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Podstatná část Telčských listů, které ote-
víráte, není věnována právě skončenému 
festivalu Prázdniny nebo připravovaným 
Dnům evropského dědictví, jak by si obě 
akce zasloužily. Ale „boji“ o zachování fi -
nančního (a katastrálního) úřadu v Telči 
a v dalších desítkách menších měst po celé 
republice. Nesouhlasí starosta Roman Fa-
beš, významný komunální politik (čtvrté 
volební období!), a spolu s ním další sta-
rostové dotčených měst a regionů. Zásadně 
proti je senátor Miloš Vystrčil, místopřed-
seda hlavní opoziční strany a také předse-
da senátního výboru pro územní rozvoj, ve-
řejnou správu a životní prostředí. A s ním 
také nemalé množství členů horní komory 
parlamentu. Mimořádně kriticky se k ru-
šení úřadů v menších městech vyjadřu-
je hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, re-
prezentant vládnoucí strany v Poslanecké 
sněmovně. A můžeme pokračovat. Ke kri-
tikům  se přidal místopředseda sněmovny 
Jan Bartošek a předseda jejího rozpočto-
vého výboru Václav Votava. Jak to dopad-
ne v tuto chvíli, nevíme. Pokud ale na kon-
ci roku „zmizí“ z Telče a z dalších více než 
dvou desítek menších měst fi nanční úřady, 
musí si občan, volič, položit otázku: Kdo 
vlastně v této zemi vládne?                      /z/
Vyjádření Romana Fabeše, Miloše Vystrči-
la a Jiřího Běhounka najdete na str. 4 a 5. 

Divná země

SUCHO. Koryto „naší“ Dyje pod Dyjickým mostem v sobotu 15. srpna.    Foto: Josef Holec 

POTLESK NA OTEVŘENÉ SCÉNĚ. Sklidila Poberounská hudební skupina Třehusk 
na Historických slavnostech, které se letos mimořádně líbily..                 Foto: Ilona Jeníčková
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CHALLENGE TELČ
sobota 19. září od 10 hod.

areál Hasičské stanice v Luční ulici
Extrémní soutěž hasičů
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18. schůze - 20. července
 - RM schválila poskytnutí fi nančního pří-
spěvku ve výši 5 tis. Kč na jednodenní di-
vadelní festival kulturního spolku Oblast 
28. srpna na Židovském hřbitově v Telči.
 - RM schválila bezúplatné užití zna-
ku města Telče spol. s r.o. Heva Jihlava 
na potisk kuličkových tužek.
 - RM vzala na vědomí informaci o konání 
Horáckého jarmarku 2015.
 - RM uložila jednateli Služeb Telč R. 
Bockovi ukončit smlouvu o spoluuží-
vání mezi Službami Telč, s.r.o., a Rux, 
s.r.o., ze dne 31. srpna 2005 a neuzaví-
rat bez souhlasu rady města další smlou-
vy ohledně parkování.
 - RM schválila uzavření pojistné smlouvy 
na pojištění odpovědnosti města se spo-
lečností Generali.
 - RM schválila uzavření darovací smlouvy 
na poskytnutí fi nančního daru Sboru dob-
rovolných hasičů Telč ve výši 9 tis. Kč.
 - RM vzala na vědomí přehled pohledávek 
města k 30. 6. 2015.
 - RM schválila zveřejnění záměru prode-
je části pozemků parc. č. st. 1914 (podíl 
1409/8432) a parc. č. 7343 o vým. cca 39 
m2 v obci a k.ú. Telč.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky „Bezbariérové úpravy chodníku podél 
I/23 ul. Třebíčská“. 
 - RM schválila vyhlášení veřejných zaká-
zek „Systém sběru vytříděných složek 
odpadu v Telči a jejich evidence – soft-
ware“ a „Systém sběru vytříděných slo-
žek odpadu v Telči a jejich evidence – ná-
doby na papír a plast“.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky „Zkvalitnění nakládání s bioodpady 
v Telči“.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 9. 9. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

Finanční úřad bez 
pokladny!
V kontextu právě probíhajícího „boje“ o za-
chování územních pracovišť fi nančních úřadů 
v menších městech (více příspěvky starosty, se-
nátora Miloše Vystrčila a hejtmana Jiřího Bě-
hounka na str 4 a 5) otiskujeme bez komentáře 
podstatné informace z tiskové zprávy Finanč-
ního úřadu pro Kraj Vysočina, kterou jsme 
obdrželi 11. srpna. Jedním z kroků k optima-
lizaci fungování Finanční správy je ukonče-
ní provozu pokladen pro výběr hotovostních 
plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“ 
územních pracovištích fi nančních úřa-
dů, a to již od 1. září 2015. V Kraji Vyso-
čina bude k 1. 9. 2015 ukončen provoz po-
kladen na územních pracovištích fi nančních 
úřadů v Bystřici nad Pernštejnem, Humpolci, 
Chotěboři, Ledči nad Sázavou, Moravských 
Budějovicích, Náměšti nad Oslavou, Pacově 
a v Telči. Možnost zaplatit platbu daní a po-
platků v hotovosti zůstává nadále zachována 
prostřednictvím pokladen na územních pra-
covištích fi nančních úřadů v bývalých okres-
ních městech a navíc ve Velkém Meziříčí. Tis-
ková zpráva dále uvádí: Stále trvá možnost 
daňovou povinnost uhradit bezhotovost-
ním převodem z účtu, případně prostřed-
nictvím poštovní poukázky typu „A“. Jako 
alternativu nejčastějšího hotovostního place-
ní – úhrady daně z nemovitých věcí občany 
- nabízí Finanční správa od ledna příštího ro-
ku možnost placení této daně prostřednictvím 
Soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SI-
PO). K této formě placení je možno se při-
hlásit u místně a věcně příslušného fi nanční-
ho úřadu nejpozději do 31. ledna zdaňovacího 
období, od kterého má být daň prostřednic-
tvím SIPO placena. Další informace naleznete 
na webu Finanční správy: www.fi nancnispra-
va.cz a celou tiskovou zprávu v Listárně TL.

Odpadové hospodářství nově
V souvislosti s nově vzniklým dobrovolným svazkem obcí 

DSO OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ RENESANCE 
si dovolujeme pozvat občany na společné setkání, kde vás seznámíme s novým systémem fungování 

odpadového hospodářství. Setkání proběhne v termínech:

16. září v 17:00 hod. v aule Gymnázia Otokara Březiny v Hradecké ulici
21. září v 17:00 hod. v sále Základní umělecké školy nám. Zachariáše z Hradce č.p. 71

23. září v 17:00 hod. v přístavbě Základní školy Masarykova (vchod dvorem).
Srdečně vás zveme a rádi zodpovíme vaše dotazy.

Město Telč obdrželo na informovanost občanů města Telče v oblasti nakládání s odpady, 
kvality ovzduší, přírody a úspor energie fi nanční podporu z Fondu Vysočiny.

Pavel Komín, místostarosta města

 - RM schválila vyhodnocení veřejné za-
kázky na akci „Realizace úspor energie 
v objektu MŠ Nerudova, Telč - dokonče-
ní“ a uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností Korint, stavební spol. s r.o., Praha.
 - RM vzala na vědomí informaci o uvolně-
ní bytu č. 3 v bytovém domě v ulici 9. 
května č.p. 15 v Telči a bytu č. 1 v byto-
vém domě v ulici U Háje č.p. 626 v Telči.
 - RM schválila podání žádosti o zařazení 
do Krajské sítě sociálních služeb Kraje 
Vysočina.

19. schůze - 3. srpna
 - RM schválila fi nanční příspěvek ve výši 
5 tis. Kč na podporu veřejné charitativní 
cyklo tour Na kole dětem Vysočinou a bez-
úplatné užití znaku města Telče v rámci 
propagace tohoto projektu.
 - RM vzala na vědomí informaci o uvolně-
ní bytu číslo 31 v Domě s pečovatelskou 
službou, Špitální č.p. 611 v Telči.
 - RM schválila jednací řád rady města dle 
upravené přílohy podání 8/19/2015.
 - RM schválila navýšení počtu zaměstnan-
ců zařazených na sociálním odboru Měst-
ského úřadu Telč s pracovním poměrem 
na dobu neurčitou o 1 pracovní místo 
(celkem 4 pracovní místa) s účinností 
od 1. 9. 2015.
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Zimní stadion za polovinou
Zatímco prázdniny a úmorná vedra utlu-
mily řadu aktivit, práce na výstavbě nové-
ho zimního stadionu jsou v plném proudu. 
Trvalo to nějakou dobu, než se stavební-
ci vyhrabali ze země. A protože na ploše 
tím pádem nebylo nic moc vidět, hned se 
Telčí nesly zaručené informace o problé-
mech na stavbě. Práce ale běží a termíno-
vě jsou za svou polovinou. V hrubé stavbě 
je hotova budova šaten se sociálním záze-
mím, trafostanice a prostory pro techno-
logii. Vybudováno je připojení na vodo-
vodní a kanalizační síť a nyní se pracuje 
na základních vrstvách pod budoucí ledo-
vou plochou. Ale hlavně jsou hotovy beto-
nové základy a pilíře pro zastřešení ledové 

plochy. Ta se postupně z jednotlivých dí-
lů začne montovat v září. A to se již bude 
rýsovat konečná podoba celého stadionu. 
Samozřejmě ale souběžně budou probí-
hat práce na vnitřních instalacích a násled-
ně pak dokončení ledové plochy a montáž 
technologie. Vše je směrováno tak, aby se 
v prosinci bruslilo. 
Rekordní Prázdniny v Telči
I v srpnu Telč žila bohatým kulturním, 
sportovním i společenským životem. Kdo 
chtěl, mohl si užít bohatý program Histo-
rických slavností nebo se potkat na zám-
ku s Jindřichem VIII. Proletět se v baló-
nu nad Telčí anebo projet parním vlakem 
do Slavonic. A také pomoci dětem cyklo-
jízdou s Josefem Zimovčákem. Hlavně ale 

Radosti a starosti telčského starosty
vrcholily Prázdniny v Telči. A dle mého 
mínění pokořily řadu rekordů posledních 
let. Byly určitě díky počasí „nejvřelejší“. 
Rozhodně patřily ke špičce kvalitou kon-
certů. Přišlo mi, že byly rekordní i počtem 
návštěvníků ve městě, návštěvností kon-
certů, počtem konzumentů u stánků s ob-
čerstvením a díky počasí asi i počtem vy-
točených piv či limonád. Na to množství 
lidí byl ale ve městě klid a díky pracov-
níkům Služeb i pořádek. Rekordní ale le-
tos bohužel Prázdniny byly i nekázní ři-
dičů při vjezdu a parkováním, kde se dalo 
na náměstí, malou aktivitou Policie, Slu-
žeb i městského úřadu při jejich kontro-
lách a postihování. Trefně to jeden míst-
ní vystihl slovy: „Když jsou Folkovky, tak 

jsou všichni slepí, ale po nich dostane po-
kutu každý důchodce před poliklinikou?!“ 
Je škoda, že si tak výjimečnou akci, jakou 
Prázdniny v Telči i v celostátním měřítku 
jsou, kazíme sami svou nezodpovědností.
Diplomati v Telči
Naše město je každoročně cílem řady vý-
znamných návštěv. Po prezidentovi repub-
liky se na září připravuje návštěva kanad-
ského velvyslance. O prázdninách se ale 
Telč diplomaty doslova hemžila. A to dí-
ky Škole mladých diplomatů, kterou po-
řádá v Univerzitním centru Ministerstvo 
zahraničních věcí. Přes padesát adeptů di-
plomatických služeb z celého světa sbíra-
lo od svých zkušených kolegů znalosti pro 
svou budoucí profesi. Pro mě bylo setkání 

s nimi hodně zajímavé. Tak třeba zástupce 
Tchaj-wanu byl nadšený z toho, že na tel-
čském náměstí potkal zájezd svých kraja-
nů. A na oplátku hned nabídl Balónům nad 
Telčí spolupráci s podobnou akcí u nich 
doma. Zástupkyně Indonésie zase pře-
kvapila při konverzaci plynnou ruštinou, 
získanou na studiích v Moskvě a dárkem 
v podobě CD s vlastními písněmi. To dis-
kuse se zástupci Německa a Turecka byla 
poněkud vážnější, téma imigrantů je všude 
složité. Pro mě bylo ale podstatné, že by-
li všichni Telčí nadšeni a určitě své pocity 
předají dále. A třeba se k nám v budoucnu 
někdo z nich vrátí ve velvyslanecké pozici. 
Začíná školní rok
Tyhle řádky asi každoročně neradi čtou 
žáci, ale i učitelé škol. Skončily dva mě-
síce prázdnin a je tu další školní rok. 
Chtěl bych popřát všem prvňáčkům, kte-
ří na zámku slavnostně vykročili do školní 
docházky, hodně elánu na cestě za vzdělá-
ním. Jejich zkušenějším spolužákům, aby 
rychle dohnali to, co přes prázdniny zapo-
mněli, a doplnili to o něco dalšího. A všem 
kolegům učitelům hodně síly a trpělivos-
ti při předávání vědomostí svým žákům. 
A všem dohromady pak příjemnou atmo-
sféru a hlavně pohodu ve školách. A zá-
roveň se chci omluvit rodičům dětí, kteří 
chodí do MŠ Nerudova. Ne naší vinou se 
kvůli problémům se stavební fi rmou ješ-
tě nepodařilo dokončit zateplení budovy. 
Buďte prosím na staveništi opatrní.

