
LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKACena: 6 Kč

10
říjen

2014
ROČNÍK XXV

Pokud se vše podaří, bude to pro město 
nejen událost roku, ale řady posledních let. 
Do Telče přichází nový významný zaměst-
navatel. To, že se v areálu společnosti Ter-
co CB (bývalý Interiér) v Třebíčské ulici 
horečně pracuje, naznačily Telčské listy již 
v zářijovém vydání. Dnes přinášíme ak-

tuální informace na toto téma v rozhovo-
ru s prokuristou fi rmy MAXXISAMPLE 
s.r.o. Lukášem Preisem.
Můžete, prosím, Vaši společnost a je-
jí výrobní program čtenářům TL blíže 
představit?
Jsme výrobci vzorníků materiálů pro slu-

Do „Interiéru“ přichází MAXXISAMPLE
neční a stínící techniku. Naše výrobky za-
tím putují téměř výhradně do západní Ev-
ropy a Skandinávie. Úzce spolupracujeme 
s partnerskou holandskou fi rmou Maxxi-
map BV, která nám některé výrobky fi na-
lizuje. Více o našem výrobním programu 
najdete na http://www.maxxisample.com/cz/

Jak má čtenář rozumět tomu, že vaše 
výrobky „zatím“ výhradně putují do zá-
padní Evropy?
Jsme přesvědčeni, že sluneční a stínící 
techniku čeká velký rozmach nejen u nás, 
ale v celé východní Evropě. Souvisí to 
s úrovní životního stylu, standardů bydle-

Událost roku:

ní, služeb atd. Tady vidíme velký prostor 
pro náš další rozvoj. Zjednodušeně. Éra 
plastových žaluzií je jen přechodnou fází. 
Veřejnost určitě objeví kvalitu a krásu tra-
dičních látkových materiálů v této oblasti.
Pro telčskou realitu asi to nejpodstat-
nější. Kolik pracovních míst předpoklá-
dáte vytvořit?
Do konce letošního roku počítáme s ná-
stupem 40 až 50 pracovníků. V průbě-
hu příštího roku bychom se chtěli dostat 
na číslo 100.
Podmínky, které kladete na budoucí za-
městnance?
Především manuelní zručnost, pečlivost 
a čistotu. Jedná se o lehkou ruční výrobu, 
ve které najdou uplatnění především ženy. 
Samozřejmě budeme také postupně potře-
bovat další profese jako údržbáře ad. V ob-
lasti zaměstnaností úzce spolupracujeme 
s telčským pracovištěm Úřadu práce.
V jakém režimu bude výroba u vás pra-
covat?
Převážně se bude jednat o dvousměn-
ný provoz. Tam, kde využíváme moderní 
techniku, to bude nepřetržitý provoz.
K příchodu MAXXISAMPLE obecně?
Naše aktivity v Telči jsou dlouhodobým 
záměrem. Chceme zde být stabilním za-
městnavatelem, který dbá na dobré pracov-
ní podmínky a bezpečnost práce svých za-
městnanců. Samozřejmě počítáme s úzkou 
spoluprací s městem.
Na přelomu 19. a 20. století vyráběl 
v Telči tehdy moderní žaluzie a malo-
vané shrnovací záclony Josef Ryšánek. 
Takže vlastně Váš výrobní program ne-
ní ve městě zcela nový. Věděli jste to?
Ne. Je to pro nás nová a zajímavá informa-
ce. Třeba ji časem v propagaci naší fi rmy 
využijeme.                                              /z/

Foto: Ilona Jeníčková
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94. schůze - 20. srpna
 - RM schválila fi nanční příspěvek ve výši 
7.000,- Kč na projekt Na kole dětem dne 
6. 9. 2014.
 - RM schválila záměr společnosti M-
-SOFT na rozšíření optické infrastruktu-
ry v lokalitách sídlišť na ul. Radkovská 
a Jana Žižky.
 - RM schválila udělení souhlasu s uzavře-
ním podnájemní smlouvy v Poliklinice 
Telč s Ofthalmos, s.r.o., od 1. 7. 2014.
 - RM vzala na vědomí rozbor hospodaření 
města za I-VII roku 2014.
 - RM vzala na vědomí informaci o uvolně-
ní bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou služ-
bou, Špitální 611.
 - RM schválila vyhlášení veřejných zaká-
zek „Centrum odborné výuky ZŠ Masary-
kova Telč - vybavení nábytek a počítače“.

95. schůze - 10. září
 - RM schválila udělení výjimky z vyhlášky 
o zabezpečení veřejného pořádku pro ko-
nání akce Telčské vinobraní 19. 9. a 20. 
9. 2014 a pro festival Dort pro Bronto-
saura ve stejné dny v zámeckém parku.
 - RM schválila zápis do kroniky města 
za rok 2013.
 - RM schválila vyhodnocení veřejné zakáz-
ky na akci „Bezbariérové úpravy chod-
níku podél silnice II/406 – II. etapa (ul. 
Hradecká)“ a uzavření smlouvy o dílo se 
společností VHS Bohemia Brno – Lesná.
 - RM schválila podání žádosti do progra-
mu „Zásady Zastupitelstva Kraje Vy-
sočina pro poskytování dotací na opra-
vu a údržbu válečných hrobů a pietních 
míst vztahujících se k událostem 2. svě-
tové války u příležitosti 70. výročí jejího 
ukončení v Kraji Vysočina“.
 - RM schválila provedení rozpočtového 
opatření ve výši 128 500 Kč na zajištění 
dofi nancování opravy hradební zdi v ul. 
Na Parkaně.
 - RM schválila provedení rozpočtového 
opatření ve výši 200 tis. Kč na zajištění fi -
nancování koncesního projektu na výstav-
bu a budoucí provoz domova pro seniory.
 - RM schválila zapojení města prostřed-
nictvím telčských škol do projektu Mezi-
národního lyžařského tábora V 4 v přípa-
dě jeho realizace.

• Konzultační den rady města
středa 8. 10. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat v se-
kretariátu MěÚ.

• Všechna usnesení RM 
v úplném znění naleznete na www.telc.
eu/mesto v záložce samospráva.

Z jednání rady města

Poté, co Český statistický úřad zveřejnil 
kompletní seznam kandidátů pro nadchá-
zející komunální volby, zaujala pozorné 
„nahlížející“ skutečnost, že na kandidátní 
listině volební strany Společně pro Telč – 
Piráti a Zelení je uvedeno u jedné kandi-
dátky bydliště v Řásné. Hned jsme zazna-
menali dotazy: Je to možné?
„Ano,“ odpovídá na tuto ojedinělou situ-
aci JUDr. Jana Matoušková, vedoucí od-

Zákruty volebních paragrafů
Volby aktuálně

boru vnitřních věcí radnice a vysvětluje: 
„Na kandidátní listině, a následně na hla-
sovacím lístku, se uvádí údaj platný ke dni 
registrace kandidátní listiny. Překážka vo-
litelnosti (trvalý pobyt v jiné obci než kan-
didát kandiduje) musí odpadnout nejpoz-
ději v den voleb.“ V konkrétním případě, 
který zájem o volební paragrafy vyvolal, 
již má podle Jany Matouškové kandidátka 
trvalý pobyt v Telči.                                /z/

Aktuální informace k volbám do obecních 
zastupitelstev, které se budou konat 10. 
a 11. října:

● Vydávání OP v době konání voleb
V případě, že volič s trvalým pobytem 
ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Telč nebude mít v době koná-
ní voleb platný doklad totožnosti (občan-
ský průkaz nebo cestovní pas), může mu 
být vydán na počkání občanský průkaz bez 
strojově čitelných údajů. K žádosti je nut-
né doložit 2 fotografi e a v případě, že ne-
dochází k žádné změně povinně zapiso-
vaných údajů, již pouze občanský průkaz 
s prošlou lhůtou platnosti. Pracoviště ob-
čanských průkazů MěÚ Telč Na Sádkách 
čp. 453 bude v době voleb otevřeno v pá-
tek 10. října 2014 do 22 hod. a v sobotu 11. 
října 2014 od 8 do 14 hod.

● Obce příslušné do správního obvo-
du Telče
Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vi-
límeč, Doupě, Dyjice, Horní Myslová, 
Hostětice, Jindřichovice, Klatovec, Kníni-
ce, Kostelní Myslová, Krahulčí, Krasonice, 
Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, 
Mysliboř, Nevcehle, Nová Říše, Olšany, 
Olší, Ořechov, Panské Dubenky, Radkov, 
Rozseč, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedle-
jov, Stará Říše, Strachoňovice, Svojkovice, 
Telč, Urbanov, Vanov, Vanůvek, Vápovi-
ce, Volevčice, Vystrčenovice, Zadní Vydří, 
Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec

● Oznámení o volbách
Pro město Telč je oznámení o volbách zve-
řejněno na úřední desce v podloubí rad-
nice, na elektronické úřední desce http://
www.telc.eu/ a přinesly ho také TL 9.

● Volební místnosti v Telči
Pro volební okrsek (VO) č. 1 radnice 

10. a 11. 10. komunální volby
na náměstí Zachariáše z Hradce, pro VO 
č. 2 a č. 6 - ZŠ v Masarykově ulici, pro 
VO č. 3 - GOB v Hradecké ulici, pro VO 
č. 4 - DPS ve Špitální ulici, pro VO č. 5 
MŠ v Nerudově ulici a pro VO č. 7 budova 
osadního výboru ve Studnicích.

● V Telči kandiduje osm volebních 
stran
Voliči si zde mohou vybírat z kandidátů 
osmi volebních subjektů. Uvádíme je v po-
řadí, které jim vylosoval registrační úřad, 
včetně prvních tří kandidátů každé voleb-
ní strany:
1. KSČM
Stanislav Vyvadil, Pavel Nevrkla, 
Božek Jaroš
2. KDU - ČSL
Pavel Komín, Ing. Tomáš Jirásek, 
Mgr. Ludmila Švarcová
3. „ČAS ZMĚNY“
Bohumil Norek, Radek Doležal, 
Jaroslav Novák
4. ČSSD a nezávislí kandidáti 
RNDr. Stanislav Máca, Josef Muranský, 
Ing. Bohumír Krejčí
5. Společně pro Telč - Piráti a Zelení 
Ing. Jiří Pykal, Mgr. Hana Hajnová, 
Ing. Lukáš Polák
6. Sdružení nezávislých a SNK Evropští 
demokraté 
Mgr. Roman Fabeš, František Čermák, 
Mgr. Karel Navrátil
7. ODS
Ing. Miroslav Brzek, JUDr. Petr Podsed-
ník, Ing. Irena Fatrová
8. TOP 09 a nezávislí
Mgr. Jiří Remeš, Milan Svoboda, 
Ing. Milan Maleček

● Hlasovací lístky
V Telči obdrží hlasovací lístky každý vo-
lič do poštovní schránky prostřednictvím 
České pošty nejpozději do 7. října.
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Panský dvůr je jedno velké 
staveniště
Takový byl můj první dojem, když jsem 
v rámci prvního kontrolního dne v půli zá-
ří vstoupil na nádvoří.  Pracovníci generál-
ního dodavatele stavby – fi rmy OHL-ŽS 
a jeho subdodavatele fi rmy Starkon  pracu-
jí v podstatě ve všech budovách. Většinou 
se v této fázi jedná o vyklízení a bourací 
práce. Ale na některých objektech se již 
začíná pracovat i na odvlhčení jejich zákla-
dů. Asi největší dojem je z bývalé klenuté 
stáje, která je nyní vyklizená, odbourávají 
se podlahy a čistí spáry cihlové klenby. Ale 
i ostatní prostory ukazují po vybourání pří-
ček svůj potenciál. Ještě v září budou zahá-

jeny i práce na inženýrských sítích v areá-
lu. Vše je směrováno tak, aby se objekty 
do zimy dostaly do takového stavu, aby 
se mohly uzavřít a dalo se v nich pracovat 
i za nepříznivého počasí.
Pokud se budete chtít sami přesvědčit, jak 
to nyní ve dvoře vypadá, budete mít mož-
nost. Po domluvě s dodavatelem a inves-
torem bude začátkem listopadu v rámci 
dne otevřených dveří možné projít stav-
bou a nakouknout do jednotlivých roze-
stavěných objektů. A taky se trochu po-
dívat do budoucnosti. U budov budou 
na panelech vystaveny jejich plány i vi-
zualizace toho, jak by měly vypadat při 
otevření areálu. Věřím, že této možnosti 
využijete a sami se přesvědčíte, že po ně-
kolikaleté přípravě se už opravdu staví. 

Radosti a starosti telčského starosty
A pokud vše půjde podle plánu, v červnu 
příštího roku se zrekonstruované budovy 
otevřou veřejnosti.
Státní silnice je jedna velká 
objížďka
Dopravní komplikace se Telči nevyhnu-
ly ani v tomto období. Naštěstí už to ne-
ní přímo ve městě. Ale ti, co jezdí do Tře-
bíče nebo do Brna, si užívají své. Na vině 
jsou rekonstrukce dílčích úseků státní sil-
nice I/23. Je to určitě nepříjemné, ale ruku 
na srdce, stav této silnice je katastrofální 
a každá investice do ní je dobrá.
Už před několika lety proběhla na Minis-
terstvu dopravy jednání ohledně této sil-
nice. A společným tlakem politiků, kraje 

a měst a obcí se ve spolupráci s Ředitel-
stvím silnic a dálnic podařilo vytvořit ale-
spoň plán postupných oprav této, pro nás 
strategické silnice. A ty se postupně reali-
zují. V našem regionu nyní probíhají práce 
na určitě nejhorších úsecích mezi Starou 
Říší a Ořechovem.
Tím ale naše společná snaha nekončí. 
Na začátku září bylo v Třebíči představite-
li krajů a měst a obcí, kterými tato silnice 
prochází, podepsáno společné memoran-
dum k dalšímu rozvoji této komunikace. 
K memorandu připojili své podpisy i po-
slanci, senátoři a zástupci podnikatelské 
sféry z regionu. Společný zájem je jediný: 
„Komplexní rekonstrukce silnice I/23 ja-
ko důležitého dálkového tahu a její zařa-
zení do Plánu územního rozvoje ČR jako 

