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HASIČ, KAM SE PODÍVÁŠ. Velkou zásluhu na získání Modré stuhy mají v Třeštici 
tamní hasiči. Že pečují o své nástupce, dokazuje snímek Vladimíra Jona z červnové sou-
těže mladých hasičů, na kterém zachytil část domácího soutěžního družstva.

3. srpna si pojedete do Heřmanova 
na Žďársku pro Modrou stuhu v soutěži 
Vesnice roku Kraje Vysočina. Co si mys-
líte, že ve vašem případě porotu nejvíce 
zaujalo?
Myslím si, že od kaž-
dého něco. Jak dě-
ní a život v obci, tak 
i její celkový vzhled, 
upravenost a vybave-
nost. Protože nás ko-
mise ocenila za spo-
lečenský život, tak si myslím, že to bylo 
za společnou práci na údržbě a budování 
obce, za udržování tradic, za činnost hasičů, 
za práci s dětmi a za reprezentaci občanů 
v různých sportech, v hokeji, cyklistice, bě-
hu... Porotu také zaujala Kniha zemřelých, 
která se vede a doplňuje již od roku 1930. 

O třeštické Modré stuze
Jsou v ní uvedení s krátkým životopisem 
všichni občané, kteří v Třeštici zemřeli.
Do soutěže Vesnice roku jste se přihlásili 
poprvé. A hned takový úspěch. Přihlásíte 
se i příští rok?
Tak určitě…, jak říkají sportovci. Přihlásí-
me se a pokusíme se opět uspět. Ale už teď 
jsme spokojení a mrzelo by mě, kdybychom 
se nikdy nepřihlásili. Jak jsem se později do-
zvěděl, tak se asi žádné obci v kraji nepoda-
řilo napoprvé takto uspět. Obce se hlásí i ně-
kolikrát a nemusí se vůbec umístit.
Myslím, že se nepletu, že to je vlastně 
první „medailové“ umístění v soutěži ob-
ce Mikroregionu Telčsko. Přitom řada 
z nich by mohla mít ambice na podobný 
výsledek. Co vzkážete jejich vedením?
Ať se nebojí administrativy spojené s při-
hláškou a jdou do toho. Přihláška je záro-

Se starostou Martinem Kodysem

veň taková malá inventura a shrnutí všeho, 
co se v obci za poslední roky událo a vybu-
dovalo. Současně jsme si také ujasnili plány 
do budoucna. Myslím si, že řada obcí v mi-
kroregionu funguje a žije ještě lépe než na-
še. Úspěch a pocit z výhry určitě stojí za to. 
Chtěl jsem obec přihlásit již v roce 2010, ale 
právě z důvodu administrativy jsem to neu-
dělal. Všechno má svůj čas.
Trochu zvědavě. Ocenění je spojeno s od-
měnou 50 tisíc Kč. Na co ji použijete? 
Nepočítali jsme napoprvé s žádným úspě-
chem a natož s finanční odměnou.  Výhra 
Modré stuhy je úspěchem všech občanů a je 
třeba to řádně oslavit. Zastupitelstvo na po-
sledním zasedání odsouhlasilo, že odměnu 
použijeme na oslavu s občany, hasiči, chalu-
páři a podnikateli v obci.
Více o Třeštici v příspěvku Překvapí EU. 
Postaví sochu vejtřasce, TL 6/2013 a také 
na http://www.trestice.cz                         /z/

Po uzávěrce:

Je léto. 
Přijíždí diplomaté
20. července navštívil Telč velvyslanec Špa-
nělského království v Praze Pedro Calvo-
-Sotelo Ibáñez-Martín.
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Finance pro Štěpnický rybník
V pondělí 3. července se v Konírně na telč-
ském zámku uskutečnilo 18. zasedání v tom-
to volebním období, kterého se zúčastnilo 
jeho 18 členů. Omluveni byli pouze Pavel 
Dvořák, Ing. Tomáš Jirásek a Ing. Jiří Pykal.
Na programu byl pouze jeden bod, a to 
schválit rozpočtové opatření na zajištění fi-
nancování akce „Rekonstrukce a odbahně-
ní Štěpnického rybníka“, neboť rozhod-
nutí o poskytnutí dotace bylo doručeno až 
po minulém zasedání, a z tohoto důvodu ne-