Roman Fabeš

Pohled na stavbu krytého zimního stadionu v srpnu z toho fotbalového. Prázdniny zde nebyly.
Foto: Ilona Jeníčková

Nezaměstnanost 
v červenci
ČR 6,3% (červen 6,2%)
Kraj Vysočina 5,8% (červen 5,6%)
Správní obvod Telče 5,2% (červen 5,3%)
Telč 5,6% (červen 5,8 %)
Obce pod 5% hranicí:
Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Hostě-
tice, Jindřichovice, Knínice, Krahulčí, 
Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Nevce-
hle, Olší, Ořechov, Rozseč, Řásná, Říde-
lov, Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, Urba-
nov, Zvolenovice.
Nezaměstnanost nad 15% nevykazuje žád-
ná obec, nejvyšší, 14,3%, má Vanůvek.
Červencová čísla nezaměstnanosti pozitiv-
ně překonala i dobrý červnový výsledek. 
V Telči klesla o dvě desetiny procenta, 
ve správním obvodu o jedno. 

Zdroj: Statistiky ÚP
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Senátoři proti rušení fi nančních 
úřadů
Odmítáme, aby Generální fi nanční ředi-
telství přenášelo administrativní, časo-
vou a fi nanční zátěž plynoucí ze stále vět-
ší složitosti daňových řízení na občany. 
Za chybný a nedůvěryhodný považujeme 
záměr zrušit 23 územních pracovišť fi -
nančních úřadů. To jsou dva hlavní závě-
ry srpnového jednání Výboru pro územní 
rozvoj, veřejnou správu a životní prostře-
dí Senátu PČR. Návrh zrušit kromě jiných 
i na Vysočině územní pracoviště fi nanční-
ho úřadu v Telči, Pacově a Náměšti nad 
Oslavou oznámilo Generální fi nanční ře-
ditelství dotčeným obcím tiskovou zprá-
vou, a to jako hotovou věc. Když to zjed-
noduším, tak fi nanční ředitelství „světe, 
div se“ najednou zjistilo, že daňové zá-
kony jsou příliš složité a rozhodlo se tedy 
své pracovníky a pracoviště centralizovat, 
specializovat a lépe řídit. To v praxi zna-
mená, že je navrženo zrušení 23 určených 
územních pracovišť fi nančních úřadů a že 
jejich pracovníci nebudou propuštěni, ale 
budou dojíždět za prací desítky kilometrů, 
zatímco doposud pracovali většinou blíz-
ko svého bydliště. Vůbec nejhorší ale je, 
že společně se zaměstnanci budou napří-
klad v případě zrušení územního pracoviš-
tě v Telči dojíždět do Jihlavy na fi nanční 
úřad se svými daňovými přiznáními a pří-
padně dalšími dotazy a problémy tisíce ob-
čanů z Telče a okolí. Abych byl korektní, 
tak musím napsat, že fi nanční ředitelství 
slibuje, že v exponovaných měsících by 
do měst za účelem výběru daňových při-
znání se svými pracovníky dojíždělo. Bo-
hužel ale musím také napsat, že v přípa-
dě rušení veřejných služeb se již párkrát 
ukázalo, že platí to známé, sliby se sli-
bují, blázni se radují. Otevřeně říkám, že 
na jednání našeho Výboru bych si nepřál 
být v kůži generálního ředitele fi nančního 
ředitelství Martina Janečka nebo náměst-
kyně ministra fi nancí Simony Hornocho-
vé. Kritika ze všech stran byla velmi tvr-
dá, ale věcná. Stanovisko našeho Výboru 
k záměru zrušit 23 územních pracovišť fi -
nančních úřadů bylo zásadně nesouhlas-
né a zároveň vyzývající generálního ředi-
tele ke zrušení svého záměru a premiéra 
Bohuslava Sobotku k tomu, aby konečně 
zastavil izolované chaotické akce jednot-
livých ministerstev a státních úřadů, které 
postupně demontují systém výkonu veřej-
né správy a vzdalují veřejnou službu obča-

V jednotném šiku za fi nanční úřad: 
senátor, hejtman, starosta 

nům. Jak to celé dopadne, se uvidí. Pokud 
ale je pravdivé tvrzení generálního ředitele 
fi nančního ředitelství, že naslouchá, potom 
musí svůj záměr zrušit. Pokud se tak ne-
stane, tak mi nezbývá než konstatovat, že 
tady další státní instituce začíná žít v myl-
né a velmi nebezpečné představě, že občan 
je tady pro ni a ne ona pro občana. A to je 
moc špatně.

Miloš Vystrčil, senátor

I hejtman proti rušení úřadů 
Už víckrát jsem mluvil a psal o tom, že ve-
řejná správa musí fungovat jako komplex-
ní systém služeb pro obyvatele. Jednot-
livá ministerstva nemohou individuálně 
nekoncepčními kroky zasahovat do regi-
onů, jejichž struktura a konkrétní situace 
jsou v rámci naší republiky velmi rozdíl-

né. Je nutné otevřeně vést regulérní disku-
se o dalším směřování služeb státní sprá-
vy, aby nebyli znevýhodňováni obyvatelé 
malých měst a obcí. Stále jsme ale svědky 
toho, jak se na jedné straně stát snaží hle-
dat peníze na podporu venkova, bohužel 
na druhé pak neuváženými kroky omezu-
je dostupnost základních služeb státní sprá-
vy právě v menších městech a obcích. Tím 
naopak nepřispívá k rozvoji venkova a mů-
že zapříčinit jeho vylidňování. Slyšíme 
deklarace o přiblížení služeb k občanům, 
v posledních několika letech se však čas-
to děje opak. Dříve to byly změny v oblas-
ti vyplácení sociálních dávek, změny v sí-
ti poboček katastrálních úřadů či přípravy 
na změny ve fungování stavebních úřadů 
i redukování sítě poboček České pošty. 

(pokračování na str. 5)

Finanční úřad v Telči mění sídlo!
Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamu-
je, že ve dnech 24. 8 – 28. 8. 2015 dojde 
k přestěhování Územního pracoviště 
v Telči do nových prostor. Na dosavadní 
adrese ul. Štěpnická 399, Telč bude pro-
voz ukončen dne 21. 8. 2015 a v násle-
dujících dnech zde bude otevřena pouze 
podatelna. Dne 31. 8. 2015 bude provoz 
plně obnoven na adrese ul. Hradecká 
6, Telč, což je budova Národního památ-

kového ústavu v Telči (Lannerův dům). 
Po dobu uzavření Územního pracoviš-
tě v Telči je možno v neodkladných zá-
ležitostech využít služeb Územního pra-
coviště v Jihlavě, ul. Tolstého 2: http://
www.fi nancnisprava.cz/cs/fi nancni-spra-
va/organy-fi nancni-spravy/fi nancni-ura-
dy/app/urad-kontakt/2901.

Tisková zpráva Finančního úřadu 
pro Kraj Vysočina

LANNERŮV DŮM. JAK HO NEZNÁME. Z pohledu od Ulického rybníka a od 1. září 
také jako sídlo fi nančního úřadu. Ve druhém případě visí ve vzduchu otázka: Jak dlouho?

Foto: Viktor Mašát
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HRADEC KRÁLOVÉ
28. 9. - 28. 10. - XII. Divadelní festival 
Čekání na Václava
Klicperovo divadlo - hlavní scéna, Studio 
Beseda
Festival je přehlídkou produkce velkých 
malých divadel z celé republiky i zahrani-
čí.

CHEB
12. - 13. 9. - Dny evropského kulturní-
ho dědictví
Volný vstup do vybraných chebských ob-
jektů.

JINDŘICHŮV HRADEC
26. 9. – Svatováclavské slavnosti 
Tradiční akce spojená s jarmarkem a hud-
bou – místo konání: centrum města.

KUTNÁ HORA
4. - 6. 9. - Ortenova Kutná Hora
Celostátní soutěžní přehlídka mladých bás-
níků, fotografi cká soutěž, hudební vystou-
pení v historických objektech města.

LITOMYŠL
do 13. 9. 2015 - Stavebnice Merkur
Regionální muzeum v Litomyšli
Výstava o historii světoznámé stavebnice 
s hernou pro malé i velké stavitele.

POLIČKA
14. - 19. 9. – Mime Fest – 4. ročník mezi-
národního festivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se již počtvr-
té vrací do Poličky. Divadelní představení, 
mimové v ulicích města, workshopy. Bo-
lek Polívka, Radim Vizváry…

TELČ
3. - 5. 9. - Dny evropského kulturního 
dědictví, Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše 
z Hradce se otevřou všem návštěvníkům. 
Přijďte navštívit památky, poslechnout si 
koncerty, prohlédnout nejen výstavy, ale 
i expozice.

TŘEBOŇ
18. - 19. 9. - Jihočeský festival zdraví 
Masarykovo náměstí
Vše pro zdraví a o zdraví, bohatý program, 
téma Zdravá rodina.
Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Nyní se dovídáme o plánu Finanční sprá-
vy, která hodlá v celém státě uzavřít cel-
kem 23 územních pracovišť. Mezi jiným 
hrozí, že občané Náměště nad Oslavou, 
Pacova a Telče přijdou od prvního ledna 
2016 o své pobočky fi nančních úřadů. Po-
kud se ovšem náhodou v této vlně rušení 
poboček fi nančních úřadů podaří ušetřit, 
ušetří pouze Finanční správa. Náklady se 
automaticky zvýší na straně opačné – v re-
gionu, u podnikatelů a obyvatel. Jsem pře-
svědčen, že kvalita práce centrálních úřadů 
by se zlepšila stážemi jejich zaměstnanců 
na prvních stupních samosprávy. Přinej-
menším by poznali skutečné problémy 
úřední praxe v regionech tak, aby přes sli-
by o přiblížení služeb občanům nedochá-
zelo k dalšímu oddalování služeb úřadů 
od lidí a jejich života. Nemůžeme z pozice 
kraje zasahovat do samosprávných funk-
cí měst a obcí, ale cítíme spoluodpověd-
nost za fungování služeb občanům našeho 
kraje. Snažím se proto při každé příleži-
tosti o této problematice hovořit s ministry 
i s kolegy poslanci a senátory. Snad to ne-
bude úplně marné.

Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina, poslanec 

Máme opravdu dost toho, 
jak s obcemi, jejich samosprávami a hlav-
ně obyvateli stát zachází. Takto stručně by 
se daly shrnout pohnutky, které vedly nás, 
starosty měst Náměště nad Oslavou, Pa-
cova a Telče společně se senátorem Vystr-
čilem k sepsání společného prohlášení. Je 
nesouhlasem s kroky, kterými některá mi-
nisterstva odvádí z malých měst jednotlivé 
úřady a vzdalují tak veřejnou správu jejich 
obyvatelům. Příkladem je třeba snaha ruše-
ní malých pošt, redukce služeben policie či 
hasičů, nesmyslné změny v sociální oblasti 
anebo v Telči rušení Katastrálního úřadu. 
Pomyslnou poslední kapkou, kterou pře-

tekl pohár trpělivosti, byla pro nás infor-
mace o rušení pracovišť fi nančních úřadů 
v našich městech. Nikdo se ani neobtěžu-
je nám to oznámit a dozvíme se to z no-
vin. A teprve poté, co se ozveme, se rozje-
de úřednická mašinerie a honem předkládá 
důvody, proč bude ten či onen úřad zrušen. 
A ty argumenty už známe – stát uspoří, lidé 
si všechno vyřídí elektronicky, sestěhová-
ním úředníků do větších center se zefektiv-
ní jejich práce, místo stálého úřadu budou 
kontaktní místa atd. A hlavním argumen-
tem je, že fi nanční úřady v našich městech 
nemají své ředitele a tudíž nejsou plno-
hodnotné a nemohou už dále samostatně 
existovat. Nikdo už ale neřekne, že nákla-
dy se přesunou na obyvatele, kteří budou 
muset za úřadem dojíždět, že po interne-
tu všechno nevyřídí a že kontaktní místo 
bude fungovat jen časově omezeně a bez 
pokladny. Když se totiž ukáže, že tam li-
dé nic nevyřídí, přestanou tam chodit. A to 
je přesně postup, který se opakovaně uží-
vá. Finanční úřady v našich městech totiž 
byly před pár roky také plnohodnotné se 
svým ředitelem a potřebnými agendami… 
V Telči je to ještě o to pikantnější, že nyní 
probíhá stěhování Finančního úřadu z ob-
jektu Pod Kaštany do Lanneráku. Aby ho 
pak na konci roku zrušili?! Díky senátoru 
Vystrčilovi a jeho interpelaci premiéra So-
botky v Senátu i díky podpoře našich kro-
ku hejtmanem Běhounkem se ale zača-
ly dít věci. Na základě našich protestních 
dopisů a petic se rušením zabývají výbory 
Senátu i Poslanecké sněmovny a nás sta-
rosty dotčených měst si na začátek září po-
zval k jednání na Ministerstvu fi nancí pan 
Babiš. Tak uvidíme, jak náš boj o udržení 
veřejné správy ve venkovských regionech 
dopadne. Pokud byste nám chtěli pomo-
ci, podpořte naši společnou věc na webu 
http://www.petice24.com/mametohodost

Roman Fabeš, starosta města

Pomozte! ● Pomozte!
Týká se každého z nás!

Podpořte svým podpisem petici staros-
tů Telče, Pacova, Náměště nad Oslavou 
a senátora Miloše Vystrčila 

Máme toho dost
na webu
http://www.petice24.com/mametohodost
Řekněte prosím o této petici pokud mož-
no co nejvíce lidem. Čím více podpisů 
tato petice získá, tím více pozornosti zís-
ká u médií i rozhodujících orgánů. 

Rychlé žně
Největší zemědělský podnik v regionu, 
ZD Telč, zahájil letošní žně 14. července. 
O měsíc později, 13. srpna, měl prakticky 
sklizeno. Zbývalo mu sklidit jen 20 ha ži-
tovce  a 10 ha máku, které nebyly před pří-
chodem deště v druhé polovině srpna zra-
lé. TL o tom informoval předseda družstva 
Ing. Miloslav Nosek. Telčské družstvo le-
tos sklízelo obilí a řepku z 1100 ha. Největší 
výměru měla ozimá pšenice, 361 ha. Násle-
dovalo 196 ha osetých semennými trávami, 
188 ha máku a 56 ha kmínu a hrachu. K to-
mu, jak letošní počasí poznamenalo země-
dělskou produkci, se vrátíme v příštích TL.
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Policie ČR Telč informuje
Jezdil, i když nesměl
V úterý 14. července zastavili policisté ko-
lem druhé hodiny v noci v katastru Mys-
lůvky vozidlo VW Caddy. Při kontrole 
řidiče zjistili, že se jedná o šestadvacetile-
tého muže z Jihlavska, který má od letošní-
ho března uložený soudem mimo jiné trest 
zákazu řízení všech vozidel na dobu tří let. 
Dále policisté zjistili, že vozidlo není je-
ho a skutečný majitel automobilu o tom, 
že s ním muž jezdí, neví. Policisté řidiče 
zadrželi a převezli ho na oddělení policie 
k provedení dalších úkonů.
Neplatil pojistné za zaměst-
nance
Policejní komisař zahájil trestní stíhání 
čtyřiačtyřicetiletého muže z Telčska, který 
byl obviněn ze spáchání přečinu neodve-
dení daně, pojistného na sociální zabezpe-
čení a podobné povinné platby. Muž jako 
soukromý podnikatel nesplnil svoji zákon-
nou povinnost odvést za své zaměstnance 
v období od poloviny roku 2010 do dubna 
letošního roku zmíněné dávky v celkové 
výši necelých 190 tisíc korun.
S Fordem jel moc rychle
V pondělí 20. července odpoledne v katastru 
Žatce vyjel osmašedesátiletý řidič Fordu Fu-
sion vlivem nepřiměřené rychlosti při pro-
jíždění zatáčky mimo komunikaci, kde s vo-
zidlem narazil čelně do stromu. Při dopravní 
nehodě se zranil řidič i jeho dvaašedesátiletá 
spolujedoucí. Oba byli převezeni do nemoc-
nice. Provedenou dechovou zkouškou poli-
cisté u řidiče požití alkoholu vyloučili.
Vypátrali hledaného muže 
V sobotu 18. července vypátrali policis-
té v obci na Telčsku celostátně hledaného 
čtyřiatřicetiletého muže. Zadrželi ho a ná-
sledně eskortovali k výkonu trestu odnětí 
svobody do věznice.
Těžké zranění motorkáře
K těžkému zranění motocyklisty došlo 
ve středu 22. července v katastru Vanův-
ku. Pravděpodobně vlivem technické zá-
vady na motocyklu nemohl devětadvaceti-
letý řidič zastavit, vyjel mimo komunikaci 
na travnatý terén a havaroval. Při nehodě 
utrpěl těžké zranění a byl letecky transpor-
tován do brněnské nemocnice. Dechovou 
zkoušku nebylo možné z důvodu zranění ři-
diče provést, byl nařízen odběr krve. Příčinu 
a další okolnosti nehody policisté dále šetří.
Octavie mimo silnici 
V úterý 21. července nezvládl na silnici 
z Telče do Nové Říše při odbočování jed-
natřicetiletý řidič Škodu Octavii. Vyjel mi-
mo komunikaci a zranil se. Byl ošetřen 

zdravotnickou záchrannou službou. Prove-
denou dechovou zkouškou u řidiče požití 
alkoholu vyloučili. Škoda na vozidle je cca 
čtyřicet tisíc Kč. 
Kdo poškrábal Yetiho 
a BMW?
V noci ze čtvrtka 23. července na pátek do-
šlo v Jiráskově ulici k poškození poškrábá-
ním zaparkované Škody Yeti. Po pachate-
li, který způsobil škodu přibližně za 15 tis. 
Kč, policisté pátrají. 
Podobný vandalský čin se stal o týden poz-
ději v pátek 31. července. Neznámý pacha-
tel poškodil v Komenského ulici lak zapar-
kovaného BMW.
Zraněná cyklistka
V úterý 28. července se při havárii mezi 
Zadním Vydřím a Kostelní Myslovou zra-
nila devětatřicetiletá cyklistka. Příčina ne-
hody? Špatně zajištěné přepravované vě-
ci v košíku na řídítkách! Žena musela být 
převezena ZZS na ošetření do jihlavské 
nemocnice. Provedenou dechovou zkouš-
kou policisté u cyklistky požití alkoholu 
vyloučili.
Opilí cyklisté
V pátek 31. července se mezi Řídelovem 
a Řásnou těžce zranil jednašedesátiletý cyk-
lista, který byl opilý. Při průjezdu zatáčkou 
nezvládl řízení a havaroval. Jeho zranění si 
vyžádalo převoz do jihlavské nemocnice, 
kde byl hospitalizován. Policisté mu namě-
řili hodnotu 1,6 promile alkoholu!
Jako přes kopírák byla o týden později ha-
várie dvaapadesátiletého cyklisty na silni-
ci z Telče do Mysliboře. Policisté mu na-
měřili 1,65 promile alkoholu a skončil 
v nemocnici v Brně. 
Do Brna ji dovezla záchranka
V úterý 5. srpna nezvládla v zatáčce v Mark-
varticích svou Suzuki čtyřicetiletá motocy-
klistka. Při nehodě se těžce zranila a musela 
být leteckou záchrannou službou transpor-
tována do nemocnice v Brně. Řidička ne-
byla vzhledem ke svému zranění schopna 
dechové zkoušky, proto byl zajištěn od-
běr krve. Při nehodě vznikla na motocyklu 
a plotu škoda přes osmdesát tisíc korun. 
Kradl příbuzný
Policistům se podařilo objasnit krádeže, 
ke kterým došlo na Telčsku, kdy ve všech 
případech byl okraden stejný člověk. Pa-
chatel odcizil nejprve na začátku července 
z rodinného domu v Telči fi nanční částku 
ve výši deset tisíc korun. V polovině měsí-
ce pak došlo ve stejné lokalitě, ale v prosto-
ru průjezdu domu, ke krádeži čtyřiceti litrů 
nafty. A pohonné hmoty pachatel následně 

odcizil také z provozovny v obci nedaleko 
Telče. Sto litrů nafty odcizil z uzamčené-
ho skladu a další desítky litrů z průjezdu 
provozovny a odstaveného bagru. Na odci-
zené naftě vznikla majiteli škoda necelých 
sedm tisíc korun. Na konci července přija-
li policisté trestní oznámení a případ zača-
li prověřovat. Podezření padlo na blízké-
ho příbuzného okradeného muže. Policisté 
provedli šetření, výslechy osob a shromáž-
dili důkazy. Z opakovaného přečinu kráde-
že spáchané z části vloupáním je podezřelý 
jednadvacetiletý příbuzný okradeného, kte-
rý se ke krádežím přiznal. Poškozený nedal 
souhlas s jeho trestním stíháním a případ 
proto policisté odložili.
Velká nehoda ve Staré Říši
Ve středu 15. července dopoledne začal tři-
advacetiletý řidič nákladního automobilu 
IVECO předjíždět na nepřehledném úseku 
komunikace. Poté, co se dostal na úroveň 
předjížděné TATRY, vyjela v protisměru 
ze zatáčky Škoda Octavie, ve které byli 
zraněni všichni cestující vč. řidiče. Jeden 
zraněný musel být letecky transportován 
do brněnské nemocnice. Při nehodě bylo 
zraněno také malé dítě, řádně upevněné 
v zádržném systému. Policisté u obou řidi-
čů vyloučili požití alkoholu. Na vozidlech 
vznikla škoda přibližně 200 tis. Kč.
Cyklistka kontra traktor
V pátek 17. července došlo v ulici Na Po-
svátné ke střetu cyklistky s traktorem. Že-
na při vjíždění na komunikaci z chodníku 
narazila do traktoru s přívěsem, jehož ři-
dič v tu dobu předjížděl pomaleji jedoucí 
vozidlo. Při dopravní nehodě se cyklistka 
zranila a musela být převezena na ošetření 
do jihlavské nemocnice. Dechovou zkouš-
kou policisté u ženy i řidiče požití alkoho-
lu vyloučili.
Opilci za volantem s drogami
V sobotu 18. července přišel o řidičský 
průkaz šestadvacetiletý muž, který řídil 
v Radkovské ulici vozidlo Mazda pod vli-
vem marihuany. O dva dny později řídila 
v dopoledních hodinách v Panských Du-
benkách Citroen Berlingo podnapilá řidič-
ka. Třiatřicetileté ženě policisté při decho-
vé zkoušce naměřili hodnotu 0,74 promile 
alkoholu. Dalšího podnapilého řidiče po-
licisté odhalili ve středu 5. srpna v ulici 
Na Hrázi. Devětatřicetiletému řidiči Ško-
dy Octavie naměřili po třetí hodině v noci 
0,31 promile alkoholu. Ve všech případech 
policisté řidičům zakázali další jízdu a za-
drželi jim řidičský průkaz.

Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka, 
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
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Žibřid opět o Podstatských
Žibřid, občasník vydávaný městysem Velký 
Újezd u Olomouce, přinesl ve druhém čís-
le současného ročníku zajímavý příspěvek 
Josefa Richtera Podstatští v Hustopečích 
nad Bečvou. Autor se v něm podrobně za-
bývá dobou (1693 až 1763), kdy tento mo-
ravský městys patřil jedné z větví Podstat-
ských z Prusinovic. Žibřid si je možné přečíst 
na stránkách Velkého Újezdu http://www.vel-
kyujezd.cz/, na které je s prodlevou vkládán.