Budoucí podoba Panského dvora. Dočkáme se jí již v roce 2015. 
Vizualizace: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

součásti výhledové rychlostní komunika-
ce propojující území ČR ve směru západ – 
východ jižně od dálnice D1“. Součástí ná-
vrhu je třeba i obchvat Telče…
Co dál s odpady
Jak už jsem vás před nějakou dobou infor-
moval, Mikroregion Telčsko si nechal zpra-
covat analýzu odpadového hospodářství 
pro celé své území. Tato studie jasně uká-
zala silné i slabé stránky nynějších systémů 
a navrhla i možná řešení. Ta by měla vést 
k jasnému cíli – zefektivnit a zlevnit celý 
systém jak pro obce, tak i pro jejich oby-
vatele. Stejné závěry vyplynuly i z pracov-
ního jednání od zastupitelů města. V sou-
činnosti mikroregionu s Energetickou 
agenturou Vysočina se již některé kroky 
zrealizovaly – obyvatelé obcí, tedy i Tel-
če, měli možnost získat kompostéry, má-
me nové kontejnery na rozšíření sběrných 
míst na tříděný odpad ve městě a Služby 
Telč začaly minulý měsíc se sběrem bio-
odpadu na sídlišti Radkovská. S tím bude 
korespondovat i rozšíření sběrového dvora 
v areálu Služeb, na který fi rma nyní získala 
dotaci. To jsou však pouze dílčí kroky, sou-
běžně s nimi probíhá řada jednání, jejichž 
cílem bude vytvoření nového systému na-
kládání s odpady. Uvést ho do života už bu-
de úkolem pro nové zastupitelstvo.
Poděkování zastupitelům 
a občanům
Končí volební období a před námi jsou nové 
volby do městského zastupitelstva. Po celé 
čtyři roky jste měli možnost se ve městě ne-
bo prostřednictvím Telčských listů setkávat 
s výsledky práce toho současného zastupi-
telstva. Je na vás, jak práci zastupitelů zhod-
notíte a jaké vysvědčení jim vystavíte v ná-
sledujících komunálních volbách.
Za mě osobně bych chtěl všem zastupite-
lům poděkovat za práci, kterou za čtyři roky 
v oblasti investic i veřejného života odved-
li. Jsem přesvědčen, že je to ve městě vidět. 
Výběr těch nejvýznamnějších dokončených 
anebo probíhajících stavebních akcí za uply-
nulé období najdete na přiložené mapce. 
V souvislosti s tím chci poděkovat i pracov-
níkům městského úřadu za potřebný servis 
a součinnost při řešení problémů ve městě.
Samozřejmě si uvědomuji, že ne vše se po-
dařilo vyřešit, že se někdy pro velké pro-
jekty zapomínalo na malé věci, které vám 
otravovaly život. A že třeba při rekon-
strukcích ulic to bylo hodně na hraně. Chci 
proto vám, obyvatelům města, poděkovat 
za součinnost, pomoc, pochopení i potřeb-
nou kritiku. Věřím, že i přes uvedené pro-
blémy bylo vše nakonec vyváženo výsled-
ným dílem.                            Roman Fabeš
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2010 - 2014

Starosta „před tabulí“
Současné volební období je téměř za ná-
mi a na podzim budou „opět“ komunální 
volby. V několika dílech postaví Telčské 
listy starostu Romana Fabeše na pomy-
slný školní stupínek a zeptají se: „Co 
přinesly uplynulé čtyři roky Telči pozi-
tivního, a co se nepodařilo?“ Posledním 
tématem je činnost zastupitelstva. 
V posledních komunálních volbách 
uspělo a zastoupení ve zvoleném zastu-
pitelstvu získalo všech sedm kandidují-
cích uskupení. V sedmičlenné radě měs-
ta pak zasedli představitelé pěti z nich. 
Oproti minulému období došlo k výmě-
ně necelé třetiny zastupitelů a radních, 
což svědčí o stabilitě ve městě.  Stejně 
tak jako fakt, že za toto volební obdo-
bí nedošlo k žádné změně na postu rad-
ního ani zastupitele. Jak rada města, tak 
i zastupitelstvo města se na svých jedná-
ních scházeli pravidelně – radní zpravi-
dla po dvou týdnech, zastupitelé zhru-
ba jednou za dva měsíce. Pro dokreslení 
několik čísel. Rada města se doposud se-
šla na 97 schůzích a přijala téměř 1 500 
usnesení. Účast byla na většině schůzí 
stoprocentní. Dle zákona bude stávají-
cí rada pracovat až do ustavujícího za-
sedání nového zastupitelstva. Zastupite-
lé se sešli na 27 zasedáních a přijali přes 
200 usnesení. Průměrná účast na zase-
dáních byla téměř 90%. Kromě toho se 
uskutečnilo několik pracovních seminá-
řů. Velice rozdílná byla práce tří výbo-
rů a sedmi komisí, které byly zastupitel-
stvem a radou zřízeny. Jak rozpočtový, 
kontrolní a osadní výbor pro místní část 
Studnice, tak i komise kulturní, sportov-
ní či regenerace se scházely pravidel-
ně. Ostatní komise pak dle potřeby či 
požadavků rady města. Bohužel práce 
některých komisí byla minimální. Je to 
určitě škoda, protože přes fungující vý-
bory a komise se do samosprávné čin-
nosti zapojili další lidé mimo zastupitel-
stvo. Činnost zastupitelstva města ostře 
kontrastovala s tím, co jsme zvyklí ví-
dat na televizních obrazovkách z jedná-
ní jiných volených orgánů. Místo poli-
tických debat, vzájemného obviňování 
a soubojů koalic a opozic to byla věc-
ná jednání vedoucí k řešení aktuálních 
problémů ve městě. Hlavně díky tomuto 
přístupu se podařilo realizovat řadu pro-
jektů, se kterými se ve městě setkáváte. 
A některé rozpracované nebo připrave-
né akce pak můžeme předat novému za-
stupitelstvu. Rozvoj města a život v něm 
přece nekončí volebním obdobím.

Program regenerace 
MPR a MPZ 2015
Jako v minulých letech připravuje Město 
Telč souhrnnou žádost o fi nanční podpo-
ru z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a zón na rok 
2015. Při zpracování žádosti, která bu-
de na Ministerstvo kultury ČR odeslá-
na v průběhu listopadu 2014, se vychází 
z konkrétních žádostí jednotlivých vlast-
níků nemovitostí. Upozorňujeme pro-
to všechny vlastníky památkově chráně-
ných objektů, kteří chtějí žádat o fi nanční 
příspěvek na obnovu svých kulturních 
nemovitých památek, že formulář žádosti 
o fi nanční příspěvek na rok 2015 je k dis-
pozici v Informačním středisku MěÚ 
a na odboru rozvoje a územního pláno-
vání MěÚ. Formulář je také uveřejněn 
na internetových stránkách města (www.
telc.eu). Nejpozději možný termín ode-
vzdání vyplněné žádosti včetně příloh je 
5. listopadu 2014. Veškeré žádosti ode-
vzdávejte na podatelnu MěÚ Telč, neboť 
garantem a nositelem Programu je Město 
Telč. Žadatelé, kteří neuspěli se svojí žá-
dostí v letošním roce, musí ve vlastním 
zájmu žádost z letošního roku aktuali-
zovat, především z hlediska odhadu sta-
vebních nákladů a platnosti stavebního 
povolení nebo souhlasu stavebního úřa-
du, a mohou žádost podat znovu. Termín 
podání všech žádostí, nových a z letošní-
ho roku je stejný, tj. 5. 11. 2014. O fi -
nanční příspěvek mohou požádat pouze 
majitelé nemovitostí, které jsou zapsány 
v Ústředním seznamu nemovitých kultur-
ních památek, tzn., že objekty mají vlast-
ní rejstříkové číslo památky. Další pod-
mínkou je, že se předmětná nemovitost 
nachází v MPR Telč nebo v MPZ Telč – 
Staré Město. Dle zásad MK ČR pro uži-
tí fi nanční podpory v Programu regenera-
ce MPR a MPZ jsou příspěvky z tohoto 
programu přísně účelové, mohou být po-
užity jen na úhradu prací zabezpečujících 
uchování souhrnné památkové hodnoty 
kulturní památky, nikoli na moderniza-
ce a jiné úpravy prováděné v zájmu je-
jich vlastníka, ani na práce investiční po-
vahy. Příspěvek z Programu nesmí být 
poskytnut na tutéž akci obnovy kulturní 
památky, na kterou je poskytován účelo-
vý příspěvek v rámci ostatních programů 
MK ČR na úseku státní památkové pé-
če. Na závěr upozorňujeme žadatele, že 
žádosti neúplné a bez doložených povin-
ných příloh nebudou do souhrnného sou-
pisu zařazeny.

Mgr. Jiří Křenek
odbor rozvoje a územního plánování

Starosta Fabeš aktuálně

MAXXISAMPLE 
přináší práci
Na zprávu, kterou si přečtete na titulní 
stránce tohoto čísla, jsme ve městě dlou-
ho čekali. A že to je realita, to vám potvr-
dí ženy, které již v halách v areálu býva-
lého Interiéru pracují. Je jich zhruba 35, 
pracují ve dvou směnách a vyrábí vzor-
níky látek pro stínící a sluneční techni-
ku. Firma získala významnou zakázku, 
a proto musela výrobu v Telči zahájit 
v předstihu. S představiteli fi rmy jsem 
probral řadu otázek. Oceňují spoluprá-
ci s místním úřadem práce a jsem rád, že 
i ze strany města můžeme v některých zá-
ležitostech pomoci. Potěšilo mě, že pro 
fi rmu není problémem vzdálenost k dál-
nici a že naopak vnímají pro své podniká-
ní výhodu v tom, že je Telč zapsána v Se-
znamu UNESCO. A hlavně. Pokud půjde 
vše tak, jak fi rma plánuje, mohl by se po-
čet pracovních míst po dokončení všech 
úprav ještě zvýšit.

Nezaměstnanost 
v srpnu
ČR    7,4%
Kraj Vysočina   6,7%
Správní obvod Telče  6,6%
Telč    7,5%
Obce pod 5% hranicí:
Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě, Hostěti-
ce, Jindřichovice, Knínice, Markvartice, 
Mrákotín, Mysletice, Nevcehle, Říde-
lov, Sedlatice, Sedlejov, Strachoňovice, 
Urbanov (0%), Zvolenovice, Žatec
Obce s nezaměstnaností  15% a více:
Klatovec (17,5%)

Zdroj: Statistiky ÚP

Revitalizace 
zámeckého parku
Přibližně v polovině listopadu začne re-
vitalizace zámeckého parku. V jejím prů-
běhu bude, především s ohledem na bez-
pečnost jeho návštěvníků, vstup do něj 
částečně omezen. „Vždy se bude jednat 
o nezbytně nutnou dobu pro dané prá-
ce,“ uvedl pro TL kastelán Bohumil No-
rek. Zdůraznil, že o konkrétních omeze-
ních vstupu bude veřejnost v předstihu 
informována na www stránkách zámku 
a na vývěskách na vstupu do parku.
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Již téměř půl tisíce návštěvníků zhlédlo no-
vou expozici telčského podzemí. V množ-
ství různých reakcí se objevují ty obdivné, 
občas ale zazní i ty druhé. Často jsou jen 
malým nedorozuměním. V případě podob-
ných počinů, a zpřístupnění byť části podze-
mí pod náměstím velký počin je, to není nic 
neobvyklého. V informacích, které se k této 
události objevily v tisku, zapadlo to podstat-
né. Expozice je ve zkušebním provozu a hle-
dá svou defi nitivní tvář. Nakonec to tak psal 
starosta Fabeš v minulých TL. Je zřejmé, že 
její autory čeká ještě nemalá práce. Přede-
vším pro cizí návštěvníky musí najít výraz-
nější podobu. Ti jsou zatím do telčských re-
álií „vtaženi“ několikaminutovým, velmi 
působivým fi lmem Dana Svátka. A potom? 
Průvodce se jakoby „ztratí“. Záměr, aby se 
návštěvník, s využitím instalované moderní 
techniky, která umí opravdu „všechno mož-
né“, prováděl sám, je hodný 21. století. Jen-
že na tohle nejsme moc zvyklí. Nejde o do-
mácí. Ti, co dokáží ovládat velkoplošnou 
obrazovku, by u ní rádi strávili více času, 
než je doba prohlídky. Nabídka je úžasná. 
Ale cizí, kterých bude v budoucnu většina, 
očekávají nějakou konkrétní sumu infor-
mací. O podzemí, o městě, o okolí. Nabízí 
se řada variant. Vzpomínka na kdysi tolik 
úspěšný kinoautomat, kdy si jeho návštěv-
níci sami volili průběh dalšího děje z několi-
ka daných možností, je jedna z nich: Histo-
rie města, procházka okolím ap. Připomínky 
k technickým záležitostem jsou buď zmíně-
ným nedorozuměním, nebo patří k dětským 
nemocem každé podobné instalace a určitě 
budou vyřešeny. A pak čurající hasič... Sa-
mozřejmě, že nejvíce zaujal novináře hleda-
jící senzace. Pokud ale nedostane v čase pro-
hlídky konkrétní funkci, bude jeho postava 
a „vystoupení“ tím nejčastějším, o čem se 
budou odcházející z expozice bavit. A to ur-
čitě není jejím hlavním posláním. Jaké bude 
podzemí v roce 2015? Záleží i na vás. Na-
vštivte ho, pozorně se dívejte a přemýšlejte. 
Jak napsal starosta města: K podobě expo-
zice může přispět každý z nás.                  /z/

Poděkování
Za pomoc a spolupráci na přípravě expozi-
ce podzemí děkuji: Muzeu Vysočiny Jihla-
va, pobočka Telč, konkrétně Heleně Gry-
cové Benešové; Mikroregionu Telčsko; 
pamětníkům Jiřině Návratové, Miloši Vy-
strčilovi, Jaroslavu Samkovi; fi lmařům Da-
nu Svátkovi a Tomáši Drdáckému; studen-
tům GOB pod vedením Radka Kopečného 
za namluvení telčských pověstí Františku 
Holubovi, Veronice Tomkové, Lucii Křeno-
vé; dále Aleně Bláhové, Jaroslavu Návrato-
vi a Oldřichu Zadražilovi.           Ivo Návrat

Otevřelo se podzemí

Foto: Ilona Jeníčková a Jan Morkus

Jak do podzemí?
Nová atraktivní expozice v podzemí pod náměstím Zachariáše z Hradce je již měsíc 
přístupná veřejnosti. Pro zájemce o její zhlédnutí uvádíme:
• na informačním centru radnice si zarezervujete prohlídku – osobně, tel. 567 112 407, 
e-mail info@telc.eu
• termíny prohlídek:
v říjnu každý den, další měsíce po objednání na informačním centru
• časy prohlídek – 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod.
• na informačním centru si zakoupíte vstupenku na konkrétní datum a čas
dospělí 30 Kč, děti, studenti 15 Kč, rodinné vstupné 70 Kč (2 dospělí + 3 děti do 15 let)
• s platnou vstupenkou odejdete z IC s průvodcem do expozice v čp. 71 (ZUŠ)

PÁSKA BYLA KRÁTKÁ. 5. září při slavnostním otevření podzemí.
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Policie ČR Telč informuje
Havárie cyklisty
V úterý 19. srpna najel pětapadesátiletý 
cyklista před Novou Říší na krajnici sil-
nice, kde dostal smyk a havaroval. Vzhle-
dem ke zranění byl převezen do jihlavské 
nemocnice. Policisté u něj provedli de-
chovou zkoušku, při které požití alkoho-
lu vyloučili.

Čtyři zranění u Studnic
V pondělí 1. září nedodržel u Studnic de-
vatenáctiletý řidič Mercedesu bezpečnou 
vzdálenost za automobilem Škoda, který 
jel před ním, a narazil do něj. Při havárii se 
lehce zranila osádka škodovky, čtyřiačtyři-
cetiletý řidič, žena a dvě děti. Provedením 
dechové zkoušky policisté u obou řidičů 
požití alkoholu vyloučili.

Ach, ta zvěř
Hned dvě dopravní nehody po střetu s les-
ní zvěří se staly 4. a 5. září. Mezi Tel-
čí a Starou Říší srazil řidič Mazdy srnu. 
Na vozidle vznikla škoda přibližně šedesát 
tisíc korun. K dalšímu podobnému střetu 
došlo mezi Bohuslavicemi a Vápovicemi. 
Škoda na vozidle Seat byla v tomto přípa-
dě cca 20 tis. Kč. V obou případech nedo-
šlo při nehodách ke zranění a u obou řidičů 
policisté vyloučili požití alkoholu.

Poškození okna kostela
Policisté pátrají po pachateli, který rozbil 
kamenem 5. září před sedmou hodinou ve-
čer okno kostela v Mrákotíně.

Už ho mají
Policistům se podařilo objasnit případ van-
dalismu, ke kterému došlo v neděli 10. srp-
na ve Svatoanenské ulici, kde dvacetiletý 
muž rozbil výlohu prodejny. Způsobil tak 
škodu za více než deset tisíc korun.