65. schůze - 14. června
 - RM schválila uzavření dohody o spoluprá-
ci při pořádání Prázdnin v Telči 2017 v do-
bě jejich konání od 28. 7. do 13. 8. a rámco-
vou smlouvu o užití veřejného prostranství.
 - RM schválila uzavření smlouvy o reklamě 
a propagaci se společností Pivovary Lob-
kowicz Group, a.s.
 - RM schválila výjimku z nejvyššího počtu 
dětí ve třídách Mateřské školy Telč a umís-
tění jedné třídy v budově ZŠ v Masaryko-
vě ulici. 
 - RM města schválila poskytnutí dodatečné 
lhůty v délce 6 měsíců (do 31. 12. 2017) 
pro splnění podmínky pro uzavření kup-
ní smlouvy na areál bývalého Ranče mezi 
Městem Telč a Jiřím Kovářem, Bohusla-
vice.
 - RM schválila uzavření smlouvy na pojiš-
tění majetku města Telče a pojištění odpo-
vědnosti s pojišťovnou Kooperativa.
 - RM schválila užití veřejného prostranství 
pro zřízení předzahrádky určené k posky-
tování hostinských služeb pro letní turistic-
kou sezonu v roce 2017 před domem č. p. 9 
na náměstí Zachariáše z Hradce v rozsahu 
30 m2 na dobu do 31. 10. 2017 za podmí-
nek dle vyjádření ORÚP, památkové péče 
a za podmínky zprovoznění zázemí.
 - RM schválila podání žádosti do dotačního 
projektu s názvem Plavání oběma základ-
ním školám.

66. schůze - 28. června
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 smlou-
vy o dílo na akci „Oranžové hřiště Telč -ví-
ceúčelové hřiště u zimáku“.
 - RM schválila uzavření smlouvy zakládající 
právo provést stavbu - Novostavba bytové-
ho domu vč. parkoviště a připojení na inže-
nýrské sítě a komunikaci, ul. Radkovská, 
Telč. Mezi společností EKOSPORT, s.r.o., 
Bohuslavice 51, jako investorem a městem 
Telč, jako vlastníkem dotčených pozemků.
 - RM schválila uzavření smlouvy zakládající 
právo provést stavbu „Telč-Studnice, úpra-
va stávajícího připojení účelové komuni-
kace na silnice II/406“, na p.č. 667/3, k.ú. 
Studnice u Telče mezi společností FARMA 
TELČ STUDNICE, a.s., jako investorem 
a městem Telč, jako vlastníkem dotčeného 
pozemku.
 - RM schválila zvýšení ceny nájemného pro 
nové nájemce v Domě s pečovatelskou 
službou ve Špitální ulici čp. 611 na výši 45 
Kč/m2.
 - RM jmenovala Ing. Stanislavu Mácovou 
do funkce vedoucí odboru stavební úřad 
MěÚ Telč s účinností od 1. 7. 2017 na do-
bu neurčitou.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 23. 8. od 13.00 do 15.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

mohl být tento bod na něm projednán. Cel-
kové náklady akce činí cca 30 mil Kč, z to-
ho dotace je cca 19,3 mil Kč a vlastní podíl 
cca 10,7 mil Kč. Schváleným rozpočtovým 
opatřením tak bylo zajištěno financování té-
to důležité stavby. Oficiální zápis ze zasedá-
ní zastupitelstva města je zveřejněn na úřed-
ní desce v podloubí radnice, internetových 
stránkách města a je k nahlédnutí i na měst-
ském úřadě.

 Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

18. zasedání zastupitelstva města

Personální změny 
na radnici
Od července letošního roku došlo na Měst-
ském úřadě Telč k personální změně na odboru 
stavební úřad, kdy do důchodu odešel dlouho-
letý vedoucí odboru Ing. Josef Kudrna, kte-
rý na stavebním úřadu pracoval od roku 1983 
(od roku 1991 ve funkci vedoucího odboru). 
I touto cestou bych chtěl Ing. Josefu Kudrno-
vi poděkovat za odvedenou práci. Po prove-
deném výběrovém řízení se novým vedoucím 
odboru stala Ing. Stanislava Mácová, dosa-
vadní referentka odboru. Od července dále 
nastoupil na odboru rozvoje a územního plá-
nování nový zaměstnanec Bc. Vladimír Ko-
pecký, který byl vybrán ve výběrovém řízení. 
Bc. Vladimír Kopecký nahradil Ing. Věru 
Marečkovou (na úřadě pracovala od roku 
1996), která také odešla do důchodu. Rovněž 
Ing. Věře Marečkové bych chtěl i touto cestou 
poděkovat za odvedenou práci.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Kontejnery na kov 
nově i v Telči
Začátkem prázdnin se na sedmi vybraných 
místech ve městě objevily první, zbrusu 
nové, černé kontejnery na kovy. V průbě-
hu roku předpokládáme umístění těchto 
kontejnerů na 15 hnízd. Jsou určeny hlav-
ně pro nápojové plechovky, kovové a šrou-
bovací uzávěry a víčka, konzervy, prázdné 
obaly od sprejů, různé menší kovové před-
měty, plechy, dráty, alobal, hliníková víč-
ka a obaly apod. Pozor, nejsou naopak ur-
čeny pro obaly z barev a laků se zbytky 
obsahu, plynové lahve, spreje se zbytky 
obsahu a elektrozařízení. Podrobnější in-
formace k třídění kovů naleznete v tiště-
né brožuře o odpadech, příp. si ji můžete 
stáhnout z webu města. Kontejnery na ko-
vy jsou další střípek do mozaiky lepšího 
odpadového, nově oběhového, hospodář-
ství v Telči a okolí. Podařilo se je získat 
díky dotaci, o kterou požádal dobrovolný 
svazek obcí Oběhové hospodářství Rene-
sance a za finanční spoluúčasti města Tel-
če. O svoz se postará odpadová firma svaz-
ku, společnost OHR Services, s.r.o.

Jiří Pykal, zastupitel

Aktuální umístění 
kontejnerů 
na kovový odpad 
Náměstí Hrdinů - Květinová ulice - ná-
městí Bratří Čapků - Centrální parko-
viště - Svatojánská ulice (u restaura-
ce Na Žabinci) - Sídliště Radkovská 
(u kotelny) - Luční ulice (parkoviště 
před PČR)

Podle informace Vladimíra Švece, 
vedoucího odboru rozvoje 

a územního plánování

Výběrové řízení 
na jednatele Služeb Telč
V současné době je na úřední desce uve-
řejněno oznámení o vyhlášení výběrového 
řízení na nového jednatele obchodní spo-
lečnosti Služby Telč, spol. s r.o. Lhůta pro 
podávání přihlášek je stanovena do 9. 8. 
2017 do 17 hod. Bližší podmínky a poža-
davky jsou uvedeny na úřední desce, která je 
přístupná i na internetových stránkách města 
na adrese http://www.telc.eu/uredni_deska

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ
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Práce ve Štěpničáku 
se rozjely
A musím říct konečně. Až nepochopitel-
ně dlouho trvala veškerá úředničina ko-
lem přípravy tohoto projektu a doplňová-
ní podkladů pro žádost o dotaci. Snad ani 
nebudu popisovat, co se v mezidobí řeši-
lo, kolik dokladů se opakovaně předklá-
dalo a kolik jednání proběhlo. Podstatné 
je, že nyní máme na rekonstrukci rybníka, 
která bude stát cca 30 milionů, schválenou 
dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 

