2013 - Vydává měsíčně Město 
Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 
567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc.
eu. IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se 
nevrací, redakce si vyhrazuje právo jejich 
krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí), 
M. Horáková, I. Jeníčková
MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

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

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

1191, 1238-9, 1463

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

333, 415-6, 492, 508

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

Více na toto téma TL 2/2013 str. 20 
a úřední deska MěÚ

Adventní koncerty 2013
1. prosince

Adventus Domini
Koncert k 200. výročí narození 

Jana Evangelisty Kypty
Pěvecký sbor Santini Telč

8. prosince
Koncert učitelů a žáků Základní umě-

lecké školy Telč
15. prosince

Voces Veimelcorum
22. prosince

Pěvecký sbor Smetana Telč a Dechový 
kvintet pod vedením Jaroslava Čajky

Všechny koncerty se konají v kostele 
Jména Ježíš na náměstí Zachariáše 

z Hradce od 17 hodin.
Změna programu vyhrazena.
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2. listopadu  
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová 
Nemocnice Dačice , 384 358 294 
(Dačice dtto i 3.listopadu)
Polná, MDDr. Hana Červinková 
Varhánkova 227, 777 753 636
3.listopadu  
Jihlava, MUDr. Jiří Coufal 
Na Hliništi 2021/32, 567 309 163
9. listopadu 
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
384 406 301, Centropen
(Dačice dtto i 10. listopadu)
Jihlava, MUDr. Jana Zedníčková
Vrchlického 2497/57, 567 574 575
10. listopadu
Polná, MUDr. Hana Červinková
Varhánkova 227, 732 925 481
16. listopadu
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176 (Nivy), 384 423 107 
(Dačice dtto i 17. listopadu)
Jihlava, MUDr. Lumír Dobrovolný 
5. května 3311/4,  567 211 681
17. listopadu
Jihlava, MUDr. Jitka Doležalová
Vrchlického 2497/57, 567 574 572
23. listopadu
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
Nemocnice Dačice, 384 358 297 
(Dačice dtto i 24. listopadu)
Jihlava, MUDr. Marie Dryšlová 
Havlíčkova 2408/122, 972 646 352
24. listopadu 
Kamenice, MUDr. Silvia Polláková 
Kamenice 405, 567 273 380
30. listopadu 
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(Dačice dtto i 1. prosince)
Jihlava, MUDr. Ludmila Dubová
Brněnská 455/54, 567 552 254
  
Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hod., 
ostatní 8 - 12 hodin. V případě potřeby 
doporučujeme prověřit na uvedených 
tlf. číslech. Služby v obvodu Nemoc-
nice Jihlava i na Infocentru Nemocnice 
Jihlava na  567 157 211. 
Změna služeb není vyloučena. Aktu-
álně na www.telc.eu, www.nemji.cz, 
www.nemdac.cz

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích 

v listopadu
23. října vyšla kniha Třešť ve spárech 
StB od jihlavského historika PhDr. Mar-
tina Herzána. Kniha popisuje historii 
fungování Státní bezpečnosti v Třešti 
a komunistické perzekuce v jejím okolí. 
Protože v letech 1949 až 1960 patři-
la Telč do okresu Třešť, tedy i pod StB 
v Třešti (v Telči tato nechvalně známá 
organizace ofi ciálně nesídlila), slibuje 
autor zařazení také řady případů z Telče 
a Telčska. Autor podle svých slov nečer-
pal pouze z archivů, ale získal i řadu svě-
dectví občanů. Kniha je unikátní v tom, 
že ukazuje jména, fotografi e a životopi-
sy všech pracovníků StB, kteří v Třeš-
ti působili, včetně šéfů třešťské StB. Vy-
chází v pevné vazbě ve formátu A4 a je 
doplněna mnoha cennými historickými 
fotografi emi. Knihu je možno zakoupit 
v knihkupectví Šilhavý na náměstí Za-
chariáše z Hradce. Lze ji také objednat 
na telefonu 604 592 889. Publikace bude 
také v nabídce telčské městské knihovny 
a Knihovny UC Telč.
Podle TZ