Pro zájemce o historii

ženky“ občana každé členské obce. Navíc 
za nakládáním, svozem a zhodnocením od-
padů se skrývá nemalé množství lidské prá-
ce. Tady má nový svazek další prioritu. Na-
bídnout tyto pracovní příležitosti občanům 
regionu. Těší mě, že vedle Telče jsou me-
zi zakládajícími členy nového svazku dal-
ší velké obce Mikroregionu Telčsko, Stará 
a Nová Říše, Krahulčí a Pavlov. Na zákla-
dě jejich dobré zkušenosti s prací svazku 
k nim určitě časem přibudou další. O kon-
krétních krocích svazku, se kterými se se-
tkáte již od počátku nového roku, vás bu-
du průběžně informovat, společně se svými 
kolegy, v dalších číslech TL.   Pavel Komín

5. srpna založilo 14 obcí Mikroregionu 
Telčsko nový svazek obcí Oběhové hos-
podářství Renesance. Zda se jedná o vý-
znamný počin v novodobé historii města, 
ukáže čas. Dovolím si ale napsat, že v  his-
torii odpadového hospodářství v regio-
nu jde skutečně o revoluční počin. Podnět 
ke vzniku svazku dalo zastupitelstvo 21. 
června, když rozhodlo o tom, že do nové-
ho subjektu vstoupí město samotné. Co ten-
to krok sleduje? Na úvod se nevyhnu obec-
nému pohledu. Cílem svazku je především 
nacházet a realizovat optimální způsoby na-
kládání s odpady všeho druhu jak z ekolo-
gického pohledu, tak také z pohledu „peně-

Bylo, je a bude v Telči. 
Odpadové hospodářství 

Místostarosta informuje

Pěvecký sbor Santini a Orel jednota Telč Vás zvou na benefi ční koncert v neděli 4. října v 17 
hodin v prostorách bývalého kina (orlovna). Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu bu-
de věnován na opravy orlovny – bývalého kina. Koncert bude s malým pohoštěním a mož-
ností prohlídky objektu. Dobrovolní dárci mohou přispět na č. účtu: 2900491887/2010. 
V orlovně se budou mimo jiné dělat čtyři velká okna a chtěli bychom uspíšit jejich realizaci. 
Prosím, pomozte nám orlovnu posunout dopředu a ožít. Dárcům předem děkujeme.

Santini zpívá pro orlovnu  

Prestižní časopis Architekt, který vydá-
vá Obec architektů, uveřejnil ve třetím čís-
le současného ročníku pochvalné hodnocení 
architektonického řešení autobusové zastáv-
ky u areálu škol v Hradecké ulici. Práce ar-
chitektů Jiřího Ondráčka, Lukáše Komína 
a Jaroslava Svobody zaujala redakci tak, že 
vedle textu jí věnovala i dvě stránky fotogra-
fi í. V daném případě se jedná o mimořádnou 

Terminál Gagarin sklidil pochvalu
pozitivní prezentaci města s malým zamyš-
lením, spíš otázkou, nad částí textu příspěv-
ku: „Do stropních desek jsou zafrézovány 
světelné pásky, které mohou v průběhu noci 
měnit bílý povrch přístřešku odstíny barev-
ného spektra jako chameleon. Neobvyklost 
místními kladně přijata, orgány památkové 
péče následně zakázána.“ Nabízí se otázka: 
Kdo ve městě poroučí?                              /z/ 

Policie k cyklistům
Policisté OOP ČR Telč upozorňují všech-
ny cyklisty, aby nepoužívali chodníky 
ve městě jako cyklostezky. Po chodníku 
mohou jízdní kolo pouze vést. Svým ne-
zodpovědným jednáním ohrožují chod-
ce a v mnoha případech dochází při střetu 
cyklisty s chodcem k velmi vážným zraně-
ním. Tomu nešvaru se bude policie do bu-
doucna aktivně věnovat a pachatel pře-
stupku se nevyhne adekvátnímu postihu. 
Stejně tak policie apeluje na cyklisty, aby 
před jízdou na jízdním kole nekonzumova-
li alkoholické nápoje. Vystavují se rovněž 
vážným úrazům a sankcím, které mohou 
být až několik desítek tisíc korun.

Npor. Bc. Luboš Pavlík, 
ved. Obvodního oddělení PČR Telč

Uspěje Zdeněk Geist 
u prezidenta?
22. července schválil Senát návrhy na stát-
ní vyznamenání k letošnímu 28. říjnu. Se-
znam 28 jmen bude postoupen prezidentu 
republiky, který z něj vybere ty, které u pří-
ležitosti státního svátku vyznamená. Na ná-
vrh senátora Miloše Vystrčila je mezi ni-
mi také Zdeněk Geist, absolvent telčského 
gymnázia a dlouholetý krajský předseda 
Svazu PTP. Zda se Zdeněk Geist objeví 28. 
října na Pražském hradě mezi vyznamena-
nými, je teď v rukou prezidenta Zemana. 
Dlouholetému čtenáři TL držíme palce.

Schůzky Klubu fi latelistů
Schůzky Klubu fi latelistů se konají každou 
druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hodin 
v prostorách Klubu důchodců na poliklini-
ce v Masarykově ulici (vchod z nádvoří). 
Zájemci (i nečlenové) mohou na schůzce 
získat informace o hodnotě svých sbírek 
známek, popřípadě pohlednic a podob-
ných sběratelských předmětů.

Nabídka i pro laiky
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Národní památkový ústav v Telči předsta-
ví na slavnostní vernisáži 3. září v 16 ho-
din v Městské galerii Hasičský dům putov-
ní výstavu s názvem Památky nás baví. 
„Výstava seznámí návštěvníky s aktivita-
mi sedmi vzdělávacích center NPÚ, která 
vznikla na různých místech České repub-
liky. Programy jednotlivých center před-
stavíme zajímavým způsobem - řadou 
fotografi í, citacemi účastníků a také pro-
střednictvím video nahrávky“, uvedla pro 
TL ředitelka telčského pracoviště NPÚ 
Martina Indrová. Návštěvníci výstavy si 

Památky nás baví  
budou moci prohlédnout a vyzkoušet učeb-
ní pomůcky, které byly pro potřeby vzdě-
lávacích programů zhotoveny. Například 
modely skriptoria, mlýna či vitráží, hu-
dební nástroje ap. Každé středeční odpo-
ledne bude na výstavě vyhrazeno rodinám 
s dětmi. Více informací o programech na-
jdou zájemci na www.pamatkynasbavi.cz, 
na stránkách NPÚ, územního odborného 
pracoviště v Telči, www.npu-telc.cz nebo 
přímo na výstavě. Objednávky programů 
a dotazy vyřizuje MgA. Jiří Rezek, e-mail: 
rezek.jiri@npu.cz, tel.: 777 469 867.

Zářijová výstava v MG

Soutěž o volné vstupenky

Hádejte 
s Panským dvorem
O Rybníkářství v Telči: 
Počátkem 20. století brázdil vody rybní-
ků telčského velkostatku vyšlechtěný kapr, 
který ale během druhé světové války vymi-
zel a dnes už jej pod hladinou rybníků ne-
spatříte. Jak se jmenuje tento kapr?
Odpovědi na otázku zasílejte na adresu: 
Panský dvůr Telč, Informační centrum
Slavatovská 86, 588 56  Telč. Odpovědi ta-
ké můžete zanechat ve schránce v Infor-
mačním centru Panského dvora, nebo po-
slat na e-mail: soutez@panskydvurtelc.cz
Autoři tří vylosovaných odpovědí od nás 
obdrží volnou vstupenku do Panského 
dvora, která zahrnuje návštěvu expozice 
V Podzámčí, Lezeckého centra a Herny 
U zvířátek. Autoři dalších sedmi vylosova-
ných odpovědí obdrží 50% slevu na vstup-
né do Panského dvora.

SKRIPTORIUM. Středověkou písárnu proslavil svými knihami spisovatel Vlastimil 
Vondruška. Jak se v ní doopravdy pracovalo, si mohou děti vyzkoušet v dílnách projektu 
Památky nás baví.                                                                                           Foto: P. Hudec

Doprovodné programy výstavy 

Památky nás baví
● Pro rodiny s dětmi

Sobota 5. září
10 - 12 hod. a 14 - 16 hod. 

v Lannerově domě, Hradecká 6.
Lektoři metodického centra NPÚ připravili 
program plný her, tvořivé činnosti, zábavy 
a voňavého překvapení. 

● Pro zájemce o architekturu 
a historická města
Sobota 19. září

10 - 11:30 hod. v metodickém centru NPÚ 
v Telči, Hradecká 6 

14 - 16 hod. Městská památková 
rezervace Telč

Lektorka metodického centra odhalí, ja-
ká byla typická podoba městského domu 
ve středověku a v renesanci, k jakým úče-
lům dům sloužil a jakými architektonický-
mi prvky byl obvykle zdoben. Přednáška 
s diskuzí bude doplněna exkurzí do měst-
ského domu. 

B. Bína: Záběr stínu byl 
nejdelším zastavením
Ve druhé polovině srpna vítala návštěvní-
ky ve vstupní síni radnice výstava fotogra-
fi í Bohumila Bíny Okamžiky a zastave-
ní. Autora, který je čtenářské obci TL znám 
z řady otištěných snímků, jsme se na závěr 
výstavy zeptali: Který okamžik byl pro Vás 
z pohledu autora ten nejcennější a které za-
stavení nejdelší?
Z čistě autorského a technického pohledu 
noční snímek z hasičských závodů, jehož po-
řízení, včetně dalších úprav, nebylo jedno-
duché a je do jisté míry i výsledkem šťastné 
konstelace. A nejdelší zastavení? Těch bylo 
více. Určitě mezi ně patří záběr stínu na dve-
řích zámeckého skleníku s názvem Sen.

Autor na vernisáži výstavy.
Foto: Ilona Jeníčková

Družička se ozvala 
mailem!
Ke snímku svatebčanů, který jsme uve-
řejnili v minulých TL s cílem najít chlap-
ci na snímku, RNDr. Milanu Vránovi, jeho 

„partnerku“ ze svat-
by v roce 1943, jsme 
dostali více reakcí. 
Správných i ne zcela 
přesných. Tu nejpřes-
nější nám poslala sama 
malá družička, dnes 
MUDr. Dagmar Bur-
getová z Brna. Pro pa-

mětníky dcera v Telči oblíbených zubních 
lékařů Dáša Rödrová, pravidelná čtenářka 
TL. Novomanželi byli pozdější zubní lékař 
Karel Růžička a Milada Kožešníková z Tel-
če. TL mají radost z toho, že díky jim se 
v těchto dnech připravuje setkání malých 
svatebčanů, kteří na sebe ztratili kontakt, 
po dlouhých sedmdesáti letech!
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Jiřina Dorňáková vitální a aktivní rodačka Nové Říše, která vedle 
již čtrnáctiletého vedení místní knihovny stíhá ještě psát novoříšskou 
kroniku. Vedle těchto aktivit, které by jednomu člověku stačily na ce-
lý život, se aktivně podílí na kulturním životě a věnuje se obětavě své 
rodině a koníčkům. O tom, jak všechno zvládá a zda má nějaký re-
cept na vitalitu i v pozdním věku, vám přinášíme v novém seriálu TL 
Lidé mikroregionu.

Jak začala vaše činnost v novoříšské knihovně?
Vzhledem k tomu, že jsem činorodý člověk a nevydržím jen tak sedět 
a nic nedělat, tak jsem se pídila, jak bych mohla být po návratu do No-
vé Říše platná. Tehdejší paní starostka mi nabídla vedení knihovny. To 
jsem uvítala, dostala jsem klíč, a tak to všechno začalo. 
Kolik má novoříšská knihovna svazků a hlavně kolik čtenářů?
V současné době má knihovna 10 150 svazků a 105 čtenářů. Často cho-
dí maminky s malými dětmi, tak se snažím nabídku knihovny rozšířit 
o knihy pro ty nejmenší. Jinak je známo, že děti hodně málo čtou. Mr-
zí mě, že i k nám jich moc nechodí. Snažím se proto dělat programy 
pro děti jak z mateřské, tak i ze základní školy. Myslím, že to asi záleží 
na rodičích, jaký vytvoří vztah mezi dítětem a knížkou. 
Kdy k Vám mohou do knihovny čtenáři přijít?
Vždy v pondělí a ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Informace o pro-
vozu a další činnosti najdou i na webových stránkách knihovny.
Záměrně se neptám, co čtete. Ale zeptám se, co čtou Vaši potomci?
Klidně se ptejte, co právě čtu. Právě jsem dočetla knihu Sen o Somer-
setu, která líčí životní osudy jedné rodiny za války Jihu proti Severu. 