19,3 milionů korun. V rybníce samozřejmě 
v mezidobí probíhaly přípravné práce. Ale 
až v červenci se mohlo bahno začít vyvá-
žet na určená pole. Díky přípravným pra-
cím a také dobrému počasí běží vyvážení 
bez problémů a ze zadní části rybníka je 
již bahno vyvezeno. Ta složitější, přední 
část, ale dodavatele, firmu VHS Bohemia, 
teprve čeká. A musí řešit i nepředpokláda-
né problémy. Oproti původnímu harmo-
nogramu začaly práce minimálně o čty-
ři měsíce později a tak se musí upravovat 
termíny. A třeba podvrt hráze, který se 
bude realizovat z rybníka směrem do zá-
meckého parku, je vysoce odborná práce, 
kterou umí jen málo firem. A ty také samo-
zřejmě mají spoustu práce. Původně plá-
novaný březnový termín je pryč. Naštěstí 
se podařilo domluvit nový termín alespoň 
na srpen, takže nejsložitější část celé akce 
by se mohla zvládnout za dobrého počasí. 
To u dalších prací už tak jisté není, pro-
tože celá rekonstrukce byla vysoutěžena 
na 9 měsíců a tím pádem už nyní přesahuje 
do příštího roku. A tak musíme doufat, že 
se některé práce podaří urychlit a že bude 

Radosti a starosti telčského starosty
letos mírná zima. Je pro nás totiž klíčové, 
aby po ukončení rekonstrukce ještě chytil 
Štěpničák jarní vodu. 

Oranžové hřiště bude 
o prázdninách
Žáci ZŠ Masarykova se těšili, že ještě před 
koncem školního roku vyběhnou na nové 
hřiště s umělým povrchem vedle zimní-
ho stadionu. Škola skončila, ale hřiště ješ-
tě bohužel hotové není. Dodavatelská fir-
ma Sport cité+, s.r.o., totiž v začátku hrubě 
podcenila zemní práce. A protože se jí ne-

podařilo v místě sehnat kvalitního subdo-
davatele, nabrala v této části stavba velký 
skluz. Naštěstí už jsou nyní zemní práce 
hotovy a mohou se tak pokládat další vrst-
vy plochy hřiště. A připravovat oplocení 
a další zázemí pro jeho provoz. Dodavatel 
slibuje, že hřiště dokončí na začátku srpna. 
Samozřejmě se ale nevyhne penále za ne-
splnění původního termínu. A školáci tak 
dostanou hřiště jako dárek k začátku nové-
ho školního roku.

Pozvánka na Thayarunde
O prázdninách se toho v Telči děje tolik, že 
možná ani není čas vyrazit někam do oko-
lí. Ale přesto bych chtěl nabídnout jednu 
zajímavou novinku. V červenci byla v na-
šem partnerském městě Waidhofenu an 
der Thaya slavnostně otevřena cyklostezka 
Thayarunde. Jedná se o trasu, která je z vel-
ké části vedena po bývalých železničních 
tratích a mezi Písečnou a Slavonicemi vede 
i po českém území. Již dva roky fungova-
ly některé části okruhu, ale nyní jej mohou 
cyklisté konečně projet celý. A jsem rád, 
že v některých částech na projektu spolu-
pracoval i Region Renesance. Mimocho-

dem, naši dobrou přeshraniční spolupráci 
s rakouským Zukunftsraumem Thayaland 
ocenila ve své řeči i nová dolnorakouská 
hejtmanka paní Mikl - Leitnerová. Podrob-
nosti k trase a i mapu s vyznačením jed-
notlivých částí okruhu najdete na http://
www.thayaland.at/project/radweg-thaya-
runde/. Ale nabízí se i zajímavá možnost, 
jak zkombinovat více druhů dopravy. Ráno 
nasednete do vlaku a dojedete do Slavonic. 
Odtud na kole projedete část trasy po býva-
lé železnici až do Waidhofenu. Tady určitě 
nepohrdnete občerstvením nebo i obědem. 
Pak přejedete po cyklostezce do Gross Sie-
ghartsu a budete pokračovat po další zruše-
né železniční trati až do Raabsu. No a tady 
už stačí jen nasednout na cyklobus a vrá-
tit se zpět na nádraží v Telči. A ještě jed-
nu výhodu to má. V Rakousku je na cyk-
lostezkách povoleno 0,8 promile. Takže 
nemusíte mít strach si dát pivo...