Vychází kniha Třešť 
ve spárech StB

Najdeme v ní i příběhy z Telče Kino Máj Třešť v listopadu
7. 11.  v 19:30
JAKO NIKDY (ČR)
přístupný od 12 let
8. 11.  v 19:30
METALLICA:THROUGH THE NEVER 
(USA) ve 3D, s titulky, přístupný od 12 let
10. 11.  v 10:00
KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRO-
DRUŽSTVÍ
13. 11.  v 19.30
LÁSKY ČAS (USA)
s titulky, přístupný od 12 let
14. 11.  v 19.30
PŘÍBĚH KMOTRA (ČR)
přístupný od 12 let
16. 11  v 19:30
TRANS – MÁJART (USA)
s titulky, přístupný od 12 let
20. 11.  v 19:30
MAFIÁNOVI (USA)
s titulky
21. 11.  v 19:30
MATURITA (ČR) 
22. 11.  v 19:30
KAPITÁN PHILIPS (USA)
s titulky, přístupný od 12 let
24. 11.  v 10:00
PTAČÍ ÚLET 
ve 3D
27. 11  v 19:30
KŘÍDLA VÁNOC (ČR) 
28. 11.  v 19:30
THOR: TEMNÝ SVĚT 
ve 3D
29. 11.  v 19:30 
INSIDIOUS 2
s titulky, přístupný od 15 let

Beseda v klubu ZASTÁVka

2x zachráněné dítě 
Tomáš Graumann

Jeden z posledních z 669 dětí zachráně-
ných Nicolasem Wintonem v roce 1939 

vypráví svůj příběh z holocaustu.

6. listopadu v 18 hodin
V novém objektu klubu ve Slavíčkově 

ulici (bývalé autobusové nádraží), který 
byl otevřen 30. října. Přístupno široké 

veřejnosti, vstup zdarma.

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro – Památky kolem nás

Historie odívání VI. - Secese
přednáší Ing. Lucie Bláhová

20. listopadu v 18 hodin
Univerzitní centrum Telč
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Uzávěrka příštího čísla 
18. listopadu

D. Lupač je juniorským 
vicemistrem světa
Vynikajícího výsledku dosáhl na Mistrov-
ství světa dorostenců a juniorů v silovém 
trojboji český reprezentant David Lupač. 
Světové klání se konalo na přelomu srpna 
a září v Killeen (USA). V hmotnostní ka-
tegorii nad 120 kg vybojoval stříbrnou me-
daili výkonem 995 kg (415, 270, 310 kg). 
Jeho jediným přemožitelem se stal Rus Ar-
tem Litvinenko, který zvítězil na tělesnou 
hmotnost se stejným výkonem. V dílčích 
disciplínách získal David zlato za dřep 
a bronz za benčpres.      

Zdroj: http://powerlifting.cstv.cz/

Kolik žáků mají školy? 
V novém školním roce nastoupilo v září 
do základních škol ve správním obvodu 
Telče 956 žáků. Je to téměř shodný po-
čet jako v předchozím roce, kdy jich bylo 
969. Přehlednou tabulku o počtech žáků 
v našich školách zpracovala pro TL Eva 
Cupáková z útvaru školství Městského 
úřadu Telč.

Počet 
tříd

Žáků 
celkem

ZŠ Hradecká
+ ZŠ praktická 17+3 355

ZŠ Masarykova 17 351
ZŠ Nová Říše 9 147
ZŠ Stará Říše 3 31
ZŠ Mrákotín 2 35
ZŠ Krahulčí 2 25
ZŠ Urbanov 1 12
Celkem 54 956

V nadcházejícím novém roce 2014 bude Telč propagovat kalendář s kresbami žáků telč-
ských škol. Dnes představujeme práci Vojtěcha Vítů.

Hokej zahajuje sezónu
Připomínáme to snímkem družstva junio-
rů SK Telč na konci té minulé. První řada 
zleva: Martin Švec, David Smejkal, Pavel 
Smejkal (trenér), Michal Kissling, Jaro-
slav Šalanda st. (trenér), Zdenek Kubát, 
Adam Havlík. Druhá řada zleva: Vojtěch 
Jančo, Jaroslav Šťastný, Jaroslav Šalanda, 
Petr Šalanda, Jiří Doležal, Tomáš Šalan-
da, Tomáš Havlík. Třetí řada: Jiří Havlík, 
Michal Foitl, Vojtěch Kret, Martin Nosek, 
Daniel Jirků, Pavel Prokeš, František Čer-
mák (předseda hokejového oddílu).

Propaguje nás kalendář