Opilci. Napadli rodinu 
i přítelkyni
V pátek 22. srpna zasahovali policisté 
v obci na Telčsku, kde opilý muž napa-
dal v domě svoje blízké příbuzné. Na mís-
tě učinili opatření, aby ze strany muže 
nemohlo docházet k dalšímu násilnému 
jednání. Provedli u něj dechovou zkoušku, 
při které mu naměřili 1,91 promile alko-
holu. Muže zajistili a převezli na protial-
koholní záchytnou stanici k vystřízlivění. 
Dále na základě vyhodnocení všech zjiště-
ných skutečností rozhodli o jeho vykázání 
ze společného obydlí.
Podobný případ řešili policisté i ve stře-
du 27. srpna v rekreačním středisku v ob-
ci na Telčsku. Zde devětatřicetiletý muž, 
kterému naměřili 2,05 promile alkoholu, 

napadl svou přítelkyni. I tento výtečník 
putoval k vystřízlivění na protialkoholní 
stanici.

Odhalili podvodníka
Policejní komisař sdělil podezření ze 
spáchání přečinu podvodu šestatřicetile-
tému muži, který jako podnikatel uzavřel 
v říjnu loňského roku se stavební společ-
ností z Telčska smlouvu na odběr stavební-
ho materiálu. Firma materiál v hodnotě té-
měř sedmdesát tisíc korun dodala, muž ale 
poté částku nezaplatil. Kriminalisté, kteří 
případ řešili, zjistili, že muž již v době uza-
vření smlouvy měl nařízenou řadu exeku-
cí, což záměrně zamlčel.

Tragická dopravní nehoda
V pátek 5. září před třetí hodinou odpoled-
ne jel devětadvacetiletý řidič vozidla VW 
Passat ve směru od Telče. Před Dyjicí do-
šlo ke střetu automobilu s motocyklem Ba-
betta, jehož řidič jel ve stejném směru. Pa-
desátiletý motocyklista utrpěl při dopravní 
nehodě těžká zranění, kterým na místě 
podlehl. Policisté provedli u řidiče osob-
ního vozidla dechovou zkoušku, při které 
u něho požití alkoholu vyloučili. Místo tra-
gické nehody ohledali a zadokumentovali. 
Příčinu a veškeré okolnosti nehody poli-
cisté dále prověřují.

Nesmí tady pobývat. 
Dopadli ho
Ve čtvrtek 11. září při obchůzkové činnosti 
v Kostelní Myslové zadrželi policisté jed-
natřicetiletého muže z Jindřichohradec-
ka, který má soudem uložený trest záka-
zu pobytu na celém území okresu Jihlava 
až do roku 2018. Muže zadrželi a převezli 
na obvodní oddělení, kde mu následně sdě-
lil policejní inspektor podezření ze spáchá-
ní přečinu maření výkonu úředního roz-
hodnutí.

Střet tří vozidel 
V pátek 5. září došlo po jedenácté hodi-
ně dopoledne mezi Třeští a Telčí ke stře-
tu tří vozidel. Sedmašedesátiletý řidič VW 
Golf nedodržel bezpečnostní vzdálenost 
za Renaultem Megane, jehož řidič zpo-
malil z důvodu odbočování. Při násled-
ném nárazu byl volkswagen ještě odhozen 
do protisměru, kde narazil do protijedoucí-
ho vozidla. Při nehodě se zranili dva lidé. 
U všech řidičů bylo požití alkoholu vylou-
čeno. Na vozidlech vznikla škoda přibliž-
ně 250 tisíc korun. 

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

Hasičský den. 
Poslední?
Více než výsledky a tradiční skvělá podí-
vaná na Hasičském dni v sobotu 13. zá-
ří na náměstí zaujaly neofi ciální zprávy 
o tom, že by letošní patnáctý ročník měl 
být poslední. V této souvislosti zmiňovaná 
únava malého pořadatelského týmu v čele 
s obětavým Alešem Němečkem se zdá být 
pochopitelná. Ale. Konec této tradice by ne-
měl být lhostejný jak městu, tak také všem 
restauračním a stánkovým zařízením na ná-
městí. V prvním případě proto, že hasiči zde 
jen jednou za rok nezávodí, ale především ti 
ze vzdálených míst se sem se svými rodina-
mi a známými vrací jako turisté. Ve druhém 
případě pak proto, že jejich tržby o zářijové 
hasičské sobotě jsou s jinou sobotou, i tou 
letní, jistě nesrovnatelné.

Senátor Miloš Vystrčil, který před le-
ty jako starosta města Hasičský den spo-
lečně s Alešem Němečkem „vymyslel“, 
ke vzniklé situaci uvedl: „Byla by škoda, 
kdyby měl Hasičský den ve městě skončit. 
Nejen pro zmíněné důvody, ale i proto, že 
aktivity hasičů musíme podporovat. Kde 
by Telč byla, kdyby v roce 1900 hasiči ne-
zachránili domy na velkém podloubí. Pro 
mě osobně je i proto poskytnutí historické-
ho náměstí na konání soutěže také symbo-
lickým vyjádřením úcty a uznání hasičům 
za naši ochranu.“
Které týmy letos na „tvrdé“ dráze, kost-
kách náměstí, v požárním útoku uspěly?
Mladí hasiči:
1. Mysločovice (Zlín), Nová Dědina (Kro-
měříž), Výčapy (Třebíč)
Ženy:
1. Nevcehle, 2. Ždírec nad Doubravou 
(Havlíčkův Brod), 3. Letohrad (Ústí nad 
Orlicí)
Muži:
1. Bašnice (Zlín), 2. Oponešice (Třebíč), 3. 
Letohrad
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Foto: Ilona Jeníčková

Po loňské kladné odezvě připravuje na sobo-
tu 4. října od 14 do 16 hodin vedení GOB 
a SOŠ další Den otevřených dveří. Nově bu-
de možná prohlídka celého areálu školy. Ře-
ditel RNDr. Stanislav Máca v této souvislos-
ti uvedl aktuálně pro TL: „Jako každoročně 
budeme v prosinci (11. 12.) pořádat speciál-
ní Den otevřených dveří pro zájemce o stu-
dium. I když je říjnový Den určen široké ve-
řejností, je současně také ideální příležitostí 
pro rodiče nebo další blízké budoucích stu-
dentů seznámit se s moderním prostředím 
školy.“ Zmínil také novinku připravovaného 

Den otevřených dveří na GOB a SOŠ
Dne otevřených dveří: „Na rozdíl od loňské-
ho roku zpřístupníme i stálou výstavu foto-
grafi í absolventů gymnázia od roku 1976.“ 
Návštěvníci budou moci zhlédnout 55 vyře-
závaných tabel, jejichž tradice vznikla na po-
čátku 60. let minulého století. Většina z nich 
je dílem Jana Floriana a Karla Petrů. „Vy-
stavena budou také tři historická tabla. Dvě 
bývalé Státní hospodyňské školy z let 1922 
a 1923 a tablo ZOŠ rolnické z období 1949 
až 1951,“ prozradil na závěr S. Máca s po-
zváním všech zájemců jak o minulost, tak ta-
ké současnost školy.

Přečetli jsme

Ptáček propaguje 
L. Bílka
Měsíčník Zemědělská Pôdohospodár-
ská škola, který vydává Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací, uveřejnil v prv-
ním čísle ročníku 2014 - 15 příspěvek Ji-
řího Ptáčka věnovaný telčskému rodákovi 
a učiteli Leopoldu Bílkovi (1799 - 1881). 
Autor se v něm zaměřil především na Bíl-
kovo pedagogické působení a zásluhy 
o zachování historických artefaktů, které 
na přelomu 19. a 20. století vytvořily zá-
klad sbírkového fondu telčského muzea. 
Celý text příspěvku Jiřího Ptáčka najdete 
na www.zemedelskaskola.cz/casopis

Přečetli jsme za Vás

Bernard Kypta. 
Málo známý rodák
I vědecká publikace může zaujmout laika. 
Dokazuje to Soupis rukopisů Studijní 
a vědecké knihovny Plzeňského kraje 
autora Jaromíra Lindy (Plzeň 2010), který 
pod položkou 37 uvádí originál varhan-
ní skladby na slova Te Deum laudamus 
od Bernarda Kypty z roku 1884. Doma 
je telčský rodák (17. 3. 1865), nejmlad-
ší syn slavnějšího otce Jana Evangelisty, 
znám především jako ten, jehož rodina se 
zasloužila o knižní vydání otcova životo-
pisu Bohuslavem Pernicou v roce 1940. 
Bernard Kypta byl krátce členem fran-
tiškánského řádu (1883 až 1885). V ro-
ce 1885 maturoval na plzeňském gym-
náziu. Po absolvování učitelského ústavu 
v Soběslavi (1886) působil na Plzeňsku 
(Štěnovice, Horní Bříza). Podstatnou část 
svého života strávil jako učitel v Druzto-
vé (okr. Plzeň - sever), kde také 10. 6. 
1943 zemřel. Stejně jako jeho otec byl 
v místech svých učitelských štací správ-
cem kostelních kůrů. I když se později 
oženil, stále udržoval dobré styky s fran-
tiškány, u kterých byl varhaníkem v kos-
tele Nanebevzetí P. Marie v Plzni. Sou-
pis rukopisů Studijní a vědecké knihovny 
Plzeňského kraje uvádí nejen stručný ži-
votopis Bernarda Kypty, podrobný po-
pis originálu zmíněné varhanní skladby 
Te Deum, ale také seznam  sedmi opisů  
hudebních prací uložených v knihovně, 
které B. Kypta pořídil.                          /z/

Žně skončily v září
Sklidit 1200 ha obilí, 250 ho řepky. To byl 
v letošních žních úkol pro největší země-
dělský podnik v regionu, ZD Telč. O kom-
plikacích, které zemědělcům připravilo 
srpnové počasí, jsme již psali. V polovině 
září mohl předseda družstva Ing. Miroslav 
Nosek TL aktuálně potvrdit: 10. září jsme 
dosekli poslední pozemek. Přes již zmíně-
né rozmary počasí, kdy srpnové srážky ne-
gativně ovlivnily kvalitu sklizně, hodnotí 
předseda Nosek letošní úrodu velmi dobře: 
„Určitě můžeme být spokojeni s výnosem 
řepky 52 q/ha, žita 72 q/ha. Pozemky pše-
nice sečené před dešti dávaly výnosy pře-
sahující 90 q/ha.“
Na otázku, zda nechce po náročném prů-
běhu žní někoho zvlášť pochválit, odpově-
děl: „Nebylo by dobré někoho vyzdviho-
vat. Je to kolektivní práce a v jejím soukolí 
je každý svým způsobem důležitý.“      /z/

Dárek

Jan Křen má www 
stránky
Malíř, geolog, zemědělec, muž renesanč-
ního rozhledu, Jan Křen z Mysliboře (1923 
- 1998), dostal dárek. Vlastně my všichni. 
Výtvarník David Bartoň zpracoval jeho 
www stránky. Najdete je na http://jankren.
cz/. Nechybí v nich jeho životopis, úryvky 
jeho textů, přehled výstav. Stránkám http://
jankren.cz/ dáváme jedničku! A tak jen 
připomeneme, že stálá výstava obrazů Ja-
na Křena je ve věži sv. Ducha. Navštívili 
jste ji letos?
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Asi to napadne nejednoho čtenáře: Jak 
vznikají výrobky klientů Charitní pečo-
vatelské služby, jejichž prodejní výstavu 
připravuje Charita na sobotní odpoledne 
4. října v Domě s pečovatelskou službou? 
Nejen na tuto otázku odpovídá její vedou-
cí Irena Pejšová: „Kromě běžného posky-
tování služeb nabízíme našim klientům 
i smysluplné vyžití volného času. Navázali 
jsme spolupráci s velmi ochotnou paní uči-
telkou Šárkou Rodovou, která se jim věnu-
je v terapeutické dílně. Pod jejím vedením 
vznikají v rukou obyvatelek DPS zajíma-
vé výrobky, ze kterých mají radost nejen 
ony, ale i ti kteří si je zakoupí pro radost 
sobě nebo svým blízkým. Ty nejzajímavěj-
ší představíme právě na zmíněné výstavě.“ 
V průběhu výstavy budou také pracovníci 
pečovatelské služby odpovídat návštěvní-
kům na dotazy o poskytovaných službách. 
Ty Irena Pejšová pro TL připomněla: „Po-
kračujeme v tradici profesionální pečova-
telské služby v Telči, která ve městě působí 

Pečovatelská služba Charity myslí 
i na volný čas seniorů

od konce 60. let. V současné době posky-
tujeme služby více než stovce klientů. A to 
jak těm, kteří žijí v DPS, tak také v jejich 
domácnostech. Ve středisku osobní hygie-
ny nabízíme nejen koupele a pedikúru, ale 
také praní prádla. Za poskytnutím služby 
mohou zájemci přijít sami nebo jim zajis-
tíme dopravu naším automobilem. Vedle 
hojně využívaného rozvozu obědů posky-
tujeme řadu dalších služeb. Především se 
jedná o pomoc v péči o domácnost: běžné 
denní nebo týdenní úklidy, mytí oken, za-
jištění nákupů, pochůzek, doprovodů k lé-
kaři, na úřady či zprostředkování zápůjčky 
kompenzačních pomůcek. Také poskytuje-
me základní sociální poradenství.“ Sobot-
ní výstavu pořádá Charitní pečovatelská 
služba v rámci celorepublikového Týd-
ne sociálních služeb. Více o službách na-
jdete na www.jihlava.charita.cz nebo je 
poskytne vedoucí Charitní pečovatelské 
služby Telč Irena Pejšová přímo v DPS 
ve Špitální ulici.                           Podle TZ

Oblastní Charita Jihlava zve

Prodejní výstava výrobků uživatelů 
Charitní pečovatelské služby Telč

sobota 4. října od 13,30 do 16 hodin
Společenský sál Domu s pečovatelkou službou ve Špitální ulici 611

● volná prohlídka výstavy ● ukázka tvorby výrobků ● možnost vyzkoušet si výrobky 
vytvořit ● malé občerstvení pro návštěvníky výstavy ● přítomní pracovníci pečovatelské 
služby zodpoví dotazy ohledně poskytování služeb

Sdílení, o.p.s.
zve na přednášku

MUDr. Marie Svatošové

Hospice
a umění doprovázet

2. října v 18 hodin
Lannerův dům

Sídlo Národního památkového ústavu 

Foto: Ilona Jeníčková

V DpS byl desetiboj 
seniorů
Víte, co mají společného žirafí krk, egypt-
ská pyramida a šoupaná?
Jsou to jen některé ze sportovních disci-
plín na Telčském desetiboji seniorů. Konal 
se 10. září v Domově pro seniory v Telči již 
po dvanácté. Letošního ročníku se zúčast-
nilo 11 družstev z domovů Kraje Vysočina, 
Jihočeského kraje a spřáteleného domova 
z rakouského Raabsu. Průměrný věk soutě-
žících přesahoval 70 let. Všichni však doká-
zali, že jsou mladí duchem a mají odvahu 
a chuť změřit svoje síly s dalšími účastní-
ky. Smyslem setkání není jen dosahování 
sportovních výkonů a překonávání sama se-
be. Posiluje také u seniorů týmového ducha 
a propojuje různé generace. Pro tři nejlep-
ší družstva byly připraveny medaile, dorty 

a diplomy. Putovní pohár pro vítěze si ten-
tokrát odvezlo družstvo z DpS v Jihlavě. 
Upomínkové předměty a pamětní listy však 
dostali všichni účastníci. Celá akce byla spo-
lufi nancována Krajem Vysočina. S organi-
zací sportovního dne pomáhali zaměstnan-
ci DpS Telč, dobrovolníci a děti z telčských 
základních škol. Ty měly díky účasti rakous-
kých seniorů také zajímavou příležitost vy-
zkoušet si své znalosti němčiny. Poděková-
ní patří sponzorům – fi rmě Tropico catering, 
s.r.o., a fi rmě Bidvest, s.r.o.
Podle textu Lenky Pelejové, DiS., sociální 
pracovnice DpS Telč. Redakčně kráceno.