V mlékárně se vaří pivo
Asi si říkáte, co to je v nadpise za nesmysl. 
Ale ono je to skutečně tak. Již několik let 
se vlastník bývalé mlékárny v Myslibořské 
ulici Pavel Trojan snaží naplnit tento roz-
sáhlý areál novým životem. A postupně se 
mu to také daří. Přední část s obchody už 
asi každý z nás navštívil. A někteří zdat-
nější i posilovnu, kterou zde v pronajatých 
prostorách provozuje Jakub Caha. Ale zad-
ní část areálu stále čekala na své využití. 
A právě tady vznikl nový pivovar. Historie 
pivovarnictví v Telči sahá až do 15. stole-
tí a pivo se v Telči vařilo zhruba do roku 
1920. Tak to alespoň zaznamenal historik 
Josef Rampula. Od té doby v našem městě 
žádný oficiální pivovar není. A jen občas 
někdo vaří pivo pro sebe a své přátele. Má-
me i Telčského Zachariáše, ale ten se vaří 
v Jihlavě. A máme i „Telčské pivo“, to se 
zatím vaří v Chotěboři a můžete si ho kou-
pit v obchůdku u Horní brány. Ale až téměř 
po sto letech máme od 14. července v Telči 
opět pivovar, kde se pivo nejenom vaří, ale 
také si ho zde můžete vychutnat. A můžu 
říct, že není vůbec špatné.

Roman Fabeš

LÉTO RADNÍCH. Jeho příjemnější podobu při setkání s místopředsedou Senátu Jaroslavem 
Kuberou na restaurační zahrádce na náměstí zachytil senátor Miloš Vystrčil.

Aktuální informace
z radnice

Dražební vyhlášky ● Oznámení 
o uložení písemností ● Ztráty a nálezy 

● Záměry pronájmů a prodeje pozemků 
● Sdělení orgánů  státní správy 
www.telc.eu/uredni_deska 
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Potkáváme je v Telči.
Zahraniční vědce z CET
Každý rok Centrum Excelence Telč přijímá 
zahraniční vědce na krátkodobé i dlouhodobé 
výzkumné pobyty. Ani v prvním pololetí le-
tošního roku tomu nebylo jinak. V březnu se 
do práce v rámci laboratoře klimatického vě-
trného tunelu zapojil profesor Rajesh Goyal, 
ředitel indického Modern Institute of Engi-
neering and Technology. V dubnu se účastnil 
měření v laboratoři rentgenové tomografie 
Karim Zarei Zefreh z antverpské university 
v Belgii. V téže laboratoři se v průběhu dvou 
výzkumných pobytů podílel na zpřesňování 
výstupů unikátního telčského zařízení odbor-
ník na metrologii z university v belgické Lo-
vani Massimiliano Ferrucci. V květnu přijela 
připravovat budoucí rozsáhlejší experimenty 
v klimatickém větrném tunelu Yasemin Di-
dem Aktas z britské University College Lon-
don. Laboratoř materiálových analýz a mi-
kroskopie pak v červnu hostila profesorku 
Heloisu Nunes Bordallovou z dánské Uni-
versity of Copenhagen. Profesorka Bordal-
lová podobně jako profesor Goyal vyjma 
spolupráce na výzkumu také prezentovala 
výsledky svých výzkumů formou přednášky 
pro pracovníky telčského centra.

Jakub Novotný, ředitel CET

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 21. 8. IV. 23. 8.
III. 22. 8. V. - VI. 24. 8.
Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská 
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Sva-
tojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic 
Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěp-
nice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květino-
vá, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní

Psát, či nepsat?
Když jsem na konci května psal do červno-
vých TL příspěvek o opravě poškozených 
soch Na Dlážkách, naivně jsem věřil, že to 
je můj poslední text na toto téma. Každé-
mu snad z něj bylo jasné, kolik práce muse-
li restaurátoři zbytečně vynaložit na jejich 
opravu, kolik nás 
stála... Také jsem 
zaznamenal něko-
lik kladných ohla-
sů, že se oprava 
podařila a že naše 
chlouba, kamen-
né nebe Na Dláž-
kách, je zase v po-
řádku. Mé pocity, 
a věřím, že i vět-
šiny vás, když se 
vzápětí zjistilo, že 
vandal/vandalo-
vé opět poničili opravené sochy, nedokážu 
popsat. U sv. Vendelína je poškozená noha 
ovečky, archanděl Rafael přišel o dva prsty 
na levé ruce. Škoda byla odhadnuta na deset 
tisíc korun. A známá písnička: Místo činu 
policisté ohledali, zadokumentovali a v lo-
kalitě provedli šetření. Případ prověřují pro 
podezření ze spáchání trestného činu poško-
zení cizí věci. Po pachateli policisté pátrají.
Její závěr si jistě domyslíte. Případ byl od-
ložen. Tohle není nářek nad prací policie. 
Představa, že by Na Dlážkách hlídkoval 24 
hodin denně jeden policista, je více než ab-
surdní. Stejně jako ta, že u každé sochy bu-
de kamera. Kladu si otázku, zda neznámý 
vandal nechce takto dokázat, jak je výji-
mečný a svým hrubým způsobem tak ne-
odpovídá na můj příspěvek. Jsem z toho 
smutný. O to více, že jsem přesvědčen, že 
žije mezi námi.

Pavel Komín

Nezaměstnanost 
v červnu
ČR
červen 4,0% (květen 4,1%)
Kraj Vysočina
červen 3,5% (květen 3,5%)
Správní obvod Telče
červen 2,9% (květen 3,1%)
Telč
červen 3,2% (květen 3,1%)
Obce správního obvodu Telč s nezaměst-
naností nad 5% hranicí: Mysliboř (5,1), 
Krasonice (5,4), Svojkovice (5,4), Zdeňkov 
(5,9), Zadní Vydří (6,9), Vanov (8,9), Vápo-
vice (7,4), Vanůvek (15,4)

Zdroj: Statistiky ÚP

Bylo, je a bude v Telči. 
Místostarosta informuje

Hasiči připravují

Opět Firefighter 
Combat Challenge
Zveme všechny čtenáře Telčských lis-
tů na mezinárodní soutěž Hasičský pěti-
boj – Firefighter Combat Challenge, která 
se uskuteční 16. září od 9 hodin na stani-
ci HZS Kraje Vysočina v Telči. V soutěži 
změří síly hasiči z profesionálních a dob-
rovolných jednotek z celé České republiky, 
a také ze Slovenska a Francie. Při závodě 
bude zajištěno bohaté občerstvení pro divá-
ky a doprovodný program pro děti.           jf

Památkáři mají 
nového ředitele
Od 1. července je ředitelem telčského pra-
coviště Národního památkového ústavu 
Mgr. Pavel Macků, který zde dosud působil 
jak vedoucí referátu archeologie. Vystřídal 
tak PhDr. Martinu Indrovou, která od stejné-
ho data vede sekci vzdělávání na generálním 
ředitelství Národního památkového ústavu.

Přihlášky do odpadového
motivačního systému 
jen do 13. srpna
Město Telč v květnu letošního roku spustilo 
motivační systém pro občany města v ob-
lasti odpadového hospodářství. Smyslem je 
odměnit občany, kteří přistupují k nakládá-
ní s odpady tak, jak je v moderní společ-
nosti běžné. Tedy snaha o maximální sepa-
raci tříditelných složek odpadu a snižování 
směsného komunálního odpadu z domác-
nosti. Pro přihlášení k motivačnímu systé-
mu postačí vyplnit formulář. Občané, kte-
ří mají zájem o zahrnutí do motivačního 
systému ještě v roce 2017, musí zaslat 
vyplněný formulář nejpozději do 13. 8. 
2017. Později zaslané formuláře (přihláš-
ky) budou zahrnuty až v rámci řešení moti-
vačního systému v roce 2018.
Více informací získáte na internetových 
stránkách města Telče (www.telc.eu) v sek-
ci aktuality.

Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje 
a územního plánování

BIO do směsného komu-
nálního odpadu nepatří!
V letošním roce došlo k rozmístění nových 
1100 l kontejnerů pro svoz biologicky roz-
ložitelného odpadu. Tyto kontejnery jsou 
téměř ve všech stávajících sběrných hníz-
dech a jsou sváženy 1x týdně. Přesto nyní 
nacházíme spoustu tohoto odpadu ve směs-
ném komunálním odpadu. To nám kompli-
kuje práci s odpadem a nakládání s odpady 
to prodražuje. Instruoval jsem posádky 
našich vozů, aby popelnice, ve kterých se 
nachází tříditelný odpad, nesváželi a kaž-
dému dali upozornění, z jakého důvodu 
jim nebyla popelnice vyvezena. Obdobně 
to praktikují třeba v Jihlavě a evidentně ten-
to postup přináší výsledky.