Kronika je něco jako román 
V současné době čtu více. V podstatě musím. Čtu knihy, které bych tře-
ba ani nečetla, ale vím, že to moje čtenáře zajímá. Proto se snažím číst 
cokoliv. Doporučuji pak knihy čtenářům a mám radost, když se i vra-
cejí s nadšením, že jsem jim dobře poradila. A co čtou moje děti? Mám 
už dva dospělé syny. Jeden je kamenosochař, takže čte knihy o historii 
a dějinách umění a druhý se věnuje hudbě. Naštěstí i vnoučata ráda čtou.
Přesto. Váš oblíbený autor?
Že bych měla oblíbeného autora, to nemám. Mám ale oblíbený žánr, 
knihy o středověku. Ze současných českých autorů mám ráda Magdu 
Váňovou a Táňu Keleovou.
Místní knihovnu vedete již pěknou řádku let, jak dlouho píšete 
obecní kroniku a jak jste se k této činnosti dostala?
K psaní kroniky jsem se dostala před pěti lety. Jak vedení knihovny, tak 
i psaní kroniky byly pro mě činnosti naprosto nové. Celý život jsem pra-
covala s dětmi. To byla tvořivá činnost. Tady jsem se musela naučit, jak 
se taková obecní kronika píše, jak se zaznamenávají jednotlivé údaje. 
Jak dlouho se vede novoříšská kronika? Píšete ještě ručně, nebo 
jste již podlehla počítači?
Kdysi dávno to byla pamětní kniha, která se v Nové Říši dle záznamů 
vede od roku 1920. Jednotlivé záznamy si po celý rok zapisuji do spe-
ciálního sešitu a poté, po konzultaci s panem starostou, je přepisuji ruč-
ně do kroniky. 
Co je na práci kronikářky nejtěžší?
Napsat to tak, aby to bylo srozumitelné, pravopisně správně a zajímavé. 
Kronika je něco jako román. Jde o to, aby se dobře četla. Čtenář by si 
měl z ní udělat obraz o popisované události. Hlavně, aby to nebyl sub-
jektivní názor kronikáře, ale informativní obraz dané doby.
Kterou činnost děláte raději – knihovnici, nebo kronikářku?
Já bych to vůbec neoddělovala, protože být kronikářkou je soustavná 
činnost – dennodenní bádání a hledání a zjišťovaní informací a událos-
tí. Některá místa si i dokumentuji, když se třeba opravovaly kapličky, 
změnila se příroda apod. Sleduji kulturní události, život v obci… Čin-
nost kronikářky i knihovnice se propojuje. 
Máte nějaký tajný recept, jak to všechno zvládáte a stíháte a pořád 
jste tak dobře naladěná?
Tajný recept nemám. Mám hodně koníčků. Vedle knihovny a kroniky 
mám radost, že mě tady místní mladá děvčata vzala mezi sebe do No-
voříšského kulturního spolku a berou mě jako sobě rovnou. Velkou záli-
bou je moje rodina, děti a vnoučata, kteří mě podporují. Jinak mám ráda 
kolo, zahradu, ráda šiju. 

Novoříšská knihovna dostala i několik ocenění. V roce 2005 a 2013 
získala titul Knihovna Vysočiny II. stupně a v roce 2004 v rámci 
soutěže Vesnice roku za vedení knihovny.                Magda Pojerová

Lidé mikroregionu

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 9/2015          List MAS Telčsko (55)

Jiřina Dorňáková pochází z Nové Říše. Vystudovala Střední peda-
gogickou školu v Třebíči a působila jako učitelka v Mateřské ško-
le ve Starém Městě pod Landštejnem a v Dačicích. V roce 1999 se 
vrátila společně se svým mužem zpět do Nové Říše. Má dva dospě-
lé syny a šest vnoučat. 

Kronika, nebo obecní knihovna? Na prvním místě je u Jiřiny 
Dorňákové láska k šesti vnoučatům.                            Foto: Archiv MAS
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Mikroregionální střípky

Mrákotín
4. – 6. 9. – Pouťová zábava
Hraje: Uni band, Majkl band, XL music
19. 9. – Výjezd na kolech na Javořici
Dobrá Voda
12. 9. – Nohejbalový turnaj Menšíci
Třeštice
26. 9. – Setkání rodáků
27. 9. – Drakiáda
Na Sahaře od 15.00 hodin
Hodice
6. 9. – Velké malování na asfalt
Začátek od 15.00 hodin
Pořádá: OS HRAD a OÚ
19. 9. – Tenisový turnaj
Začátek v 8.30 hodin
Pořádá TJ Hodice
27. 9. – Drakiáda
Začátek v 15.00 hodin

M. Křenková 
na jižní Moravě
Známá staroříšská výtvarnice a absolventka 
telčského gymnázia Magdalena Křenková – 
Florianová bude vystavovat své práce od 12. 
září v komunitním centru poutního místa 
v Žarošicích. Výstava potrvá až do 18. října 
a je přístupná každý týden od čtvrtka do ne-
děle nebo po domluvě na tlf 725 948 591.

Od konce srpna do 22. září se na základně 
vrtulníkového letectva v Náměšti nad Osla-
vou uskuteční mezinárodní cvičení AM-
PLE STRIKE 2015. O cvičení, kterého se 
podle zprávy velitele základny plk. gšt. Mi-
roslava Svobody zúčastní 17 států NATO 
a také zástupci armády partnerského Ra-
kouska, informujeme proto, že se dotkne 
celé východní části správního obvodu Tel-
če vč. města samého. Podle zveřejněné ma-
py prostoru cvičení je toto území zahrnuto 
do vyhrazeného operačního prostoru „Ná-
měšť“ a také jím prochází tranzitní koridor 
cvičících letadel. Podle tiskové zprávy bude 
intenzivní výcvik probíhat od 7. do 18 září. 
Pro aktivní letový provoz je vyhrazena doba 
od 9 do 23 hodin každý den.           Podle TZ

Uvidíme? Spíš uslyšíme 
AMPLE STRIKE 2015 

Závod dračích lodí v sobotu 25. červen-
ce přivedl na hladinu Štěpnického rybní-
ka téměř dvě desítky posádek. Po celé od-
poledne přinášel vzruch stovkám diváků 
i účastníků. Dvojici lodí i odborníky do po-
sádek dodali vyznavači tohoto sportu z Vel-

Draci opět v Telči  
Foto: Archiv MAS

kého Dářka. Šlo o druhý ročník akce v Telči, 
který podle ohlasů byl ještě lepší než ten loň-
ský premiérový. Výsledky:
Kategorie HOBBY:
1. Marná Snaha – H. Cerekev - 1:05:25
2. Dešanské Perly - Dešná - 1:05:65

3. PODJAteam - Telč - 1:05:97
Kategorie FUN:
1. Vajgarská saň - 1:04:51
2. jACO WSTEC - 1:04:89
3. Metalomanie - 1:05:01
Celkem startovalo 19 lodí.                      mp

Skřipky – dyndy na Horácku
Koncert a setkání skřipáckých kapel u příležitosti narození bratrů Mátlových, 

průkopníků skřipácké muziky na Telčsku.

Neděle 20. září od 16 hodin na zámku v Telči
Účinkují: Podjavořičan Telč, Pramínek Jihlava, skřipácká muzika BROLN Brno, 

Vysočan Jihlava.
Předprodej vstupenek v Galerii Státního zámku Telč
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Druhá neděle v září bude patřit Koleč-
kám v Lipkách, která se letos roztočí již 
popáté. 13. září od 14 hodin se tedy mů-
žete těšit na toto tradiční a oblíbené spor-
tovně-zábavné odpoledne pro jednotlivce 
i celé rodiny. Přijeďte opět na čemkoli, co 
se točí vlastní silou. Jsou vítána kola, ko-
loběžky, odstrkovadla, tříkolky, kolečkové 
brusle, skateboardy, ale i kočárky. Členové 
Občanského sdružení Javořice spolu s dob-
rovolníky připravují, jako každý rok, pest-
rý program. Jeho základem budou nejrůz-
nější dovednostní soutěže, kvízy a závody 
ve všech věkových kategoriích. Jednáme 
opět o účasti zástupce krajské Policie ČR, 
který by přivezl své napínavé, ale i zábav-
né testy a osvětové materiály a pohovořil 
o svých zkušenostech, bezpečné jízdě a do-

Kolečka v Lipkách letos 13. září  
pravních předpisech. Samozřejmě nebude 
chybět slosování o zajímavé ceny pro ty, 
kdo splní všechny disciplíny. Finále bude 
patřit společné jízdě alejí v Lipkách, kte-
rá dále zamíří směrem na Krahulčí do cí-
le u nedalekého kostela sv. Jana Nepo-
muckého. Odtud je nejen krásný výhled 
na Telč, ale bude zajištěna i prohlídka kos-
tela a možná i malé překvapení. Lipky jsou 
ideální místo k aktivnímu odpočinku, při-
jďte si s námi proto zasportovat, těšíme se 
na Vás! Více informací na www.osjavori-
ce.webnode.cz.     Lukáš Polák a Jiří Pykal 
Kontakty:
osjavorice@centrum.cz ● tel. 602 725 509 
J. Pykal ● tel. 608 364 380 L. Polák ● 
www.osjavorice.webnode.cz ● Facebook: 
https://www.facebook.com/osjavorice

Fitcentrum se přestěhovalo

Za zdravím 
na novou adresu
Již čtvrtý měsíc působí fi tness centrum 
PRO LIFE Jakuba Cahy v nových prosto-
rách v bývalé mlékárně v Myslibořské uli-
ci (za Tescem). Na ploše více než 220 m2 
najdou zájemci nejen cvičící stroje, ale no-
vě také cvičící pomůcky pro bojové sporty 
TRX, boxovací pytle, balanční míče a čin-
ky Kettebell. Zařízení úspěšného reprezen-
tanta města v kulturistice (viz TL 8) také 
vedle nabídky správné sportovní výživy na-
bízí nově i zdravou výživu. Více na www.
fi tcentrum-telc.cz nebo tlf. 725 465 559.

Taneční kurzy 
pro starší
V kulturním domě ve Vanově se v říjnu 
opět naplno rozjedou taneční kurzy pro 
starší pod vedením osvědčeného páru man-
želů Horníkových. Na otázku, jak vysvětlit 
termín „pro starší“, Miloš Horník odpově-
děl: „Od 18 do 90 let,“ a dodal, „kurzy jsou 
pro úplné začátečníky, ale také pro věčně 
začínající, kterých není málo.“ V progra-
mu kurzů jsou především klasické a latin-
skoamerické tance. Pořadatelé plánují 8 
tanečních večerů, které začnou začátkem 
října. Více informací poskytne Miloš Hor-
ník na tlf. 723 385 039 nebo na instalater.
hornik@centrum.cz

Bleší trhy. 
Místo pokladů
Určitě to znáte. To je „krámů“, kterých se 
potřebujete zbavit. A to je věcí, které byste 
chtěli vlastnit. Jenže. Skoro každý má pro 
předchozí tvrzení jiná měřítka. Starý ši-
cí stroj. Předmět hodnoty železného šrotu, 
nebo cenný exponát? Podobně školní pe-
nál, hrnec, který ještě nedávno používala 
babička, kufr, se kterým jste jeli na chme-
lovou brigádu... Pokračování si jistě dopí-
še každý sám. S věcmi, kterých se chcete 
zbavit, nemusíte rovnou do sběrného dvo-
ra. I v Telči se nabízí zajímavá varianta 
pro „kam s nimi“. Bleší trh. V sobotu 26. 
září bude v prostorách bývalého autobu-
sového nádraží ve Slavíčkově ulici letos 
již čtvrtý. Pořadatelek bleších trhů, Mi-
chaely Čermákové a Kristýny Lakatos, se 
zvědavé TL zeptaly:
Jak jste spokojeny se zájmem o tuto ne-
tradiční formu prodeje či výměny do-
sloužilých či nepotřebných věcí?
Myslíme, že mnoho lidí ani netuší, v čem 
spočívá smysl bleších trhů. Setkaly jsme 
se i s případem, že prodávajícímu bylo vy-
tknuto, že zboží, které prodává, není čis-
té a je staré. Co na to říct? Až se lidé zba-
ví předsudků a „zvyku“, že co je staré, je 
jen na vyhození a je ostudou ještě takové 
předměty někomu nabízet, bude vyhráno! 
Samozřejmě jsou nadšenci, kteří pochopi-
li a za to jsme jim moc vděčné! Ale je jich 
bohužel stále málo.
Prozraďte, který nabízený předmět vás 
nejvíce na předchozích trzích překvapil.
Žužu.
Našlo nového majitele?
To netušíme, ale myslíme, že zůstalo u pů-
vodního majitele.
Trochu indiskrétně. Co sháníte vy?
Nedá se říci, že bychom něco konkrétního 
sháněly. Na bleších trzích je pozoruhodné 
to, že člověk kolikrát koupí zajímavou věc, 
kterou vlastně ani nepotřebuje, ale je krás-
ná a má svou duši.
Mají organizátorky bleších trhů nějaký 
sen?
Větší zájem a návštěvnost. Té by nejvíce 
pomohlo přesunout se s blešími trhy blíže 
k městu, nejlépe na náměstí!                   /z/