SVĚT MNOHA PODOB. Rakouští senio-
ři si na desetiboji v česko - moravské Telči 
zahráli ruské kuželky.
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V srpnu divadelní festival občanského 
sdružení Oblast. Teď v říjnu otevření Ro-
dinného centra Krteček. Pravidelné infor-
mace o fl orbalistech. Určitě to není všech-
no, co je v poslední době o orlech a orlovně 
slyšet. A tak není divu, že TL slyší otázky: 
Ožívá orlovna? O odpověď na ně požádaly 
toho nejpovolanějšího, starostu Orla Telč, 
Jaroslava Kadlece.
„Ano, mohu to potvrdit. Vedení Orla vloni 
posílila mladá generace. A hned je o nás 
více slyšet. Ale hlavně. Orlovna oprav-
du ožívá.“ Na otázku, jaké plány s ní má 
Orel do budoucna a jaký je její součas-
ný stav, odpověděl: „Chceme ji postup-
ně dostat do stavu původního využití, kdy 
sloužila jako kulturní, sportovní a spole-
čenské centrum široké veřejnosti.“ Na ná-
mitku, že současníci mají orlovnu spojenu 
spíš s jednoúčelovým kinem, na které byla 
před více než 60 lety nešťastně přestavě-
na, pak J. Kadlec reagoval: „Cesta to bude 
ještě dlouhá. Začali jsme rekonstrukcí by-
tu správce, teď probíhá modernizace so-
ciálního zařízení a přísálí. V nové podobě 
bychom ho chtěli představit již v listopa-
du. Určitě v něm chceme oslavit letošního 
Silvestra. Pokud půjde vše dobře, v příštím 
roce upravíme hřiště.“ Asi to pro telčskou 
veřejnost nejpodstatnější, kdysi velký spo-
lečenský sál s jevištěm, později hlediště 
kina, má zatím jen novou rovnou podla-
hu s podkladním betonem. Ten na opravu 

Orlovna ožívá
ještě čeká. J. Kadlec dále zdůraznil to, co 
se v orlovně děje v současné době: „Má 
zde klubovnu Salesiánské hnutí mláde-
že, již zmíněným festivalem jsme naváza-
li spolupráci se spolkem Oblast, od října 
zde najde, v nově upravených a vybave-
ných prostorách, základnu Rodinné cent-
rum Krteček. To zde bude mít své aktivity 
prakticky celý týden. Svoji činnost zde bu-
de provozovat také klub Prostor. Ten chce 
pořádat hudební produkce, výstavy a před-
nášky. Na spolupráci jsme také domluveni 
s klubem Charity Zastávka, který počítá, že 
zde bude pořádat své větší akce. Rádi by-
chom pozvali do orlovny také další spolky 
a organizace ve městě a nabídli jim naše 
prostory.“ Na poslední dvě všetečné otáz-
ky Jaroslav Kadlec odpověděl: „Opravy 
provádíme postupně. Financujeme je čás-
tečně z vlastních prostředků a s pomocí 
našeho ústředí. Také se nám letos poda-
řilo získat malé fi nanční prostředky z úče-
lových dotačních programů. Hlavně si ale 
vážíme našich sponzorů a dobrovolníků, 
kteří nám při brigádách pomáhají ušet-
řit nemalé fi nanční částky.“ A na druhou 
otázku: „Ano. V plánu máme vrátit velké-
mu sálu okna. To ale ještě nějaký čas po-
trvá, podmínkou je zajistit dostatek fi nanč-
ních prostředků.“ Pokud se chcete více 
dozvědět o stavu orlovny, sami se zapojit, 
nebo přispět na opravu, zeptejte se přímo 
orlů na adrese: telc@orel.cz.                  /z/

Benefi ční koncert hvězdičkám
18. října v 19,30 hod. ● Kulturní dům v Třešti

Výtěžek koncertu půjde na materiální zajištění a potřeby dětí z Třeště a Telče, kte-
ré trpí cystickou fi brózou. Večerem provází Petr Martinák, vystoupí patronka Nadač-
ního fondu Šťastná hvězda Heidi Janků a také třeba telčský saxofonista Evžen Mašát 
a Dixieland Jazz Band Telč.

Rodinné centrum 
Krteček v novém
Aktivity Rodinného centra Krteček již něja-
ký čas pravidelně v TL představujeme. V so-
botu 4. října otevře v prostorách orlovny 
(kino) své nové prostory. Mezi hosty bude 
i starosta města Roman Fabeš. „Od 15 hodin 
jsme připravili rodinné odpoledne plné zá-
bavy a her, které zakončíme opékáním špe-
káčků,“ popsala událost vedoucí centra Re-
nata Šeniglová. Rodinné centrum Krteček je 
občanské sdružení, které podporuje jak Kraj 
Vysočina, tak Město Telč. Nové prostory 
v orlovně mu umožní celotýdenní provoz. 
Zatím každý den od 9 do 12 hodin. Ve středu 
také s odpoledním programem od 15 do 18 
hodin. Podle R. Šeniglové je centrum urče-
no nejen pro rodiče ale i prarodiče s men-
šími dětmi. Občas také připravuje sobotní 
program pro celou rodinu. V rámci dopo-
ledního programu jsou dvě dopoledne vě-
nována rozvíjení pohybových a výtvarných 
aktivit dětí. Centrum také nabízí rodinám 
hlídání jejich ratolestí. „Nové prostory jsou 
splněním našeho velkého snu. Mít pro děti 
trvalé zázemí, které je přímo určené a vyba-
vené pro děti a rodiny,“ popsala své několi-
kaleté snažení Renata Šeniglová.

7. 10. Den otevřených 
dveří v Zastávce
Již 6. ročník týdne sociálních služeb v ČR 
se bude konat od 6. do 12. října. Zastáv-
ka v rámci této aktivity otevírá své dveře 
v úterý 7. října všem zájemcům, jež se 
chtějí přijít podívat, jak to u nás vypadá, 
zeptat se co a pro koho nabízíme, či se tře-
ba jen zastavit na kus „sousedského poklá-
bosení“. Otevřeno máme pro kohokoliv 
od 11 hodin. V 18 hodin vystoupí u nás ka-
pela SWING TRIO TELČ s doprovodným 
slovem o historii, vývoji a současným tren-
dem tohoto hudebního žánru. Všichni jste 
srdečně zváni.                    Petra Břečková

Koncert U Marušky
Alasdair Bouch, britský skladatel, kyta-
rista a zpěvák opět v Telči. 
1. listopadu ve 20 hodin v restauraci U Ma-
rušky v Palackého ulici. 

Slavnostní otevření nových prostor

Rodinného centra Krteček
Orlovna v Jihlavské ulici (kino)
Sobota 4. října v 15 hodin

Přístupno široké veřejnosti
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Městská knihovna Telč připravila pro své čtenáře:
- registrace nových čtenářů v tomto týdnu zdarma
- čtenářská amnestie - čtenáři mají možnost bez sankčních poplatků vrátit upomínané knihy
- podzimní tvoření - úterý 7. října od 13.00 hod. v dětském oddělení knihovny 
- „Bystrá hlava“ - křížovky, hádanky, rébusy, hlavolamy pro kluky a holky - každé půjčovní 
odpoledne v dětském oddělení

6. - 12. října: Týden knihoven Nové knihy městské 
knihovny
Spisovatel je člověk, kterému nestačí knihy 
těch druhých.             George Bernard Shaw
Beletrie
Parks: Život té druhé; Matyášová: Lucie 
v pozici stromu; Caspari: Laguna plameňá-
ků; Gillerová: Konečně se rozhodni; Mar-
tin: Hra o trůny; Sarginson: Dvojčata; Har-
rison: Tichá žena; Reilly: Pekelný ostrov; 
Holá: O ženách a o lásce; Holden: Na vlast-
ní pěst; Brockmole: Dopisy z ostrova Skye; 
Dueňas: Čas mezi šitím; Kubelka: Adieu, 
Vídni – Bonjour, Paříži; Pánská jízda
Naučná
Michalík: Zdravotní postižení a pomáhající 
profese; Kolbaba: Šest kontinentů- příběhy 
z cest; Uzlová: Asistence lidem s postiže-
ním a znevýhodněním; Mahéšvaránanda: 
Jóga v denním životě pro děti a mládež; Ji-
lich: HIV infekce; Bode: Podvody na talíři
Dětská
4 detektivní příběhy Čtyřlístku; Hunt: Alík 
hlídá babičku; Han: Bez tebe to není léto; 
Armani: Kamarádi na výletě; Braunová: 
Kuba nechce prohrávat; Pavličová: Lexi-
kon půvabu; Lukáčová: Mámo, táto, tvoř-
te se mnou!; Vydrová: Můj skřítek Šalvěj; 
Remeňová: Osm světů. Seznámení; Laň-
ka: Průšvihy Billa Madlafouska; Pacovská: 
Sedmý smysl. Otrocká krása; Vogel: Únos; 
Gillespie: Velká kniha o velkých traktorech 
a také o některých malých; Van Genech-
ten: Víš, co má v plínce myš?; Hlaváčko-
vá: Vládci Sedmihoří. Diamantová cesta; 
Disney: Zvonilka; Peroutková: Strašidelné 
prázdniny; Příběhy pro malé princezny

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Josef Tůna (1890) z Rozseče si v roce 1914 
právě odbyl v Jihlavě tříletou vojenskou zá-
kladní službu. Místo návratu domů se ale 
vydal vojenským ešalonem na ruskou fron-
tu. Ještě před tím se stihl vyfotografovat 
v ateliéru první jihlavské profesionální fo-
tografky Anny Lorenzové v Brauhausgasse 
13. Dnes tento dům již nenajdeme. Na jeho 

místě stojí panelové domy ve Vrchlického 
ulici. Josefa Tůnu připomínáme především 
proto, že pozdější dlouholetý starosta a ve-
litel hasičů v Rozseči si v této nelehké situa-
ci dokázal psát deníkové zápisky. Zanechal 
nám tak unikátní dokument, kterých není 
mnoho. Dodnes o něj pečují jeho potomci. 
My jsme z nich vybrali: Začala mobiliza-
ce... takový rozruch v kasárnách, zbraně se 
brousily a zakalovaly... hnedle začaly silné 
služby... 7. srpna (1914) jsme vyjeli s velkou 
slávou z Jihlavy... a pak jsme přijeli do Pol-

Za císaře pána
ska a bylo po všech radostech... a přimaší-
rovali jsme do Jaroslavi... 26. srpna asi v 9 
hodin jsme se tak silně srazili, že jsme při-
šli až na bajonety, to byl strašný boj, všude 
tolik raněných a mrtvých, až hrůza se na to 
bylo podívat... a v tom jsem byl já těžce ra-
něný do nohy, že jsem se z místa hnouti ne-
mohl, měl jsem dobré hochy, kteří mě hne-
dle odnesli na Hilfplatz a tam mi lékař dal 
nohu do plechové šiny... Josef Tůna pak 
zaznamenal, jak těžce raněné rakousko - 
uherská armáda při ústupu nechala na po-
spas Rusům a padl tak do zajetí. Následo-
vala strastiplná anabáze Ruskem: 28. září 
jsme přijeli do velikého města. Toto město 
se jmenovalo Moskva... na nosítkách jsme 
byli nošeni do Tranveje a dopraveni do špi-
tálu... Přes problematickou zdravotní pé-
či, nedostatečné stravování a stálé přesuny 
mezi „nemocnicemi“ se zdravotní stav Jo-
sefa Tůny lepšil, a tak si 20. června 1915 
mohl zapsat: Na procházce v městě Cary-
cynu jsem si koupil limonádu a třešně... Po-
té byl Josef Tůna, stejně jako ostatní zajatci, 
nasazován na různé práce. V deníčku hod-
notí válečný vývoj, nezastírá stesk a sta-
rost o blízké doma a bratra na frontě. Je-
ho rozhled a pozorovací talent dosvědčuje: 
11. května (1916) jsme v městě Kazani roze-
sláni na polní práce...  je to lepší než v lág-
ru, lepší strava...  práce mně nic nedělala... 
jen to bylo protivné, že měli špatné nářa-
dí, všechno bylo asi jako u nás před sto le-
ty...  1. června napadl sníh... Celý další rok 
(1917) prožil Josef Tůna ve vesnici Omitivě 
na práci v zemědělství a stále čekal na ko-
nec války. U hospodáře v Omitivě (žil jsem 
zde dosti slušně) strávil i první polovinu ro-
ku 1918. Na konci zápisků pak podrobně 
popisuje cestu domů, kterou nastoupil 28. 
června. Přes Rusko cestoval celý měsíc. Ra-
dost z návratu byla asi důvodem, že 2. srpna 
1918 jeho zápisky končí glosou o příjezdu
do dnes ukrajinského Kovelu.                /z/

Městská knihovna a Velká válka 
Městská knihovna spolu s Telčskými listy nabízí od května výstavku dokumentů ke 100. 
výročí vzniku I. světové války z archivů jejich čtenářů. K aktualizaci výstavky můžete 
přispět i vy. Kontakt v knihovně nebo na tl@telc.cz, příp. 774 584 841.

Právě čtu knížku Medvídek 
Pú od autora A. A. Milne-
ho. Je to o malém plyšovém 
medvídkovi, který s kama-
rády prasátkem, Kryštů-
fkem Robinem a dalšími 
zažívá dobrodružství v le-
se. Je to moc pěkná vtipná 
knížka nejen pro malé čte-

náře. Myslím, že bych tuto knihu doporuči-
la všem, co se rádi zasmějí, jak malým třeba 
na čtení před spaním s rodiči, tak větším třeba 
když mají smutnou chvilku. Knížka je i nád-
herně ilustrovaná.

Čtenáře dětského oddělení zpovídá 
Lenka Zamazalová

Co právě čtu z městské 
knihovny

Eliška Rezková, prima GOB a SOŠ Telč
A. A. Milne: Medvídek Pú
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Pět srpnových dnů, 14. až 18., strávil 
folklorní soubor Podjavořičan v belgic-
kém městečku Vosselaar. Konal se zde to-
tiž již 18. ročník mezinárodního folklorní-
ho festivalu organizovaný místní skupinou 
Dophei. O účasti Podjavořičanu na prestiž-
ním festivalu informovala TL členka sou-
boru Kristýna Krejčířová: „Byli jsme 
jedním ze tří pozvaných zahraničních sou-
borů. Vedle nás to byl soubor z Paraguaje 
a skotský Dunedin Dancers z Edinburghu. 
S tím se docela důvěrně známe. V roce 
2003 vystupoval v Telči a před sedmi roky 
Podjavořičan na oplátku vystupoval za ka-
nálem La Manche.“

Úvodní den pobytu ve Vosselaar strávil 
soubor s hostitelskými rodinami a na spo-
lečném setkání všech účastníků festivalu. 
Samozřejmě, že se to neobešlo bez hud-
by a tance. 15. srpen, svátek Nanebevzetí 
P. Marie, je v Belgii státním svátkem, při 

Podjavořičan v Belgii
kterém zde přejí maminkám. „Zúčastnili 
jsme se proto slavnostní mše a trhu s dár-
kovými předměty, který po ní následoval. 
Ochutnali jsme na něm i dobroty typic-
ké pro zúčastněné země. My jsme nabíd-
li chléb se solí, koláče, klobásu, perníčky 
a pivo,“ prozradila K. Krejčířová. V sobotu 
a neděli se veřejnosti představil každý sou-
bor v téměř půlhodinovém vystoupení. „Za-
tančili jsme v něm horácké tance. Největší 
úspěch sklidilo pásmo Masopust v choreo-
grafi i Jany Návratové. Diváky zaujal tan-
čící kůň, zalekli se medvěda a samozřejmě 
se smáli vydařeným kouskům šaška,“ po-
psala K. Krejčířová současně s přáním, že 

se Podjavořičan s hostitelským souborem 
v budoucnu opět setká. Belgické vystoupe-
ní souboru opět potvrdilo výjimečné posta-
vení Podjavořičanu jako stálého reprezen-
tanta Telče a horáckého folkloru ve světě.