Podzimní 
bleší trhy

26. září a 17. října
v prostoru bývalého autobusového 

nádraží ve Slavíčkově ulici
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PŘILETĚLI PRO NÁHRADNÍ DÍLY?
Jako velmi prozíravé se jeví chování toho-
to čapího páru před dalekou cestou na jih. 
Za dočasný domov si zvolili objekt fi rmy 
SVOBODA PARTS – autodíly na osobní a ná-
kladní vozy v Radkovské ulici.   Foto: Archiv TL

VESELÁ RADNICE. V době vodárenské 
bitvy s Jihlavou, boje o katastrální a fi nanč-
ní úřad ve městě a dalších „radostí“, kte-
ré samosprávu potkaly, je zmínka o „vese-
lé radnici“ téměř kacířská. Díky výstavě 
obrazů a objektů Martiny Lancingerové si 
v srpnu tento přívlastek zasloužila alespoň 
vstupní síň radnice.          Foto: Ilona Jeníčková

HABERMANNOVY REZONANCE 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI. Do konce 
září vystavuje v galerii Inspirace v Jindři-
chově Hradci (Langrův dům na náměstí Mí-
ru) kovové plastiky telčský umělecký kovář 
David Habermann. Návštěvník výstavy si 
současně může prohlédnout obrazy z tvorby 
jihlavské Alice Waisserové. Foto: Ilona Jeníčková
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Byly Historické slavnosti.
S televizí, planetáriem a dobrým jídlem 

Foto: Ilona Jeníčková
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy 
veškerého čalouněného nábytku i sta-
rožitného. Zhotovení krycích plachet 
z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. No-
vě - čištění koberců, sedacích souprav, 
matrací. Tel. 721 123 595.

• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 
721 469 234.

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. No-
vé kurzy začínají vždy v první pondělí 
v měsíci od 15,30 hod. na učebně auto-
školy na Myslibořské ulici v Telči. Více 
info na www.autoskolaekol.wz.cz, tel. 
607 185 517.

• Majitel nabízí pronájem zrek. bytu 3+1/B 
v Olšanech/Studená. Nezařízený, vlast-
ní kotel na TP. Nájem 4500,- Kč, tel 
602 586 411.

• Pronajmu byt 1+1 v Krahulčí. Nová okna, 
nutno vymalovat. Tel. 567 317 092.

Malý oznamovatel

Výzva pro školy:

Lesy ČR věnují žákům základních škol 252 tisíc sešitů!
Kampaň „Sešity do škol“ odstartovala 21. srpna. Lesy České republiky rozdají základním školám 252 tisíc sešitů. Zástupci škol je 
mohou objednat na www.sesitydoskol.cz, a to do konce září nebo do rozdělení zásob.

Předplatné 
Telčských listů

a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.

info@telc.eu
567 112 407, 567 112 408 
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 7. do 18. 8. 2015.

Suché tropy

Průměrná teplota:   20,8°C
Průměrný tlak:  1015,2 hPa
Srážky:    20,4 mm
Maximální teplota:   37,4°C, 22. 7. 
   v 17,24 hod.
Minimální teplota:   5,9°C, 11. 7. 
   v 5,48 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  50,0 km/h, 17. 7.

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.

Červenec v číslech

Sběrový kalendář
Kovový odpad 7. 9.
Sběr je prováděn na celém území města.
Biologický odpad
I. – II. 21. 9. IV. 23. 9.
III. 22. 9. V. 24. 9.
Vysvětlivky: I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská a Špitál-
ní, II – ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí – 
křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice I. – 
křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II. – u garáží

Počasí letošního července bylo opravdu mimořádné. Doslova žha-
vě letní. Již od počátku měsíce byla většinou jen malá oblačnost 
a slunko pražilo. Denní maximální teploty vystupovaly nad 25°C 
a od 3. do 7. 7. i nad 30°C. Byla to první série tropických dnů 
s „třicítkami“. Ta byla ukončena 8. července ranní bouřkou se sla-
bým deštěm a následující velkou oblačností a dešťovými přeháň-
kami. Maximální teploty se snížily o více než 10°C. Do 15. 7. 
se udržovala převážně velká oblačnost s občasným deštěm ne-
bo přeháňkami a maximální teploty se postupně zvedaly. Přibliž-
ně od 16. do 24. 7. opět vystupovala denní maxima většinou nad 
30°C, jenom s několika výkyvy pod tuto hranici. Od 25. 7. až 
do konce měsíce už „třicítky“ nenastaly a maxima vystupovala 
jen do 24°C. V tomto období bylo více oblačnosti, také častěji 
zapršelo, ale jen slabě. Koncem měsíce opět oblačnosti ubývalo. 
Měsíc hodnotíme teplotně jako mimořádně nadnormální a srážko-
vě silně podnormální. Celkem bylo 21 letních dnů (s max. teplo-
tou 25°C a vyšší) a z toho 12 tropických (s max. teplotou 30°C 
a vyšší). K některým dnům byla dosažena nová historická maxima 
v průměrných a maximálních denních teplotách. Nejvyšší dosa-
žená teplota tohoto měsíce byla 35,5°C. Jednu noc jsme měli tro-
pickou (z 22. na 23. 7.), kdy teplota neklesla pod 20°C. Ale uvnitř 
městské zástavby bylo určitě tepleji. Záleží na místě měření. Ne-
obvyklé na počasí tohoto měsíce nejsou jen dosažené teploty, ale 
i fakt, že horké dny se vyskytovaly ve vícedenních sériích. Srážky 
se nám buď úplně vyhýbaly, nebo byly jen slabé a při denních vý-
parech kolem 5 mm vůbec nemohly nahradit defi cit vláhy. V pří-
rodě už suchem žloutne a opadává listí, vadnou i větší rostliny 
a podobně trpí suchem i polní a lesní plodiny.

Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Počasí v červenci 

Inzerujte v Telčských listech. 
Vaše inzerce neskončí v koši pod domovní 

schránkou. Máme 7500 čtenářů. 
Podmínky inzerce na www.telc.eu

Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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Nové knihy městské 
knihovny
Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, na-
učit se nalézat radost na věcech dostupných.

John Ruskin
Beletrie
Picoult: Čas odejít; Martin: Hostina pro 
vrány. Píseň ledu a ohně 4; Shah: Imámo-
va dcera; Faber: Kvítek karmínový a bílý; 
Ohlsson: Oběti ráje; Kessler:Složka Chur-
chill; Mlynářová: V padesáti na začát-
ku; Urbaníková: Ztracené; Sapkowski: 
Zaklínač III. Krev elfů; Sund: Vraní dív-
ka 3. Pýthiiny rady; Pauly: Porodní bába 
na Syltu; Pratchett: Pod parou; Kleviso-
vá: Ostrov šedých mnichů; French: Místo 
pro tajnosti; Roberts: Kolotoč přání; Ka-
ron: V Mitfordu je nejlíp
Dětská
Albee: Děda myšák a malý myšáček; Le-
beda: Pohádky skřítků Medovníčka a Bar-
vínka; Pacovská: Dračí cejch; Ber: Jakou-
bek a Hadimrška; Peisertová: Brumlovy 
veselé příhody

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Ivana Fitznerová: Máme dítě s han-
dicapem; Věra Kosíková: Psycholo-
gie ve vzdělávání a její psychodidaktické 
aspekty; Amanda Kirbyová: Nešikov-
né dítě. Dyspraxie a další poruchy moto-
riky; Jiří Suchý: Životní koučování a se-
bekoučování; Kamila Ženatá: Obrazy 
z nevědomí. Práce v arteterapeutické sku-
pině; Alison Munden: Poruchy pozornosti 
a hyperaktivita; Jana Šarounová: Metody 
alternativní a augmentativní komunikace; 
Monika Nevolová: Dotýkání dovoleno!; 
Mirriam Priess: Jak zvládnout syndrom 
vyhoření; Josef Slowík: Komunikace 
s lidmi s postižením

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Nechce se ani věřit, že ještě v polovině století, na které vzpomínáme, se veškeré obilí sklí-
zelo tímto způsobem. Pozorní čtenáři poznají, že se jedná o pole při kostelnomyslovské 
silnici, na kterém sklízí žito rodina Josefa Komína ze Starého Města.

Vzpomínáme na 20. století

A takto končily žně u potomků Josefa Komína na stejném poli o 70 roků později.

Farmářský trh v Telči
sobota 12. září 

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

mléčné výrobky a sýry ● regionální pivo ● uzeniny ● domácí oplatky ● sušené ovoce ● pe-
čivo ● med a medovinu ● koření ● výrobky z rakytníku ● zeleninu ● sazenice

● produkty zdravé výživy ● přírodní kosmetiku
Kontakt na pořadatele: 722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

MAS Mikroregionu Telčsko, Město Telč

Tichá srdce 2
Pokračování mimořádně úspěš-
né práce Aleny Ježkové o historii 
a současném životě církevních řádů 
v Česku. Tentokrát o působení mal-
tézských rytířů, templářů, augustini-
ánů, karmelitánů, křižovníků s čer-
venou hvězdou, milosrdných bratrů, 
jezuitů a anglických panen První díl 
jsme představili v květnových TL. 
Publikace je v nabídce Knihovny 
Univerzitního centra Telč.
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Od 16. června do 17. srpna zasahovala jednotka stanice Telč u 68 
událostí. V tomto období se především projevilo nadměrné suché 
počasí, kdy hasiči likvidovali 21 požárů lesních a polních porostů. 
Dalším typem zásahů souvisejícím s teplým počasím byl zvýšený 
výskyt bodavého hmyzu na veřejných prostranstvích. Těchto tech-
nických pomocí řešili hasiči také 21. Z dalších technických pomocí 
se jednalo o zprůjezdnění komunikace po pádu stromu, pomoc zdra-
votnické záchranné službě s transportem pacienta, otevírání uzavře-
ných prostor nebo záchrana srny padlé do vodojemu v Sedlaticích 
a také zásahy u sedmi dopravních nehod. 

Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Hasičské zprávy  

V uplynulém období se hasiči z telčské stanice zúčastnili řady spor-
tovních soutěží. Nejvýznamnější byla účast a umístění Milana Paři-
la s reprezentací HZS Kraje Vysočina na Mistrovství České republi-
ky v požárním sportu v Trutnově, kde krajský tým obsadil 3. místo. 
Milan Pařil také reprezentoval na Mistrovství Evropy v soutěži Fi-
refi ghter Combat Challenge v Polsku, kde byl nejlepší z české repre-
zentace ve své kategorii mezi 200 závodníky. Martin Kodys na stej-
né soutěži skončil osmý v kategorii nad 40 let. Soutěž tak telčské 
hasiče zaujala, že měníme tradiční Hasičský pětiboj na Firefi ghter 
Combat Challenge Telč, který bude historicky prvním závodem to-
hoto typu v ČR.

Hasiči na soutěžích  

Workout se v poslední době stává stále populárnější. Přeložit by-
chom tento výraz mohli jako „práce venku“. Jde však spíše o ven-
kovní posilování, tělocvičnu v přírodě, která je určena pro silové 
cvičení s vlastní vahou těla. Od letošních prázdnin se i Telč může 
pochlubit kvalitním workoutovým hřištěm. Hřiště bylo umístěno 
do příjemného prostředí rybníka Roštejn. Je veřejně přístupné a je 
určeno především pro mládež a dospělé, pro menší děti je nutný do-
zor rodičů. Hřiště vybudovalo Město Telč za podpory dotace z Fon-
du Vysočiny. Finančně se rovněž podílel Lukáš Mazal, provozovatel 
podnikatelských služeb v areálu rybníka Roštejn.