Podle textu Kristýny Krejčířové

Oscarový císař v Telči
V devětadvaceti letech se stal nejmladším dr-
žitelem Oscara za nejlepší mužský herecký 
výkon. Ve fi lmu Pianista. Druhý týden v zá-
ří se objevil v Telči. Americký herec Adri-
en Brody (1973) zde na zámku natáčel dal-
ší scény pro fi lm Emperor (Císař). Hraje 
v něm hlavní postavu, Karla V. Habsburského 
(1500 - 1558). Pobyt zřejmě největší fi lmové 
hvězdy, která se kdy v Telči objevila, doprová-
zel velký zájem novinářů a fi lmových fanouš-
ků. Před příjezdem do Telče natáčel Brody 
v Českém Krumlově, kde byl údajně ubyto-
ván pod cizím jménem. Jak dokazuje snímek 
herce v blízkosti telčského zámku na násle-
dující straně, který jsme získali od společnos-
ti Profi media se souhlasem redakce deníku 
Blesk, jindy bezvousý Brody si pro roli císaře
nechal narůst plnovous.                                 /z/

Byl Den památek
Dny evropského dědictví každoročně v září 
otevírají široké veřejnosti brány nejzajíma-
vějších památek, včetně těch, které jsou jinak 
zčásti nebo zcela nepřístupné. V Telči bylo 6. 
září zdarma zpřístupněno sedm objektů, usku-
tečnilo se osm doprovodných akcí a osm růz-
ných výstav pro více než dva tisíce návštěv-
níků. Všechny, podrobně jsem je představila 
v minulých TL, si našly vděčné posluchače. 
Připomenu letošní novinky: Varhanní noctur-
no v zaplněném kostele sv. Jakuba v páteč-
ní podvečer a komentovaná prohlídka kos-
telů sv. Jakuba, Jména Ježíš a sv. Ducha se 
stavebním historikem ing. Jiřím Bláhou. Již 
tradiční součástí telčského Dne památek byla 
charitativní cyklojízda Na kole dětem Vyso-
činou s Josefem Zimovčákem. Zúčastnilo se 
jí téměř 300 cyklistů, mezi kterými nechybě-
li místní velocipedisté. Díky dobrovolnému 
startovnému a darům od sponzorů se vybrala 
úctyhodná částka 70 918 Kč. Část z ní popu-
tuje na pediatrické oddělení jihlavské nemoc-
nice a část do Nadačního fondu Na kole dě-
tem Josefa Zimovčáka. 

Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury MěÚ Telč

Slamáci Podjavořičanu z pásma Masopust budili v Belgii zaslouženou pozornost. 
Foto: Kateřina Uhlířová

Filmovalo se

K příležitosti ročního výročí působení Za-
stávky v nových prostorách pořádáme 
ve spolupráci s městem Telč v radniční síni 
výstavu s názvem ZASTÁVka očima mla-
dých. Jak již samotný název napoví, vysta-
veny budou výtvory a ztvárnění samot-
ných návštěvníků ZASTÁVky, tak jak oni 
ji vnímají, co jim přináší, k čemu jim slou-

ZASTÁVka očima mladých
Výstava v radniční síni

ží. Prohlédnout si koláže s fotografi e, po-
kochat se obrázky, počíst si, ale i třeba se 
něco dozvědět o ZASTÁVce můžete kdy-
koliv od 1. 10. do 31. 10. Tímto děkujeme 
učitelům výtvarné výchovy na ZŠ Hradec-
ká, Masarykova a Gymnáziu v Telči, kteří 
svým zapojením studentů přispěli nemalou 
měrou k realizaci výstavy.  Petra Břečková

Mažoretkám 
se v Pelhřimově dařilo
Týmy o.s. Mažoretky Telč, Růže a Růžičky, 
bojovaly 21. září v Pelhřimově o prestižní 
Pelhřimovský dukát. Růže vybojovaly bez-
chybným výkonem v nejvíce obsazené ka-
tegorii juniorek  druhé místo, když je od ví-
tězství dělil jediný bod! V kategorii Dětí 
získaly Růžičky třetí místo.
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SLOUPEK, KTERÝ ZMÍZÍ. Opravdu jste si mysleli, že sloupek 
v chodníku zůstane? Bez něj by teď nesvítila Hradecká ulice. Zmi-
zí současně s rozsvícením nových světel na autobusovém zálivu.

Viděli jsme

BALÓNY. Ve vzduchu.

FILMOVOU HVĚZDU. Amerického herce Adriena Brodyho. 
Více na str. 11.

DRUŽIČKY. V procesí na Humberk u Krasonic. JOSEFA ZIMOVČÁKA. Na vysokém kole pro charitu o Dnu pa-
mátek. Více na str. 11.
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Pádný argument dokazující smysluplnost společného projektu 
„sochy“ mikroregionů Telčsko, Třešťsko a Jemnicko, díky které-

mu oživila veřejná prostranství ve více než 
dvou desítkách obcí výtvarná díla, připravu-
jí na příští rok v Mysleticích. Kamenná hos-
podyně na jejich návsi, dílo mrákotínského 
Petra Šindlera, dostane další „funkci“! Při na-
šem setkání to prozradil starosta Karel Dol-
ský: „Do podstavce sochy zavedeme pří-
pojku z obecního vodovodu. Voda zde bude 
volně dostupná pro občerstvení turistů, kteří 
tady často prochází či projíždí a u sochy se 

pravidelně zastavují a fotografují.“ Již samou volbou motivu so-
chy poukázali Mysletičtí na pověst o šikovnosti zdejších hospodyň. 

Když se jim někdy nedařilo stloukat máslo, došly k blízké studán-
ce, o kterou pečovaly. Když z ní do máselnice přidaly trošku vo-
dy, máslo se vzápětí zázračně podařilo. Tolik pověst, kterou staros-
ta Dolský dobře zná. Nelze se divit. V čele Mysletic je nepřetržitě 

od roku 1992. To na důkladné poznání obce určitě stačí. V jeho pří-
padě má ale znalost místních reálií daleko hlubší kořeny. „Doma“ 
je zde jeho rod nepřetržitě nejméně od konce 18. století. Opouští-
me dávnou historii, která Mysletice střídavě spojovala s Kostelním 
Vydřím, Telčí a Dačicemi. Nakonec tomu tak je dodnes. Do obou 
zmíněných měst je odsud stejně daleko. A tak, jako často v minu-
losti, leží i dnes Mysletice „na hranicích“. Prakticky za kopcem je 
již Jihočeský kraj a správní obvod Dačic. Karel Dolský tak může 
bezprostředně porovnávat rozvoj obcí na obou stranách pomyslné 
hranice. Patří do velké skupiny starostů, kteří hájí samostatnost ma-
lých sídel a současně oceňuje kladný přínos Mikroregionu Telčsko 
a jeho kanceláře. „Nejenže v rámci jeho projektu máme zmíněnou 
sochu, ale zapojili jsme se prakticky do všech dalších, které realizo-
val. Ať to již bylo ekologické vytápění, díky kterému máme v kul-
turním domě ekologická kamna, či kompostéry.“ Mysletice dnes? 
Opravený kulturní dům s fotovoltaickou elektrárnou na střeše je ne-
přehlédnutelnou dominantou obce. Navíc tento energetický počin 
zastupitelů přináší nezanedbatelnou částku od obecního rozpočtu. 
Hybnou silou života v Mysleticích jsou vedle zastupitelstva zdejší 
hasiči. Vedle svých služebních povinností, které zajišťují také pro 
Borovnou, Olší a Zadní Vydří, se podílí na dalších společenských 
a kulturních akcích. „Na Senior Cup v požárním útoku, který letos 
pořádali ve svém moderním areálu, přijelo 7 družstev. Hasiči z Dy-
jice dokonce v historických uniformách. Klání, které je vypsáno pro 
soutěžící starší 40 let, má v regionu velký počet příznivců,“ hodno-
tí úspěšnou akci starosta Dolský. Přestože náš rozhovor probíhal 
před blížícími se komunálními volbami, prozradil pan starosta ně-
které plány do budoucna. Na prvním místě je to dokončení obnovy 

Kamenná hospodyně občerství turisty 
přívodního řadu obecního vodovodu a napojení jeho dalšího zdro-
je. Průzkumný vrt, který obec fi nancovala, potvrdil jeho vydatnost 
i velmi dobrou kvalitu vody. Velmi zajímavým počinem, plánova-
ným také již pro příští zastupitelstvo, je pořízení nového zvonu pro 

obecní zvoničku a instalace elektrického zvonění. Na řadu také při-
jde obnova dětského hřiště uprostřed obce. To je tak vyhlášené, že 
se zde objevují nejen domácí, ale i ratolesti z okolních obcí. „Je běž-
né, že na něj dovezou potomky také rodiče ze sousedních měst. Dí-
ky jeho permanentnímu využití nás čeká zmíněná obnova,“ konsta-
toval, i přes starost s ní spojenou, spokojeně K. Dolský.  Pokud vás 
ještě předchozí řádky nepřivedly na myšlenku podívat se do obce, 
která na svůj rozvoj pravidelně úspěšně čerpá fi nanční prostředky 
z řady programů, tak mám na závěr další mysletické nej. Od kaplič-
ky P. Marie nad obcí, která je, díky vedení Mysletic ve vzorném sta-
vu, jsou běžně vidět Alpy. A na místě jednoho z nejlepších rozhledů 
v regionu, kterému v poslední době trochu brání vzrostlé stromy, 
to může být za čas ještě atraktivnější. Pokud se zde podaří postavit 
rozhlednu, ne nereálný sen pana starosty.                                         /z/

Dnes představujeme: Mysletice

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 10/2014          List MAS Telčsko (44)

Zastupitelstvo obce: Karel Dolský, Antonín Špička, 
Stanislav Dolský, Zdeňka Dvořáková, Milan Dušek, Josef Jakoubek, 

Miroslav Moudrý, Pavel Vejbor, Milan Vejmělek  

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Mysletice 1378 570 m n. m. 115

Živé Mysletice. Děti u kamenné hospodyně, hasiči ve svém moder-
ním areálu.                                                                    Foto: Archiv OÚ 
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V neděli 14. září se v galerii Lindenhof v rakouském Raabsu an der Thaya sešli zástup-
ci mikroregionů Třešťsko, Telčsko, Dačicko a Jemnicko s představiteli regionu Zukunft-
sraum Thayaland. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Cestujeme po Regionu Re-
nesance. Na závěr setkání pak společně podepsali memorandum o přistoupení regionu 
Zukunftsraum Thayaland do Regionu Renesance.                                                Podle TZ

Thayaland vstoupil do Regionu Renesance

MĚL BY FRANTIŠEK JOSEF RADOST? Region Zukunftsraum Thayaland se stal členem 
Regionu Renesance.                                                                                                Foto: Archiv MT

Čas od času se v médiích objevují články 
o sporech o majetek mezi Svazem vodovo-
dů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) a měs-
tem Jihlava. A na konci září bylo opět vy-
hrožováno exekucí na majetky členských 
obcí SVAK, tedy i Telče. Chci vás všechny 
ujistit, že SVAK dělá v rámci právního řá-
du a platných stanov maximum proto, aby 
hájil zájmy svých členských obcí. Nikdy 
nezpochybňoval právo Jihlavy a jiných ob-
cí ze SVAK vystoupit.  Na druhé straně ale 
nemůže přistoupit na to, že by vypořádání 
vystoupivších obcí mělo poškodit ty, kte-
ré ve SVAK zůstanou. Jinými slovy, pokud 
se Jihlava bez ohledu na stanovy snaží ze 
SVAK dostat víc než jí náleží, je logické, 
že se ostatní tomuto přístupu brání. A pokud 
není možná dohoda, dostávají se ke slovu 
právníci. I na této úrovni by ale měla být za-
chována základní pravidla slušnosti.  Bohu-
žel Jihlavou vytvořená a v médiích prezen-
tovaná atmosféra strachu ze SVAK vyhání 
další obce. A v konečné fázi toto jihlavské, 
čistě politické rozhodnutí, schválené těs-
nou většinou tamního zastupitelstva, a je-
ho důsledky, poškodí všechny. Přitom je 
po celé republice vidět, že systém svazků 
obcí má svou logiku a je funkční. Dokazu-
jí to mikroregiony, svazky v oblasti odpa-

Svazky obcí mají smysl
Nejde jen o vodu

dů i okolní vodárenské svazy. Až na výjim-
ky jsou postaveny podobně – jejich centrem 
je největší město regionu se svým potenciá-
lem a menší okolní obce se na jeho činnos-
ti podílí dle svých možností. A vše fungu-
je na principu solidarity. Bohužel politické 
kroky Jihlavy v posledním období byly zce-
la opačné. V živé paměti máme „nakupo-
vání“ obyvatel, nápady s různými cenami 
pro jihlavské a přespolní v ZOO, divadle či 
MHD anebo nyní spalovna pouze pro Jih-
lavu. A bylo jen otázkou času, kdy po zpo-
chybňování účasti Jihlavy v různých svaz-
cích dojde i na SVAK. Je smutné jak rychle 
Jihlava zapomněla na podporu obcí, když se 
ucházela o krajské město. I přes nynější slo-
žitou situaci pevně věřím, že se vše podaří 
vyřešit a SVAK ve zmenšené podobě bude 
fungovat i nadále. Oblast vodárenství je pro 
menší obce tak složitá, že potřebují odbor-
ného partnera, který jim pomůže s projekty, 
investicemi do infrastruktury i s provozová-
ním vodárenských zařízení. Pozice SVAK 
je dnes o to silnější, že spolu s ostatními 
svazky, a tedy obcemi, spoluvlastní Vodá-
renskou akciovou společnost. Tím může 
určovat její provozní i obchodní politiku. 
A samozřejmě tím ovlivňovat i výši vodné-
ho a stočného.                        Roman Fabeš

Mikroregionální střípky

Hodice
3. – 4. 10. Vepřové hody
Dvoudenní zabíjačková žranice pod stanem 
za doprovodu kapel. Začátek v pátek 18.00 
hod. a v sobotu 9.30 hod.
Pořádá: Moto klub Hodice AČR
10. 10. Taneční pro dospělé
Kurs pro začátečníky i pokročilé 
KD Hodice
Pořádá: OS HRAD

Strachoňovice
4. 10. Tradiční výlov rybníka

Urbanov
11. 10. Tradiční výlov rybníka

Sedlejov
18. 10. Tradiční výlov rybníka

Vanov
25. 10. Posvícenská zábava
KD Vanov. Hrají Kalíšci
Začátek ve 20.00 hod.

Radkov
25. 10. Výlov s prodejem rybích specialit

Nová média: Region 
Renesance i MAS Telčsko
V současné době spustil Region Renesan-
ce (RR) své nové internetové stránky, které 
vznikly v rámci projektu Regionem Rene-
sance zdravě. 
Naleznete na nich informace o aktuálním 
dění v RR, realizovaných projektech, za-
jímavých místech či třeba farmářských tr-
zích. Na nové stránky se můžete podívat 
na www.regionrenesance.cz či na uvede-
ném QR kódu. Dále se na facebookových 
stránkách objevila komunita MAS Telč-
sko, kterou si můžete přidat a denně tak 
dostávat aktuální zprávy o chystaných ak-
cích v Mikroregionu Telčsko.