Vladimír Švec, 
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč

Nové workoutové 
hřiště v Telči  

V neděli 20. září se od 13 do 16 hodin promění náměstí Zachariáše 
z Hradce v mobilní dopravní hřiště, na kterém si děti, ale třeba i ce-
lá rodina vyzkouší v klidu a bezpečí nejrůznější dopravní situace. 
Akci pořádá Kraj Vysočina. V průběhu odpoledne dojde na předsta-
vení hasičské a policejní techniky, ukázky techniky záchranné služ-
by a vyprošťovací techniky. Především dětem nabídnou pořadatelé 
různé atrakce a dopravní soutěže.                                          Podle TZ

20. září: Bezpečná 
Vysočina na náměstí  

Na příspěvek o omylem zastřelených vojácích československé ar-
mády u Dolní Vilímče v roce 1947 při akci proti jednotkám ban-
derovců, uveřejněný v minulém čísle TL, jsme zaznamenali celou 
řadu dotazů a ohlasů. Za všechny uvádíme aktivní zájem na obno-
vě pomníčku senátora Miloše Vystrčila, příslib pomoci předsedy ZD 
Dolní Vilímeč Miloslava Šalandy a také badatele Jaroslava Černého, 
který nám poskytl snímky pohřbu jednoho ze zastřelených, svob. Ja-
roslava Bartáka ve Veselí u Dalečína. 

Ad: Armáda zastřelila 
u Telče omylem dva 
vlastní vojáky  

Se svob. Jaroslavem Bartákem se v září 1947 přišla rozloučit ce-
lá obec Veselí.

Zástupce armády nad hrobem jistě hovořil o tom, že armáda 
na oběť obou zastřelených nikdy nezapomene... 

V neděli 20. září pořádá aktivní Spolek telčských velocipedistů od 8 
hodin v Muzeu techniky na Sádkách burzu s následnou vyjížďkou 
od 10:30 s překvapením. 

Vyjížďka s burzou  
Telčští velocipedisté
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5. září  
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto 6. září)
Jihlava, MUDr. Jana Zedníčková
Vrchlického 2497/57, 567 574 575
6. září  
Jihlava, MUDr. Eva Zdobinská
Březinova 62a, 567 333 465
12. září  
Dačice, MUDr. Jaroslava Marková
TRW - DAS, 384 456 215  
(dtto13. září)
Jihlava, MDDr. Zuzana Zlámalíková
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
13. září  
Jihlava, MDDr. Jan Adam
Havlíčkova 34a, 774 417 100
19. září 
Telč, MUDr. Alena Bínová
Masarykova 445, 567 213 168 
20. září 
Telč, MUDr. Anna Bínová
Masarykova 445, 567 213 171 
26. září  
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto 27. a 28. září) 
Janštejn, MUDr. Marie Berková
Janštejn 172, 567 374 205
27. září  
Jihlava, MUDr. Jiří Brož
Telečská 1727/34, 567 309 654
28. září  
Jihlava, MUDr. Miluše Brychtová
Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, 
567 574 571

Pohotovost Jihlava od 8 - 12 hod. - 
567 157 211, Dačice 8 - 10 hod. V pří-
padě potřeby doporučujeme telefonicky 
prověřit.
Změna služeb není vyloučena. Aktu-
álně na www.telc.eu, www.nemji.cz; 
www.nemda.cz

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích

v září nám. Zachariáše z Hradce 4, budova fary, 
2. patro
MimiVmami (cvičení pro těhotné) - každou 
středu od 17 hod.
MIMI@mami - 14. 9. od 9,30 hod., říkadla 
a komunikace s nejmenšími, přednášky sou-
visející s vývojem dítěte
17. 9. a 24. 9. od 15,30 do 17,00 hod. info 
a přihlášení na následující kurzy:
MAMI@nemluňátka - začneme 5. 10. 
v 9,30 hod. na faře a dále každé pondělí
MAMI@pidilidi@svišti - začneme od 1. 
10. v 16,15 hod. v ZŠ Masarykova - cvičení 
na balonech a na nářadí pro nejmenší
MAMI@fi tkondice - začneme od 5. 10. 
v 17 hod. a dále každé pondělí na faře - cvi-
čení vhodné pro maminky po porodu, po cí-
sařském řezu nebo jako prevence bolestí zad
Aktuální informace na tel. 724 415 809 nebo 
www.balancplus.cz

Děkuji všem, kteří v srpnu podpořili ak-
ci „Ranní rozcvičky na balonech v zá-
meckém parku“ svou účastí i fi nančními 
příspěvky. Celý výtěžek z akce byl věno-
ván linkolnské nadaci Lincs2Nepal. Na-
dace svou činností dlouhodobě podporuje 
ohrožené děti v Nepálu a v době folkových 
prázdnin měla v Telči zastoupení.

Petra Lustigová

Aktivity pro MAMI@mimi 
s Petrou Lustigovou  

V polovině srpna ukončil Dům dětí a mlá-
deže Telč úspěšně sérii šesti letních tábo-
rů na základně ve Zvolenovicích. 180 dětí 
nejen z Telče, ale také z Prahy, Brna, Třebí-
če a dalších míst si zde užilo báječné poča-
sí, soutěží, her a v neposlední řadě koupání. 
Tábory proběhly bez jakýchkoli problémů 
a k všeobecné spokojenosti všech zúčast-
něných. Za nejen profesionální, ale hlavně 
lidský přístup při vedení táborů bych rád 
touto cestou poděkoval všem interním i ex-
terním pracovníkům. Mé poděkování patří 
také rodičům za jejich důvěru. 

Luboš Janovský, ředitel DDM

Letní tábory DDM 
skončily   

Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

„Zpátky do lavic“ je slogan, který nás kon-
cem srpna začne upozorňovat, že je čas za-
jít do papírnictví. Před tím je ale většinou 
nutné zajít do banky nebo do bankoma-
tu. A potom s patřičným obnosem odškr-
távat ze seznamu pravítka, sešity, penály, 
pastelky a někdy i školní aktovku. Měla 
jsem vždy ráda vůni nových sešitů, a když 
jsem byla malá, byl tento obchod pro mne 
po hračkářství ten nejoblíbenější. Připo-
menula jsem si to, když jsem vybavovala 
do školy děti a sama odškrtávala ty dlouhé 
seznamy, někdy ještě v půlce září. V tuto 
dobu se nezdravili rodiče u košíků „Dobrý 
den“, ale tajnými šiframi, jako „ Mají ještě 
A5?“, „Ne, ale dostali folii A4“ a podobně.
Nedávno jsem našla na půdě synův starý 
sešit. Byl nadepsaný Matematika. Otočila 
jsem ho a dívala se, kolik má listů, a tam 
nadpis Český jazyk. No vida, říkala jsem 
si, asi nějaké úsporné opatření, ale když 
jsem uprostřed našla nadpis Fyzika, po-
chopila jsem. S koncem prázdnin se mi 
ještě vybavuje moje základní škola, kdy 
jsme měli za úkol během prázdnin popsat 
celý sešit příklady z matematiky a dru-
hý články z českého jazyka. Všichni jsme 
vzorně úkoly plnili, někdo plnil až posled-
ní týden před začátkem školního roku a to 
se potom již od stolu nedostal. Dnes by se 
asi našli rodiče, kteří by podali na paní uči-
telku stížnost, za omezování dítěte v době 
prázdnin, za nadměrné zatěžování a obtě-
žování a donesli by si posudek od psycho-
loga, že má dítě z toho trauma. A u počíta-
če by se z toho potom muselo léčit. Nevím, 
zda to v nás zanechalo nějaké následky, ale 
je pravda, že si ty sešity pamatuji dodnes. 
Možná i proto umím počítat bez kalkulač-
ky a napíšu pár vět na papír bez kontro-
ly počítače. Za což paní učitelce dodateč-
ně děkuji a opravdu není pravda, co bylo 
na papírku, který koloval třídou, a ona ho 
náhodou zachytila.

Zpátky do lavic

která byla 14. srpna vysílána částečně 
z Telče, můžete zhlédnout na 
http://novaplus.nova.cz/porad/snida-
ne-s-novou/video/6366-snidane-s-no-
vou-14-8-2015/

Snídani s Novou,

BEZOBAV Dyjice 
uvádí:

26. září
Martina Trchová TRIO

Všestranná Martina Trchová  vystou-
pí se svým doprovodným Triem, které 
pro tento koncert bude kvartet. Může-
te se  těšit  na autorské písně na po-
mezí folku, jazzu, blues   a šansonu. 

Kulturní domek - začátek 20:00

Dům dětí a mládeže Telč
Náměstí Zachariáše z Hradce 66

kancelář
ddm.telc@volny.cz ● 777 470 860

ředitel Mgr. Luboš Janovský
ddmtelcreditel@seznam.cz
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Sport
Fotbal
Začátek sezóny se nevydařil
Telčským fotbalistům se vstup do no-
vé sezony v I.A třídě nevydařil. Úvodní 
dvě kola, v Želetavě a na domácím hřišti 
s Vrchovinou B, prohráli shodně tím nej-
nižším způsobem v poměru 1:0. I když 
v obou případech byly zápasy celkem vy-
rovnané a fotbalisté se dostávali do vylo-
žených šancí, chyběl na naší straně hráč, 
který by se střelecky prosadil. Tak také 
hodnotil výkon týmu trenér Josef Jančo 
a dodal: „Když nevyužijeme ani vylože-
né šance, nemůžeme vyhrávat.“ Dáváme 
mu za pravdu, protože telčský A - tým je 
jediným mužstvem soutěže, které nevstře-
lilo žádný gól. Přejeme našim fotbalis-
tům, aby se jim muška zlepšila a připsali 
si na své konto vítězství.                        rd

Fotbalový turnaj u Roštejna 

Ševci obhájili loňské 
prvenství
V sobotu 1. srpna se uskutečnil u rybníka 
Roštejn již 16. ročník CompOn Cupu - fot-
balového turnaje „O pohár Františka Něm-
ce“. Vítězem tohoto specifi ckého turnaje 
tříčlenných družstev se stejně jako v loň-
ském roce stalo mužstvo Ševci v sestavě 
Jaroslav Švec, Radomír Švec, Vladimír 
Švec, Jakub Švec, Martin Švec a Vladimír 
Švec mladší. Na 2. místě skončilo mužstvo 
Dorost, 3. místo obsadil Dream Team a 4. 
místo CompOn. Nejlepším střelcem tur-
naje se stal nestárnoucí Luboš Řimák s 9 
brankami. Turnaji přálo překrásné letní po-
časí, a tak mnoho mužstev a diváků záro-
veň využilo koupání v rybníce Roštejn.   jš

Vítězný tým. Samý Švec a Fanda Němec.
Foto: Miroslav Muranský

Rozpis domácích utká-
ní týmů mužů SK Telč
6. 9. 16:00 Telč B – Nadějov
12. 9. 16:00 Telč C - Růžená
13. 9. 16:00 Telč A – Budišov – Nárameč
19. 9. 15:30 Telč B – Stará Říše B
26. 9. 15:30 Telč C – Mrákotín
27. 9. 15:30 Telč A – Vladislav
4. 10. 15:00 Telč B – Bítovčice
Bez záruky.

Motokros
Závěrečný závod třídílného seriálu O pohár 
města Telče na Dyjických mostech se jede 
v sobotu 5. září ve všech soutěžních kate-
goriích (MX 1, MX 2, veterán, OPEN). Zá-
vod bude doplněn o Fechtl Cup (motocykly 
JAWA 50, klasické i upravené). Na závěr 
závodu vyhlášení výsledků celého seriálu. 

Podle TZ

Florbal
5. ročník Raptorcupu
Orel jednota Telč společně s TJ Sokol Telč 
pořádá v sobotu 5. září ve sportovní hale 
za sokolovnou pátý ročník fl orbalového tur-
naje Raptorcup. Hraje se od rána až do ve-
čera. Semifi nálové zápasy budou začínat 
od 16 hodin. Podrobnosti a časový rozpis 
zápasů najdete na http://www.raptorcup.cz.

Florbal v novém 
školním roce
Holkám a klukům, kteří chtějí provozovat 
moderní aktivní sport a plně rozvíjet moto-
riku celého těla, nabízíme trénink fl orbalu 
ve třech věkových kategoriích.
Elévové 2005 a mladší (děti od 5 let)
trenér Zdeněk Kovář
kowy@centrum.cz, 603 494 660
Žáci 2001 – 2004
trenér Vojtěch Jančo
vojtech.janco@seznam.cz
Dorostenci 1997 – 2000
trenér Jiří Havlík (774 648 647)
Dětem v nejmladší věkové kategorii vyba-
vení do začátku zapůjčíme. Přesný časový 
rozpis bude uveden v příštím vydání Telč-
ských listů.