I Rozsíčky mají pohlednici
Jedno z nejmenších a nejmladších sídel re-
gionu, Rozsíčky, část Dyjice, mají vlastní 
pohlednici. V letošním roce ji vydal Jan 
Stříteský.
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Městská knihovna má nové vybavení dětského oddělení.

BOTANICKÁ ZAHRADA? Ne. Oceněné prostranství před domem paní Jany Irhové. 
Kde? Příznačně v Květinové ulici. Vyhodnocení soutěže o květinovou výzdobu na str. 18.

Matěj s Markem ho chytili
25. srpna ulovili v Nadymáku mladí ry-
báři z rybářského kroužku DDM Ma-
těj Plunder a Marek Novotný nevídaný 
úlovek. Po hodinovém boji, kdy se u pru-
tu střídali, vytáhli z vody 11 kg vážícího 
tolstolobika, který měřil 92 cm. Tak vel-
kou rybu oba kamarádi ještě nikdy před 
tím nechytili. „Po kvalitním vyuzení měly 
obě rodiny zdatných rybářů vydatnou ve-
čeři,“ prozradil TL otec jednoho z nich.

Plenér po turecku.

Neklamným znamením blížícího se nové-
ho roku je každoročně nabídka kalendářů. 
Informační centrum radnice má již v na-
bídce oblíbený kalendář Jindřicha Bed-
náře s barevnými fotografi emi Telče.

88 prvňáčků nastoupilo 1. září do telčských škol.
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Nabídka 
volného bytu

Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 
„Zásady pro nájem bytů ve výlučném 
vlastnictví města Telče“, nabízí město 

k pronájmu následující byt

v ulici U Háje 626, Telč - Staré Město

Byt č. 6 (2+kk+L)
ve 3. podlaží

Charakteristika:
pokoj   24,36 m²
pokoj   22,77 m²
chodba   10,40 m2

kuchyňský kout  8,09 m2

lodžie    5,40 m2

koupelna  3,96 m²
sklep   3,90 m2

WC   1,11 m²
Výměra bytu celkem:  79,99 m2

Byt je bez základního vybavení.
Základní nájemné: 4 227 Kč
Záloha za služby (teplo, voda, osvětlení 
společných prostor a obslužní a kontrolní 
práce kotelny) 1 590 Kč
Nájemné celkem: 5 817 Kč
V nájemném nejsou započítány zálohy 
za el. energii a plyn.

Termín pro přijetí žádostí:

do 15. října 2014

Bližší informace: odbor rozvoje a územní-
ho plánování, Jana Vyhlídalová,
tel.: 567 112 425,
e-mail: jana.vyhlidalova@telc.eu

Sběrový kalendář
Objemný odpad   Biologický odpad
I. – II. 6. 10. IV. 8. 10.  I. – II. 13. 10. IV. 15. 10.
III. 7. 10. V. 9. 10.  III. 14. 10. V. 16. 10.

Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Svato-
jánský potok, III – Podolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice 
I. – křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II. – u garáží

• 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.

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. 
Učebna v Telči na Myslibořské ulici, 
školné splátkově bez navýšení ceny vý-
cviku. Další informace na www.auto-
skolaekol.wz.cz, tel. 607 185 517

• ZO ČZS Žirovnice srdečně zve na pod-
zimní celostátní výstavu Zahrada Vy-
sočiny - Ovoce, zelenina, chryzantémy 
- Zámecký areál 18. 10. - 20. 10. 2014 
od 9 do 16 hodin - Doprovodný pro-

Malý oznamovatel gram: prodej výpěstků, stánkový prodej 
a občerstvení v zámecké vinárně.

• Nabízíme pronájem samost. pokoje v RD 
v Telči, s vlastní koupel. a WC, k dispo-
zici je společná kuchyňka. Cena včetně 
inkasa 4 500 Kč. Tel. 775 219 361.

• Prodáme starší RD se zahradou v Kra-
hulčí u Telče. Tel. 723 066 694

• Dáme za odvoz starší nábytek a část ná-
bytku levně prodáme. Krahulčí u Telče. 
Tel. 723 066 694

• Pořadatelé turnaje Raptorcup děkují 
sponzorům Armagedon, Pizzerie Ami-
go, Trojstav, CompOn, Albi 3X Sport 
a Filmová kavárna. Bez jejich štědrých 
darů by turnaj nemohl vzniknout.

• KURZY ANGLIČTINY PRO VEŘEJ-
NOST ve Studijním centru Telč od října. 
Cena 2 340 Kč. Iveta Geryková. Mob. 
605 086 056. AnglictinaTelc@seznam.cz

Humanitární sbírka 
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 8. 11. od 9 
do 14 hodin v prostorách bývalého škol-
ního statku. 
Přístup do objektu je pouze zadní branou 
z ulice Batelovské a stále přímo po místní 
komunikaci. Místo sběru je označeno lo-
gem Charity. 
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silono-
vé, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, 
plyšové hračky, pouze nové boty. Prosí-
me, věci noste v pevných obalech (krabi-
ce, pytle). 
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hra-
decká 221, Telč, tel. 732 157 552 
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Určitě jste se v letošním létě nelétě nestih-
li vykoupat tolikrát, kolikrát jste si přáli. 
Určitě jste také nebyli na všech kulturních 
podnicích, které léto v Telči nabídlo. Obo-
jí již nenapravíte. Až na pár výjimek. Ješ-
tě do konce roku můžete v Městské gale-
rii Hasičský dům zhlédnout pozoruhodnou 
výstavu obrazů Viktora Zakrynycnyho. 
Galerie ji nabízí již od poloviny června. 
Ale právě v době pošmourného podzimu 
vás některé jeho obrazy zachycující slun-
cem prozářenou pohodu přivedou v myš-
lenkách k uplynulému (nebo k příštímu) 

létu. Nebudete litovat. Dílo Viktora Zakry-
nycnyho stojí za to, abyste se s ním sezná-
mili. A pokud jste starší, tak vězte, že když 
si při tom vzpomenete na obrazy v Telči 
tolik oblíbeného Petra Tamchyny, že nejste 
sami. Asi se to zcela nepodaří, ale následu-
jícím rozhovorem vám chceme nevšední-
ho výtvarníka z Ukrajiny, který již více než 
dvě desetiletí žije a tvoří v Brně, před ná-
vštěvou výstavy důvěrněji přiblížit.
Zaujala mě myšlenka, kterou jste řekl 
v jednom rozhovoru: Inspirace je coko-
liv, co přitáhne vaše oči tak, že je nemůže-
te odvrátit. Asi hodně patrioticky: Nepla-
tí to i pro Telč a Viktora Zakrynycnyho?
Rozhodně ano. A jsem přesvědčen, že ne-
budu sám. Telč okouzlí každého na první 
pohled, kdo sem přijede a je schopen vní-
mat krásu. Ovšem pro mě větší úlohu hrají 
lidé než sama architektura. To díky přáte-
lům, které jsem zde poznal, vznikly obrazy 
s telčskými motivy. Již francouzský malíř 

O inspiraci s Viktorem Zakrynycnym
Pozvánka na výstavu

Toulouse Lautrec říkal, že existuje jenom 
fi gura, krajina je, a nemůže být nic jiného, 
než přídavek a slouží pouze k lepšímu po-
chopení charakteru fi gury...
Také jste řekl: Obraz si vybírá lidi. To 
jen lidé si myslí, že si koupí krásný obraz 
a budou ho vlastnit. Je to ale naopak. Jak 
je to podle Vás mezi městy a lidmi?
Je to různé. Někdo se narodí a svůj domov 
nechce opustit. Má tady své přátele a příbuz-
né. Někdo přijede za prací nebo na studie 
a usadí se na novém místě. Najde nové přá-
tele a jeho svět se rozšíří, protože zůstanou 

i ti staří. Říká se, že ne samotné místo po-
vznáší člověka, ale člověk to místo. Dá se ta-
ké říct, že i města si někdy vybírají pro sebe 
lidi, okouzlí je svými kouzly a už je nepustí.
Pocházíte z Kamence Podolského, měs-
ta s bohatou historií a množstvím pamá-
tek. Která památka v Telči Vám připo-
míná nejvíce rodné město?
To nebude konkrétní památka, ale celkový 
landšaft – zachovalé historické jádro ob-
klopené vodou. S tím rozdílem, že Kame-
nec stojí na 40timetrové skále a řeka proté-
ká v hlubokém kaňonu.
Prozradíte čtenářům, na čem pracujete 
a jaké plány máte do budoucna?
Mám řadu rozdělaných obrazů s motivem 
telčských a vídeňských kaváren pro čes-
ké galerie. Příští rok také chystáme výsta-
vu „I colori piu belli d‘Italie“ v italském 
městě Matera, které je taktéž na seznamu 
UNESCO. A do Telče se budu stále vracet. 
Pozdravit přátele.                                    /z/

Vyhodnocení soutěže 
o květinovou výzdobu
Tradiční soutěž o nejkrásnější květino-
vou výzdobu byla i tentokrát vyhláše-
na v červnových Telčských listech. Od-
borná komise do konce září pořizovala 
fotodokumentaci květinových dekorací 
oken, balkónů i předzahrádek, která na-
pomohla při rozhodování o udělení letoš-
ních cen. Komise s vědomím, že cenu by 
si zasloužili získat i mnozí další, dopo-
ručila udělit ceny za květinovou výzdo-
bu ve městě Marii Čurdové, Marii Gre-
gorové, Janě Irhové, Adamu Královi, 
Kláře Mourycové, Veronice Nováko-
vé, Dagmar Ondráčkové, Jitce Přiby-
lové, Lence Sedláčkové, Janu Šimkovi, 
Janě Šimkové a Soně Velebové. Zvlášt-
ní cena za květinovou výzdobu byla le-
tos udělena Pizzerii Telč Evy Marečko-
vé a Instalatérství a topenářství Miloše 
Horníka. Ceny v podobě zahrádkářských 
potřeb převezmou ocenění z rukou staros-
ty Romana Fabeše a místostarostky Hany 
Müllerové 1. října v obřadní síni radnice. 
Blahopřejeme vítězům a děkujeme za pé-
či a výzdobu, kterou přispívají k pěknému 
vzhledu města.                                     hm

Novinky Knihovny UC
Jan Trachta: Tichý dech; Horst Mül-
ler: Myšlenkové mapy; Ilona Bytešní-
ková: Komunikace dětí předškolního 
věku; Miroslav Procházka: Sociál-
ní pedagogika; Pavel Zikl: Využití ITC 
u dětí se speciálními potřebami; Martin 
Strouhal: Teorie výchovy; Robert Hol-
man: Makroekonomie, středně pokročilý 
kurz; Svatava Dvořáková: Chemie pro 
každého; Jack Watkins: Tetování. Sym-
boly a významy; František Koukolík: 
Mozek a jeho duše; Petra Bendová: Dí-
tě s mentálním postižením ve škole; Jiří 
Jošt: Čtení a dyslexie; Anna Strunecká: 
Jak přežít dobu jedovou; Milan Valenta: 
Dramaterapie; Laura Janáčková: Život 
je boj. Praktický průvodce rakovinou; 
Irena Dousková: Medvědí tanec; Lucie 
Tučková: Suzanne Renaud / Petrkov 13; 
Hlučná samota. Sto let Bohumila Hraba-
la 1914-2014

Provozní doba 
Knihovny UC
Středa, čtvrtek 8.30 – 12, 13 – 17 hod.
Pátek  8.30 – 12, 13 – 16 hod.
Tato provozní doba platí do odvolání.
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Na první straně zmiňujeme výrobní program fi rmy MAXXISAMPLE, která přichází 
do Telče: Sluneční a stínící techniku. Samé novoty? Kdepak! Žaluzie a shrnovací záclony 
vyráběl v Telči Josef Ryšánek již v předminulém století. Na počátku 20. století jimi fi rma 
Ryšánek&Stocker například vybavila celou historickou budovu Národního muzea v Pra-
ze. Inzerát, který uveřejňujeme, vyšel v časopise DYJE 15. ledna 1879.

Vzpomínáme na 20. století

O tom, že jsou nářky na neexistenci záko-
na o průvodcovských službách, které ob-
čas ve městě slyšíme, oprávněné, se le-
tos v srpnu přesvědčila čtenářka TL, jejíž 
jméno redakce zná. Důstojně vypadající 
průvodce s nepřehlédnutelným výrazným 
deštníkem zastavil skupinu „svých“ tu-
ristů na pěší zóně Na Baště a zasvěceně 
k nim pronesl: „Nyní přicházíme do ži-
dovského města...“ Své tvrzení vzápětí 
podložil pádnými důkazy. Zmíněným pa-
rapletem ukázal na výzdobu fasády pro-
tilehlého domu pana Krombholze (dříve 

Přicházíme do židovského města...
Odposlechli jsme

Novákovo pekařství), poukázal na ar-
chitekturu cukrárny U Matěje a zakončil 
ho máchnutím deštníku k vitráži půdní-
ho okna sousedního domu čp. 1... Pou-
čení turisté ho pak následovali za dalším 
poznáním Telče... Co asi onen bodrý 
„znalec“ historie vyprávěl svým klien-
tům na náměstí, si můžeme jen domýš-
let... Ještě se divíte, že kastelánu Norko-
vi „tekly nervy“, když slyšel zaručenou 
historii zámku od podobných odborníků, 
kterou vykládali na volně přístupných
nádvořích zámku?                                /z/

Ozve se nám řidič traktoru? Napsal jsem 
v závěru textu ke snímku v minulém dí-
lu seriálu Vzpomínáme. Počet telefonů 
a mailů na tuto výzvu nás příjemně pře-
kvapil. A hlavně! Ozval se sám mladý 

Traktorista se přihlásil
traktorista. Učitel a známý telčský spor-
tovec Petr Běhal nad fotografi í zavzpo-
mínal: „V roce 1962 jsem si s traktorem 
také zahrál při natáčení  fi lmu Až přijde 
kocour. Na poli při silnici na Dačice jsem 
na valníku vozil podle pokynů Vojtěcha 
Jasného Jana Wericha, Karla Efu a Vladi-
míra Menšíka. Tyto záběry ale v konečné 
podobě fi lmu nejsou.“ Především spolu-
žačky poznaly také závozníka na historic-
kém snímku. Na Jaroslava Veselého, kte-
rý s rodiči bydlel na nádraží, vzpomněla 
jedna z nich: „Byl to velmi ochotný a ši-
kovný muž. Rád se do Telče vracel. Bohu-
žel již není mezi námi.“                        /z/

140 roků
● 14. října 1874 se ve Zbyslavi u Kutné 
Hory narodil akademický malíř Franti-
šek Fromek (+1.6.1930 Praha). Absolvent 
pražské Akademie vyučoval v letech 1902 
až 1922 kreslení na telčské reálce. V ro-
ce 1908 inicioval založení Lidové malírny 
(spolu s Hynkem Janků) a v roce 1911 také 
Družstva Lidové malírny, kterého byl řadu 
let správcem.

130 roků
● 7. října 1884 se v Pěnčicích u Přero-
va narodil Jaroslav Zapletal (+8.5.1956 
Telč). Absolvent Univerzity Karlovy byl 
v letech 1921 až 1928 profesorem češtiny 
a němčiny na reálce v Telči. Poté se stal ře-
ditelem státní reálky v Kroměříži. Za pro-
tektorátu musel jako legionář předčasně 
školství opustit. V roce 1946 byl jmenován 
městským kronikářem. Kroniku psal v ne-
lehké době po roce 1948 až do své smrti. 
Zpracoval chybějící zápisy a podrobně po-
psal dobu protektorátu.