Na 15. světové gymnaestrádě, která se ko-
nala od 12. do 18. července ve fi nských 
Helsinkách, vystoupila také smíšená vý-
prava České republiky. V celkovém po-
čtu 21 000 účastníků z pěti kontinentů ji 
reprezentovalo 800 členů gymnastických 
organizací, Asociace sportu pro všech-
ny, Sokola a Českého armádního souboru. 
Z Mikroregionu Telčsko se gymnaestrády 
zúčastnily tři členky Asociace sportu pro 

Ženy z Mrákotína cvičily v Helsinkách  
všechny (ASPV) Mrákotín - Ilektra Vin-
cencová, Hana Marková a Dana Nováko-
vá. Jinak také členky populární skupiny 
Mrákotínské baletky. „Naše trojice cviči-
la v hromadné skladbě s názvem Rytmus 
pro život na melodie Elly Fitzgeraldové 
a Louise Armstronga. Vystoupilo v ní 340 
cvičenců z celé republiky - 265 žen s obru-
čemi a 75 mužů s kilovými medicinbaly 
v síťkách,“ sdělila TL Dana Nováková.  /r/

První body v I.A třídě
V sobotu 22. srpna získali fotbalisté SK 
Telč první body v I. A třídě po vítězství 1:0 
na hřišti TJ Ježek  Rantířov. Autorem bran-
ky byl Josef Jančo.

Po uzávěrce
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Pro letní měsíce je vydán 
samostatný tisk 

„Telčské léto 2015“

Akce
2. – 5. 9. Dny kulturního dědictví
Více na str. 24

13. 9. Kolečka v Lipkách
Sportovně zábavné odpoledne pro celou ro-
dinu, více na str. 11

18. – 19. 9. Telčské vinobraní 
s ochutnávkou dobrého vína a burčáku 
v mázhausu ZUŠ
18. 9. Večerní posezení s kytarou
19. 9. K večerní pohodě hraje cimbálová 
muzika Rathan

19. 9.  náměstí
Svatováclavské slavnosti
10 – 17 Řemeslný trh
10.00 Pohádka pro děti
14.00 Příjezd sv. Václava s družinou 
 od Horní brány
14.30 Historický šerm, dobové tance

20. 9. 13 – 16 náměstí
Bezpečná Vysočina - akce pro celou rodinu
Více na str. 19

Koncerty
11. 9. 19.00 Lannerův dům
Dechové trio Trifoglio
Jana Kopicová – hoboj, Jana Černohouzová 
– klarinet, Denisa Propilková – fagot
Na programu jsou skladby od F. X. Duš-
ka, L. v. Beethovena, J. Iberta, J. Krčka a E. 
Schulhoffa

20. 9. 16.00 Státní zámek Telč
Skřipky - dyndy na Horácku
Koncert a setkání skřipáckých muzik
Účinkují: Podjavořičan Telč, Pramínek Jih-
lava, Skřipácká muzika - BROLN Brno, 
Vysočan Jihlava.

28. 9. 15.00 kostel Jména Ježíš
Koncert duchovní hudby
PS Smetana Telč a MáTa Praha

Výstavy
2. – 28. 9. vstupní síň radnice
Telč 14´, výstava kreseb posluchačů výtvar-
ného ateliéru ČVUT Praha
zahájení výstavy ve středu 2. 9 v 16 hod.

Kulturní kalendář
3. – 28. 9. MG Hasičský dům
Památky nás baví
zahájení výstavy ve čtvrtek 3. 9. v 16 hod.

Přednášky
9. 9. 18.00 Lannerův dům
Čína – památky UNESCO
v rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Pa-
mátky kolem nás
Přednáší PhDr. Adam Horálek, Ph.D., 
doc. Lucie Olivová, Ph.D.

30. 9. 19.00 Lannerův dům
Přednáška Karla Plocka „Rodáci z Vy-
sočiny“

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po 14 - 18, út, st, čt 15 - 19,
pá 13 - 17 hod.
Téma na září: Buď v pohodě …
3. 9. Mandaly
7. 9. 5. narozky klubu
24. 9. … na klubu – akce pravidla

Klub důchodců
 v budově polikliniky
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Krou-
žek šikovných rukou ● Literárně-zábavný 
kroužek ● Biblický kroužek ● Trénink pa-
měti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dra-
matický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé
13. 9. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se 
zajímavými fakty z historie města
Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí
Prohlídka je možná pouze po objednání 
v informačním centru na radnici - osobně, 
tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu
prohlídky: úterý - neděle – 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00 hod.

Výlov Štěpnického rybníka
v sobotu 10. října od 8.00 hod.
Prodej živých ryb a rybích specialit, hudba, 
občerstvení

FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE TELČ
sobota 19. září od 10 hodin v areálu Hasičské stanice v Luční ulici

První Challenge závod v ČR. Utkají se borci světových kvalit.
www.fi refi ghterchallenge.cz

Soutěž nahrazuje tradiční Hasičský pětiboj

Kulturní akce
RETRO KINO – Biograf 16
Retro projekce 16 mm fi lmů
Neděle 13. 9 v 18.00
Pruhovaná plavba / pro děti
Slavná bláznivá a originální komedie z ro-
ku 1961, která dodnes neztratila nic na své 
originalitě a zábavnosti.
Sobota 10. 10. v 19.00
„Je to na Vás“
O výběru říjnového promítání můžete roz-
hodnout i Vy, prostřednictvím našeho face-
booku.
Společenský sál – „Kinokavárna“
Během promítání možnost zakoupit občer-
stvení v naší kavárně.

Září - Prodejní výstava obrazů 
Mgr. Sylvie Muselové
Obrazy inspirované ženou, zvířaty a nábo-
ženstvími na pomezí meditace, snu a rea-
lity.
Říjen 3. 10. GASTRO FESTIVAL
Mini festival piva, vína i zajímavého jídla. 
Můžete ochutnat českou, zahraniční i ne-
tradiční kuchyni a možná i „hmyzí speci-
ality“.

Sport
Centrum bojových umění Vysočina – 
TAEKWONDO
od 1. 9., každé úterý, 17,00 – 18,30
FIT BOX
od 1. 9., každou středu, 18,30 – 19,30
GroupBoxingAcademy IBFF, BOSU & 
FLOWIN, CROSSFIT – od 1. 10.
LEZECKÝ KROUŽEK 
Ve spolupráci s DDM v Telči připravujeme 
LEZECKÝ KROUŽEK, který bude možné 
navštěvovat od začátku října.
Podrobnější info najdete začátkem zá-
ří na www.panskydvrurtelc.cz nebo na In-
formačním centru v Panském dvoře. Tento 
kroužek je vhodný pro děti od 6 let.
PRO NEJMENŠÍ
HERNA U ZVÍŘÁTEK
Pro rodiče s menšími dětmi jsme otevře-
li Hernu U Zvířátek, kterou zajisté ocení 
za deště, tropického vedra nebo pro uspo-
řádání oslavy narozenin. Máme zvýhodně-
né vstupné pro rodinu s dětmi a pro více 
vstupů v podobě permanentky.

Panský dvůr v září 
a začátkem října 
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Římskokatolické
5. 9. so 18.00 Matka Boží
6. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 Matka Boží
  10.30 Matka Boží
12. 9. so 18.00 Matka Boží
13. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Štěpnice
19. 9. so 18.00 Matka Boží
20. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
26. 9. so 18.00 Matka Boží
27. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté
každý 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  rodinném 
centru Krteček, Jihlavská 77 (býv. kino)
pořádá měsíční série Biblických přednášek

Bohoslužby
Vítáme nové občánky
Jan Vyhlídal, Podolí
Roman Wastl, Staré Město
Josef Plunder, Štěpnice
Karolína Tomíšková, Staré Město
Pérez Theodor Bastian Sicouret, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Lukáš Kubín, Jihlava
a Lucie Norková, Jihlava
Damian Dean Brown, Londýn
a Darja Vondráková, Studénky
Tomáš Jeníček, Telč
a Radka Vítů, Pacov
Martin Reiterman, Hodice
a Lenka Hezinová, Hodice
Tomáš Šalanda, Borovná
a Kateřina Vařbuchtová, Telč
Radek Máca, Telč
a Lenka Havlová, Heřmaneč
Thomas Browne, Paříž
a Helena Bartušková, Studená
Petr Janoušek, Telč
a Jana Vyhlídalová, Telč
Petr Oravec, Klatovec
a Michala Vodičková, Klatovec
Zdeněk Mikeš, Rohozná
a Petra Javorská, Brno
Radek Pokorný, Stará Říše
a Iveta Dzurková, Havlíčkův Brod
Lukáš Dohnal, Dolní Němčice
a Jitka Řezáčová, Třebětice
Jaromír Kulík, Telč
a Lucie Choutková, Telč
Štěpán Exner, Zborná
a Hana Kubelková, Urbanov

Opustili nás
Marie Vetýšková, Staré Město 98 let
Zdeněk Němec, Staré Město 80 let
Anna Štěpničková, Podolí 84 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dětí 

na základě písemného souhlasu obou rodičů, 
u sňatku na základě písemného souhlasu obou 

novomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení 
zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

TL 9/2015 - Vydává měsíčně Město Telč, ná-
městí Zachariáše z Hradce 10, tel. 567 112 411, 
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. IČ: 00286745. 
Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce si 
vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: O. 
Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčko-
vá. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Uzávěrka příštího čísla 
17. září

Na telčském zámku: 

Jak učit o kulturním 
dědictví?
Od 24. do 26. září se na telčském zámku 
uskuteční mezinárodní konference s ná-
zvem Edukace jako cesta ke zkvalit-
ňování péče o kulturní dědictví. Jejím 
cílem je otevřít odbornou diskusi k otáz-
kám, které souvisejí s proměnami péče 
o kulturní dědictví ve 21. století. Konfe-
renci pořádá Národní památkový ústav, 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze a Pedagogická fakulta Masaryko-
vy univerzity v Brně.

Nádvoří Panského dvora 
a vstup do Informačního centra 

a kavárny je pro zájemce zdarma!

Poděkování
Vážení a milí,
přátelské pochopení je vzácný dar. Děku-
jeme ze srdce za vaši účast při odchodu na-
šeho manžela a tatínka ThDr. Jiřího Mel-
muka.
Jménem rodiny manželka a syn
Vzhledem k tomu, že vás, kteří jste chtě-
li našeho manžela/tatínka jakýmkoli způ-
sobem důstojně vyprovodit, bylo mnoho, 
je zcela nemožné všem poděkovat jednot-

livě. Lidská účast toli-
ka našich spoluobčanů 
nás opravdu dojala. Při-
jměte, prosíme, všichni, 
koho se toto sdělení tý-
ká, tento text jako osob-
ní poděkování.

Děkujeme zdravotním sestřičkám, ošetřo-
vatelkám a ostatním pracovníkům telčské 
společnosti Sdílení za jejich vysoce pro-
fesionální, a přitom velmi lidský přístup 
v posledních těžkých měsících při domá-
cím ošetřování pana Zdeňka Němce z Tel-
če, jakož i za jejich velkou psychickou po-
moc při jeho odchodu.
S díky a úctou rodina

Děkujeme všem přátelům, sousedům a zná-
mým za účast na pohřbu paní Anny Štěp-
ničkové dne 7. 8. 2015. Děkujeme za proje-
vy soustrasti, kondolence a květinové dary.
Dcera s rodinou

Děkujeme občanskému sdružení Sdílení, 
o.p.s. v Telči (p. Svobodové), Charitě Telč 
(p. Moudré), za účinnou podporu v době, 
kdy jsme pečovali o našeho manžela a ta-
tínka pana Jana Průchu.
Manželka, dcera a syn

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Čína – památky – UNESCO

Přednášejí PhDr. Adam Horálek,
Ph.D., doc. Lucie Olivová, Ph.D.

9. září od 18 hodin
výjimečně v Lannerově domě 

v Hradecké ulici
Akce se koná v rámci Dnů evropského 

dědictví 2015

ZO ČZS v Telči

Prodej 
zahrádkářských přebytků

každou sobotu od 7 hodin
Dům zahrádkářů U Horní brány
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