100 roků
● 6. října 1914 zemřel v Brně Oldřich 
Kramář (*30.5.1877), v letech 1901 až 
1904 profesor zdejší reálky. Autor řady 
pojednání a středoškolských učebnic pří-
rodopisného zaměření. Některé, např. Pří-
roda a škola, vyšly v telčském nakladatel-
ství Emila Šolce.
● 19. října 1914 se v Telči narodil Lubo-
mír Vaníček (+26.9.1980 Dačice). Ab-
solvent telčského gymnázia patřil mezi 
aktivní členy Spolku českých bibliofi lů 
a Spolku sběratelů exlibris. Výsledkem je-
ho celoživotní práce je Bibliografi e česko-
slovenského exlibris, která ve stručné ver-
zi vyšla v roce 1975 v Dánsku.

50 roků
● 26. října 1964 zemřel v Olomouci Jo-
sef M. Sedlák (*7.5.1895 Nová Říše). Ab-
solvent telčské reálky byl vedle učitelské-
ho povolání literárně činný. Publikoval 
v novinách a časopisech, vydal řadu knih, 
především sbírky básní. Známá je posled-
ní sbírka, která vyšla tiskem za jeho živo-
ta, Balada Novoříšská. Jeho práce po roce 
1950 zůstaly v rukopisech.
Zdroj: Kdo byl kdo z telčských osobnos-
tí, Telč, 1995; Kdo byl kdo na jihozápadní 
Moravě, Dačice 2000; ad.

Připomínáme si

Pořadatelé turnaje Raptorcup děkují 
sponzorům Armagedon, Pizzerie Ami-
go, Trojstav, CompOn, Albi, 3X Sport 
a Filmová kavárna. Bez jejich štědrých 
darů by turnaj nemohl vzniknout.      PI
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Po celý měsíc panovalo proměnlivé letní počasí s častými srážkami, 
které však většinou nebyly příliš silné. Silnější, přes 10mm, byly jen 3. 
a 26.8. Většinou byly ve formě dešťových přeháněk, ale 9. srpna byla 
i slabá kroupová přeháňka. Bouřky se vyskytly jen ojediněle. Výraz-
nější bylo teplotní rozdělení měsíce. Od začátku srpna do 11. byly ma-
ximální denní teploty 21 až 28°C, což bylo opravdu ještě léto. Od 12. 
do 22. se však celkově ochladilo. Maximální teploty se pohybovaly 
jen od 16 do 22°C, přičemž hodnoty přes 20°C byly jen ojedinělé. 
Znovu se oteplilo až v závěru měsíce, kdy v posledním týdnu maxi-
ma vystupovala opět na 20 až 23°C. Velmi chladné bylo ráno 25., kdy 
minimum kleslo pod 5°C a při zemi dokonce na necelý 1°C. Na ně-
kterých místech v obcích v údolích kolem Telče řidiči dokonce seškra-
bovali jíní ze skel aut. Druhá polovina měsíce svým počasím už při-
pomínala spíše podzim. Častější srážky ale také způsobily, že i u nás 

Počasí v srpnu

Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 8. do 18. 9. 2014.

Léto? Již podzim

Průměrná teplota:   15,8 °C
Průměrný tlak:  1014,5 hPa
Srážky:    50,6 mm
Maximální teplota:   30,1 °C, 10. 8.
   v 16,55 hod.
Minimální teplota:   3,9 °C, 25. 8.
   v 6,27 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  42,6 km/h, 18. 8.

Počasí v Telči
www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné 
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Srpen v číslech

konečně začaly růst houby. Na druhé straně to bylo počasí, které pů-
sobilo problémy průběhu sklizňových prací na polích a bylo také pří-
činou velkého rozvoje houbových a plísňových chorob na zahradách. 
Když se daří houbám, tak je to těm chtěným i nechtěným. 22. 8. odle-
těla většina vlaštovek a 24. 8. nás opět na zimní období opustili čá-
pi. Zdá se to chvíle, kdy jsme je vyhlíželi jako posly jara. Měsíc hod-
notíme teplotně jako slabě podprůměrný, srážkově v mezích normálu.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Říjen je také doba podzimních výlovů rybníků. Loví se velké rybní-
ky na Třeboňsku, ale také Štěpnický rybník v Telči. Pravidelně jsem 
zde mezi diváky. Nejen proto, že mám ryby ráda na všechny způso-
by, ale také proto, že je tam zvláštní, lovecká atmosféra. To napětí, 
když se zatahují sítě a každý čeká, jak to dopadne, jestli se objeví 
opět bílý sumec. A hlavně jestli bude dost kaprů na Vánoce. Kapra 
Ferdu máme každý rok před Štědrým dnem ve vaně, nejdříve to by-
lo kvůli dětem, taková tradice, později kvůli kocourovi, aby viděl, 
že se ve vodě dá i plavat. A nyní se mi zdá, že si tu tradici držíme 
s manželem pro sebe, i když pořád říkáme, že bychom to přeci dě-
tem nemohli udělat, abychom ho donesli již naporcovaného. Před 
lety jsme kapra sháněli na poslední chvíli a v kádích již plaval po-
slední, skoro břichem nahoru. Když jsem prodavači říkala, že se mi 
nezdá moc živý, když je takto položený, dostalo se mi skvělé odpo-
vědi: „Co se divíte, paninko, už je unavený, kdybyste tady plavala 
od rána, také byste si již chtěla odpočinout!“ Upozorňuji, že se nám 
to stalo v Brně, v Telči jsou kapři perfektní. Tak Petrův zdar a neza-
pomeňte, že Štěpnický rybník se loví 4. října od 8 hodin.

Podzimní výlovy rybníků
Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová
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Farmářský trh v Telči
sobota 4. října

od 9 do 15 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce 
Pořadatelé pro vás připravili:

● mléčné výrobky a sýry ● regionální pivo ● uzeniny ● smažené 
ryby ● pečivo ● těstoviny ● med a medovinu ● koření ● bylinky 
● čaje ● luštěniny ● výrobky z rakytníku ● výrobky z kustovnice 
● zeleninu ● květiny ● keře a stromky ● produkty zdravé výživy 
● domácí oplatky ● oříšky a sušené ovoce ● přírodní kosmetiku

Pro gurmány ochutnávka s možností zakoupení
HODICKÁ VYSOČINA 1967

tradiční český výrobek fi rmy Krahulík - Masozávod Krahulčí,
provoz Hodice

Kontakt na pořadatele: 
722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

MAS Mikroregionu Telčsko, Město Telč

únor 1924
Ustavil se přípravný výbor Radioklubu československého. Pod 
výzvou k jeho založení je podepsán prof. Dr. Jaroslav Pantofl íček, 
přednosta Geodetického ústavu Vysoké školy technické v Praze 
(a telčský rodák).
2. dubna 1924
Prof. Jaroslav Pantofl íček se stal členem výboru nově ustanovené-
ho Československého radioklubu.
21. června 1926
Ladislav Vydra (20) a Zdeněk Neumann (21) poprvé mezi sebou 
navázali radiové spojení. Stalo se v Telči mezi domy čp. 67 a 39 
na náměstí.
2. ledna 1929
Prvním Čechoslovákem, který získal diplom WAC, je Ladi-
slav Vydra. Diplom se uděluje za navázání spojení se stanicemi 
na všech světadílech.
19. května 1930
Ministerstvo pošt a telegrafů udělilo prvních šest amatérských vy-
sílacích koncesí v Československu. Získali je také Ladislav Vydra 
OK2AG a Zdeněk Neumann OK2AC.
14. října 1930
Další obyvatel Telče složil zkoušky pro amatérskou vysílací kon-
cesi. Miloslav Švejna OK2AL.
17. června 1931 
Zkoušky pro získání amatérské koncese pro vysílání složila v Praze 
první žena v Československu. Jarmila Heřmanová Ok2JL z Telče.

Zdroj: Josef Daneš: Za tajemstvím éteru; NADAS 1985

Telčské stopy v éteru

4. a 5. října

Dny otevřených ateliérů. 
Na Vysočině
Přehled přihlášených ateliérů a expozic v Mikroregionu Telčsko 
v době uzávěrky TL. Aktuálně na http://www.vysocina-kultura.cz/

Habermann Alfréd ● KOVÁŘ Ukázka klasických, výtvar-
ných i restaurátorských prací.
Klatovec 42 ● SO i NE 9–16

Bartoň David ● MALÍŘ
Setkání s autorem a jeho obrazy v bývalé židovské synagoze.
Telč, Na Parkaně ● SO i NE 9–19

Leupold Antonín ● KOVÁŘ
Ukázka klasických kovářských prací, kovářské výrobky stavební, 
výtvarné i práce restaurátorské.
Rozsíčky u Telče ● SO 9–16

STARKON Nová Říše ● NOVOŘÍŠSKÁ KERA-
MIKA 
Ukázka výroby novoříšské keramiky.
Nová Říše, Náměstí 72 ● SO i NE 7–12, 13–19

Galerie Wimmer
Galerie představuje průřez tvorbou současných českých a sloven-
ských výtvarníků.
Telč, nám. Zachariáše z Hradce 65 ● SO i NE 10–17
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HRADEC KRÁLOVÉ
13. - 18. 10. - XX. ročník Mezinárodní-
ho jazzového festivalu – Jazz Goes To 
Town 2014 
Divadlo Drak, Adalbertinum, Kongre-
sové centrum Aldis, kluby, ulice města. 
Přehlídka jazzové hudby od blues přes 
fusion, mainstream, funky jazz, be-bop, 
free jazz až po jazzovou tradici. 

CHEB
10. - 11. 10. - Jazz Jam Cheb 2014
jazzový festival
28. 10. - Slavnostní koncert k 96. výročí 
založení samostatného státu, Západočes-
ký symfonický orchestr hraje díla Anto-
nína Dvořáka, od 19 hod v Západočes-
kém divadle.

JINDŘICHŮV HRADEC
5. 10. – Přes kopec na Hradec aneb 
Jindřichohradecký pedál 
Ofi ciální ukončení letní turistické sezóny 
spojené s cyklistickou vyjížďkou a bo-
hatým doprovodným programem. Místo 
konání centrum města.

KUTNÁ HORA
31. 10. - Kytarová noc
Exkluzivní koncert klasické kytary 
ve Vlašském dvoře. „Kytarová noc“ se 
střídá s „Mezinárodním bienále v inter-
pretační kytarové soutěži“ v rámci spo-
lečného projektu Kytara Kutná Hora.

LITOMYŠL
3. - 6. 10. - ArchiMyšl 2014 
Oslavy Světového dne architektury. Ko-
mentované prohlídky, procházky i pro-
jížďky, Na pivo s architekty…

POLIČKA
4. - 25. 10. - Zákrejsova Polička 2014 
Velký sál Tylova domu. Nesoutěžní pře-
hlídka divadelních ochotnických souborů.

TELČ
4. 10. - Výlov Štěpnického rybníka 
od 8.00 hod. Na Baště
Výlov rybníka z hráze před vstupem 
do historického centra, prodej živých ryb 
a rybích specialit, hudba, občerstvení. 

TŘEBOŇ
23. - 26. 10. - Pohádková Třeboň
Loutkářská přehlídka k 90. výročí za-
ložení Spolku třeboňského loutkového 
divadla, představení pro děti i dospělé, 
profesionální i amatérské soubory z ČR

Inspirace z České inspirace

4. října
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová 
Nemocnice Dačice, 384 358 294 
(dtto i 5. října)
Jihlava, MDDr. Břetislav Martiňák 
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
5. října
Třešť, MUDr. Radovan Minařík
Franze Kafky 109, 567 234 137
11. října
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176 (Nivy), 384 423 107
(dtto i 12. října)
Batelov, MUDr. Zora Minaříková
Družstevní 449/10, 567 314 213
12. října
Luka n. J., MUDr. Jitka Mrkosová 
1. máje 345, 724 748 222
18. října
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
Nemocnice Dačice, 384 358 297
(dtto i 19. října)
Jihlava, MUDr. Věra Myslivcová
Březinova 4420/62a, 567 333 460
19. října
Jihlava, MUDr. Jarmila Němečková
Vrchlického 2497/57, 567 574 576
25. října
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto i 26. a 28. října) 
Jihlava, MUDr. Jarmila Nestrojilová 
třída Legionářů 1470/9, 567 301 917
26. října
Jihlava, MDDr. Lukáš Novák
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
28. října
Jihlava, MUDr. Vojtěch Novotný
Havlíčkova 34a, 774 417 100

Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hod., ostat-
ní 8 - 12 hodin. V případě potřeby do-
poručujeme prověřit na uvedených tlf. 
číslech. Služby v obvodu Nemocnice 
Jihlava i na Infocentru Nemocnice Jih-
lava na 567 157 211. Změna služeb ne-
ní vyloučena. Aktuálně na www.telc.eu, 
www.nemji.cz, www.nemdac.cz

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích 

v říjnu

ZO ČZS v Telči

Prodej 
zahrádkářských přebytků

každou sobotu od 7 hodin
Dům zahrádkářů 

U Horní brány

Rodiče a děti
ÚT 15.30 - 17,00 hod. - hala Sokola, začíná-
me v říjnu, viz. plakáty
Všeobecná gymnastika
ST 15,30 - 17,00 hod. - hala Sokola, dívky 
od 4 let
Moderní gymnastika
PO 14,00 - 15,30 hod.
2. - 4. třída, zahájení 6. října
16.00 - 17,30 hod.
1. - 2. třída, zahájení 6. října
ST 16,00 - 17.30 hod.
od 5. tříd, zahájení 2. října
Judo
tělocvična, 1. patro sokolovny
ST 15,00 předškolní, 16,00 mladší žáci
17,30 starší žáci
PÁ 17,00 mladší žáci, 18,30 starší žáci
Karate
herna stol. tenisu v sokolovně
PO 18,00 - 20,00 hod.
Kickbox
tělocvična, 1. patro sokolovna 
ST 19,00 - 21,00 hod.
NE 18,30 - 20,30 hod., první hodina i pro dě-
ti od 6 let
Filipinocombat (boj. umění od 15 let)
tělocvična, 1. patro sokolovna 
PO 18,00 - 20,00; NE 13,00 - 15,00 hod.
Úřední hodiny kanceláře:
PO, ST 14,00 - 16,00 hod.
ÚT, ČT 9,00 - 11,00 hod.
Telefon: 733 101 437 (pí. Bláhová)

TJ Sokol Telč cvičí

Uspávání broučků
Pořádá TJ Sokol Telč

Neděle 12. října
Sraz v hale Sokola v 15,30 hod.

s lampionky.
Bližší informace na plakátech.

Podzimní bazárek
DĚTSKÉHO OŠACENÍ, HRAČEK 

A POTŘEB PRO DĚTI 

18. října od 9:00 do 12:00 
v konferenčním sále hotelu Antoň 

v Telči. 
Kontakt: r.simankova@gmail.com

Panorama z Telče
Panorama vysílá z Telče. Sledujte 
denně ranní vysílání na ČT do 31. 10.
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Sport
Fotbal
Utkání týmů SK na domácím hřišti
4. října
15,00 muži B - Kozlov
5. října
12,00 dorost - V. Beranov
15,00 muži A - Křoví 
11. října
9,00 žáci st. - Světlá n. S.
10,45 žáci ml. - Světlá n. S.
15,00 muži C - Cejle B
18. října
14,30 muži B - Třešť „B“
19. října
11,30 dorost - Přibyslav
14,30 muži A - Radostín n. O.
1. listopadu 
13,30 muži B - Hodice
2. listopadu
13,30 muži A - Kněžice

Florbal
RaptorCup po čtvrté
Čtvrtý ročník fl orbalového turnaje Rap-
torCup telčského Orla se tentokrát konal 
v nové sportovní hale v Hradecké ulici. 
Ani letos zájem týmů nepolevil a fanouš-
ci měli možnost zhlédnout zápasy dva-
nácti kvalitních týmů. Největší radost 
měli ale z toho, že do fi nále se opět probo-
joval telčský tým a první místo mu uteklo 
opravdu až v poslední vteřině. Výsledné 
pořadí týmů: 1. Mušší oči (Jihlava), 2. 
Fbc Orel (Telč), 3. Fbc Texas (Praha), 
4. FbK Pacienti (Praha), 5. Fbc Šmoulo-
vé (Znojmo), HC Zbilidy (Zbilidy), Staré 
pušky (Jihlava), The Naex Crew (České 
Budějovice), 9. Fbc Padochov (Pado-
chov), FBC Slovan (Jindřichův Hradec), 
Gladiators (Znojmo), Líní lvi (Telč)
Fotogalerie a podrobné výsledky jako 
vždy na http://www.raptorcup.cz          /dk/

Hokej je tady
19. září byla rozlosována nová sezóna 
Krajské soutěže mužů Vysočiny. Bude ji 
hrát následujících 7 týmů: HC Zastávka, 
SK Telč, TJ Náměšť nad Oslavou, HHK 
Velké Meziříčí B, HC Veverská Bítýška,  
HC Spartak Velká Bíteš B, HC Lokomo-
tiva Brno. Pro telčský tým začne soutěž 
utkáním s HC Lokomotivou Brno na je-
jím stadionu v termínu od 10. do 12. října. 
Více k hokeji v příštích TL.  

Podle http://olh-sk-telc.webnode.cz/  

Přespolní běh
Na sobotu 4. října zve Orel Telč běžce všech 
věkových kategorií a běžeckých dovednos-
tí na Roštýnské stráně. Přespolní běh, jehož 
vrcholem bude závod mužů na 5 km, letos 
překvapí specialitou: běh rodin. Máte mu-
že, ženu a dítě do 12 let? Přijďte si zaběhat, 
vyhrává každý. Registrace od 8:30 do 9:30 
v orlovně (bývalé kino). Občerstvení a ně-
co na zahřátí je samozřejmostí.

Golf Resort Telč viděl 
zlato z Nagana
V pátek 29. srpna se Golf Resort Telč 
(GRT) obrazně proměnil v hokejovou síň 
slávy. Dalo si zde dostaveníčko zhruba 20 
bývalých i aktivních hokejových repre-
zentantů – olympijských vítězů z Naga-
na a mistrů světa z doby zlatého hattricku 
1989 - 1991. Oba týmy zlatých hokejistů 
si vybrali zdejší golfové hřiště pro „stme-
lení“ kolektivu před utkáním hvězd v Jih-
lavě. Společně se členy a partnery GRT si 
zde zahráli společný turnaj. I když v tom-
to případě nebylo vítězství podstatné, za-
znamenáme vítěze jedné kategorie, býva-
lou hvězdu NHL Romana Hamrlíka. Více 
informací na www.czgolf.cz    Podle TZ

V druhém zářijovém týdnu se v polském 
Leczně konalo I. mistrovství světa žen 
v balónovém létání. Přineslo velký úspěch 
jediné reprezentantce Česka, Markétě Olša-
nové. Mezi 40 soutěžícími skončila na 19. 
místě, když za sebou nechala daleko zkuše-
nější pilotky. Mimo jiné i všechny z početné 

Máme reprezentantku 
v balónovém létání!

výpravy závodnic USA. Markéta Olšano-
vá je studentkou 5. ročníku Fakulty strojní-
ho inženýrství VUT v Brně a některé čtená-
ře zřejmě překvapí, že je z Telče. Odvážnou 
dívku, která se na mistrovství probojovala 
z náročné domácí kvalifi kace, představíme 
v některých příštích TL.

SAMA NAD POLSKEM. Markéta Olšanová na Mistrovství světa žen v balónovém létání.
Foto: Archiv MO

David Lupač: 
Juniorská zlatá tečka
6. září skončilo v maďarské Orosháze Mis-
trovství světa v silovém trojboji juniorů 
a dorostenců. David Lupač zde naposledy 
startoval v mládežnické kategorii. Rozlou-
čil se s ní skvěle. Stal se absolutním vítězem 
mistrovství a ve své kategorii (nad 120 kg) 
zvítězil jak v dřepu (450 kg), tak v mrt-
vém tahu (340 kg). Přemožitele našel pouze 
v benchpressu, kde za výkon 300 kg získal 
bronzovou medaili. Za zmínku stojí, že Da-
vidových 450 kg v dřepu je současně i no-
vým českým rekordem v mužské kategorii.
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AKCE
4. 10. 14.00 – 16.00 ul. Hradecká
Den otevřených dveří na GOB a SOŠ pro 
širokou veřejnost
Prohlídka celého areálu školy, vyřezáva-
ných tabel SOŠ a tabel studentů gymnázia

4. 10. 8.00 hráz rybníka Na Baště
Výlov Štěpnického rybníka
Prodej živých ryb a rybích specialit, hudba, 
občerstvení

12. 10. 15.30
Uspávání broučků
TJ Sokol Telč zve na tradiční akci pro děti, 
sraz v hale Sokola v 15.30 hod.

18. 10. 9.00 – 12.00 hotel Antoň
Podzimní bazárek dětského ošacení, hra-
ček a potřeb pro děti

18. 10 13.00 u rybníka Roštejn
Telčská drakiáda
Soutěž o nejhezčího a nejlépe létajícího dra-
ka vlastní výroby, soutěže a hry pro děti 

20. 10. 17.00 Konírna státního zámku
Slavnostní předávání Cen a Uznání měs-
ta Telče za rok 2014

Koncerty
7. 10. 19.00 sál ZUŠ
Trio Martinů - Petr Jiříkovský - klavír, Ja-
roslav Matějka - violoncello a Pavel Šafařík 
– housle. Na programu je J. N. Hummel, B. 
Martinů a A. Dvořák.

1. 11. 20.00 restaurace U Marušky
Alasdair Bouch, britský skladatel, kytaris-
ta a zpěvák opět v Telči.

Výstavy
do 31. 10. muzeum
Paličkovaná krajka

do 31. 10. MG Hasičský dům
Dějinný zlom života lidí i na Telčsku 
Výstava ke 100. výročí počátku 1. světové 
války
Výstava je otevřena v pátek, sobotu a neděli 
10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.

do 31. 10. MG Hasičský dům
Viktor Zakrynycny: Pocta Telči
Výstava je otevřena v pátek, sobotu a neděli 
10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.

Kulturní kalendář
1. - 31. 10. vstupní síň radnice
ZASTÁVka očima mladých
Výtvory a ztvárnění návštěvníků ZASTÁV-
ky, koláže s fotografi emi, obrázky.
Vernisáž výstavy ve středu 1. 10. v 16.30 
hod.

24. - 26. 10. Dům zahrádkářů
Podzimní výstava zahrádkářů
Součástí výstavy je i prodej podzimních 
a dušičkových vazeb.
Výstava je otevřena v pátek 14.00 - 17.00 
hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00 hod.

Trhy
4. 10. 9.00 - 16.00 náměstí
Farmářské trhy
Pořádá MAS Mikroregionu Telčsko, o.s., 
tel. 722 499 299, farmarsketrhyvtelci@se-
znam.cz
www.telcsko.cz/mas

18. 10. 9.00 - 12.00
Bleší trhy          bývalé autobusové nádraží
Kontakt pro zájemce o prodej: blesakvtel-
ci@seznam.cz
tel. 721 033 238, 736 434 156
Při nepřízni počasí se akce ruší.

Přednáška
15. 10. 18.00 Univerzitní centrum
Význam, poslání a typologie božích muk
Přednáší PhDr. Pavel Hájek v rámci před-
náškového cyklu Rodinné stříbro – Památ-
ky kolem nás

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: 
po 14 - 18, út, st, čt 15 - 19, pá 13 - 17 hod.
Téma na říjen: Škola
7. 10. 11.00 
Den otevřených dveří s koncertem Swing 
trio Telč (od 18.00)
20. 10. 18.00 
Večerní klub na téma profesní testování
27. 10. 14.00
Halloweenská party

Klub důchodců
Posvícení v Klubu důchodců
19. října ve 14 hodin 
s hudbou A. Kožešníkové a Z. Chvátala
Pravidelné akce od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015
Pondělí
9,00 Vzdělávací kroužek
15,00 první pondělí v měsíci kroužek šikov-
ných rukou
Úterý
14,00 Literárně - zábavný kroužek

Středa
14,00 1. středa v měsíci Biblický kroužek; 
2., 3., a 4. středa Trénink paměti
Čtvrtek
9,00 Rekondiční cvičení
14,00 Pěvecko - dramatický kroužek
Pátek
Turistický kroužek - podle dohody s vedou-
cí Marií Zapletalovou

Chovatelé
12. 10. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi v orlovně, www.krtecek.org
4. 10. 15.00 Slavnostní otevření no-
vých prostor v 1. patře bývalého kina s pro-
gramem pro menší i větší děti

Od 6. 10. program centra:
pondělí 9 - 12 Hernička
úterý 9 - 12 Krteček s programem
středa 9 - 12, 15 – 18 Hernička
čtvrtek 9 - 12 Krteček s programem
pátek 9 - 12 Hernička

Nabízíme hlídání dětí podle vaší potřeby 
pondělí – pátek 9 – 12 hod. Nutno domluvit 
předem. Tel. 775 219 362.

Aktivity pro maminky 
a miminka
Cvičení pro těhotné - každý čtvrtek od 17.00 
hod.
Předporodní kurz - část A 2. 10., část B 9. 
10. vždy v 16.00 hod.

Aktivity a kurzy pro nejmenší:
MAMI@mimi pro děti od 8. měsíce do 3. 
roku - lekce plné říkadel, zábavy a znako-
vání, od 13. 10. každé pondělí od 9.30 hod.
MAMIaTATI@PP - kurz první pomoci pro 
rodiče, prarodiče, zaměřeno na stavy souvi-
sející s dětským věkem, 22. 10. v 16.00 hod.
MAMI@svišti pro děti od 2 do 4 let - spo-
lečné hýbánky pro maminky a děti, od 16. 
10. každý čtvrtek v 15.45 hod.

Kde? Náměstí Hrdinů 242. Kontakt: Petra 
Lustigová tel. 724 415 809.
Více na www.balancplus.cz

Promítání fi lmu na přání
z projektu „Promítej i ty!“
(fi lm vybírejte na: telc.zeleniapirati.cz)
pátek 3. 10. v 18:00 v Čajovně Scivias
Pořádá Společně pro Telč - Piráti a Zelení
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Římskokatolické
Sobotní mše sv. v říjnu
v 18.00 v kostele Matky Boží
Nedělní mše sv. v říjnu
v 7.30 a 9.00 v kostele sv. Jakuba
10.30 v kostele Matky Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté
každý lichý týden ve středu v 18.00 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 nízkopra-
hovém klubu ZASTÁVka, Slavíčkova ul.
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz
a měsíční série tematických přednášek

Bohoslužby
Vítáme nové občánky
Karolína Ferdová, Podolí
Michal Vondrák, Štěpnice
Štěpán Šindelář, Štěpnice
Samuel Kněžínek, Podolí
Matyáš Sova, Podolí
Barbora Janoušková, Staré Město
Tamara Dufková, Staré Město
Vladimír Čech, Staré Město
Tina Tomášová, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Radek Škapa, Telč
a Hana Brychtová, Mor. Budějovice
Martin Průcha, Jílové u Prahy
a Eva Švecová, Praha
Zdeněk Novotný, Telč
a Petra Podsedníková, Telč
Martin Hadrava, Telč
a Radka Nováková, Telč
Milan Horák, Sedlejov
a Veronika Štokrová, Sedlejov
Jakub Lokvenc, Jamné
a Radka Prudíková, Stáj
Jakub Dvořák, Třešť
a Eva Machová, Telč
Radek Němec, Rohozná
a Iveta Kratochvílová, Rohozná
Petr Stodulka, Ostrava
a Markéta Kovářová, Jihlava
Luboš Tomšů, Velký Pěčín
a Michaela Spázalová, Telč
David Bajer, Bílovice nad Svitavou
a Jolana Kadlecová, Bílovice n.Svit.
Petr Kudrna, Dačice
a Barbora Ďásková, Studená

Opustili nás
Ing. Bedřich Straka, Staré Město 61 let
Jiří Mareš, Podolí 66 let
Jarmila Staňková, Staré Město 86 let
František Jurko, Dyjice 50 let
Karel Máca, Dyjička 85 let
Vladimír Švec, Radkov 60 let
Ludmila Brunerová, Janštejn 70 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených 
dětí na základě písemného souhlasu obou rodičů, 

u sňatku na základě písemného souhlasu obou no-
vomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení 

zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
17. října

Kanada na hejtmanství
Společnost přátel Kanady a RCI v Telči 
představí po celý říjen v budově Krajského 
úřadu Vysočiny velkou výstavu fotografi í 
Přírodní krásy Skalistých hor a Západní 
Kanady. „Výstavu jsme připravili ve spo-
lupráci s Velvyslanectvím Kanady v Čes-
ku. Předpokládám, že bude také důvodem 
k návštěvě kanadského velvyslance na Vy-
sočině,“ sdělil TL předseda Společnosti 
Stanislav Dvořák.

Mahlerovi současníci. Byl 
jím i „telčský“ Hamza
Od 1. října do 15. listopadu bude v Domě 
Gustava Mahlera v Jihlavě přístupná ve-
řejnosti zajímavá výstava obrazů s názvem 
Mahlerovi současníci. Autor výstavy Zde-
něk Geist pro ni získal díla, která dokazu-
jí vzájemnou uměleckou inspiraci tvůrců 
v 19. a na počátku 20. století. Vystaveny 
budou díla z majetku muzea města Skuteč 
a ze soukromých sbírek. Mezi autory, jako 
je Luděk Marold, Václav Brožík, Josef Má-
nes a další, bude také zastoupen vídeňský 
malíř žánrů Johann Hamza. Jeho skoro tel-
čský původ (*21.6.1848 Kostelní Myslová) 
právě autor výstavy, Zdeněk Geist, nedáv-
no podrobně zdokumentoval.                  /z/

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Význam, poslání 
a typologie božích muk

PhDr. Pavel Hájek
15. října v 18 hodin

Univerzitní centrum
Masarykovy univerzity v Telči

Zajímavá výstava

Větrání kostela a varhan 
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích

Neděle 12. října od 14,30 hodin
Mgr. Jan Mikeš: 

Pieta
působivý námět středověkých soch, 

zastoupený i ve zdejším kostele.
Hudební část Richard Šeda

Zlý šotek. 9. měsíc je září!
Novinářský šotek, který je doma jak v re-
dakcích, tak tiskárnách, je černou můrou 
všech, kdo se jakkoliv na novinách podí-
lí. Minulý měsíc byl na nás obzvlášť zlý. 

I když do jeho království v tiskárně ode-
šla správná verze hlavičky vydání a navíc 
stručný titulek (1. září) úvodního příspěv-
ku, byl tentokrát jednoznačný (nebo prá-
vě proto), tak dal o sobě zcela nečekaně 
vědět. Že 9. měsíc není říjen, si budeme 
všichni dlouho pamatovat... Děkujeme 
za pochopení.                                        /z/
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