Ing. Jiří Kadlec 
jednatel OHR Services s.r.o., www.ohrr.cz

Sochu sv. Vendelína na-
padl vandal podruhé.
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Jaroslav Kubera:

V Telči se mi líbilo 
všechno
Jaroslav Kubera je nepřehlédnutelný český 
politik. Nejen kvůli některým nekonform-
ním postojům. Na politickou scénu vstou-
pil v roce 1990, kdy se stal tajemníkem 
Městského úřadu v Teplicích. V roce 1994 
ho zdejší voliči poslali do starostenského 
křesla a tento stav trvá dodnes! Jen s ma-
lou změnou. V roce 1998 se Teplice staly 
statutárním městem a jejich starosta primá-
torem. V roce 2000 byl navíc v teplickém 
volebním obvodu zvolen senátorem. A jak 
jinak. Je jím dosud. Pro srovnání s při-
bližně stejně velkou statutární Jihlavou. 
Za stejnou dobu zažila pět starostů a pri-
mátorů, kteří zatím v senátních volbách, 
pokud se jich zúčastnili, totálně propadli. 
Také se o něm hovoří, a on to nevyvrací, 
jako o možném kandidátovi na prezidenta. 
Na počátku července strávil Jaroslav Ku-
bera, v současné době i místopředseda Se-
nátu, víkend v Telči. Přes nabitý program 
ochotně odpověděl Telčským listům na ná-
sledující otázky. 
Co se Vám v Telči líbilo? 
Všechno. Kdybych to měl vyjmenovat, tak 
se vám to nevejde do novin. Včetně Telč-
ských listů, které jsem také dostal.
Tak naopak. Co se Vám nelíbilo?
Přemýšlí. Vlastně to není jen telčský pro-
blém, ale je to problém celé naší společnos-
ti. Neúcta k zákonům a nařízením. Když 
vaši zastupitelé vydali pro letní sezónu zá-
kaz vjezdu na náměstí, tak by se měl dodr-
žovat. A to co jsem viděl...
Zdánlivě netelčská otázka. Uvidíme Vás 
v lednu mezi kandidáty na úřad prezi-
denta?
Stále platí to, co říkám od začátku. Defini-
tivně se rozhodnu až po říjnových volbách 
do Poslanecké sněmovny.                        /z/

Voličské průkazy
Volič, který se nebude v době konání vo-
leb zdržovat v místě svého trvalého po-
bytu, může požádat o vydání voličského 
průkazu obecní úřad v místě svého trva-
lého bydliště. Žádost lze podat osobně, 
v listinné podobě nebo prostřednictvím 
datové schránky. Upozorňujeme, že dí-
ky novelizaci zákona nebude od le-
tošního roku možné podat žádost po-
depsanou uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo v elektronické 
podobě. V případě podání listinné žádos-
ti o vydání voličského průkazu nebo při 
udělení plné moci zástupci pro jeho pře-
vzetí musí být na těchto dokumentech 
podpis žadatele úředně ověřen. Voličský 
průkaz umožňuje hlasovat v jakémkoliv 
stálém volebním okrsku na území České 
republiky nebo v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastu-
pitelském nebo konzulárním úřadě Čes-
ké republiky s výjimkou konzulárního 
úřadu vedeného honorárním konzulár-
ním úředníkem. Občan zapsaný ve stá-
lém seznamu voličů vedeném MěÚ Telč, 
který nebude moci volit ve volebním okrs-
ku, pro který je tento seznam veden, může 
požádat od 2. května 2017 o vydání vo-
ličského průkazu MěÚ Telč - ohlašovnu 
evidence obyvatel - Na Sádkách čp. 453, 
a to písemně nebo prostřednictvím dato-

Volební servis TL

vé schránky nejpozději do pátku 13. říj-
na 2017 nebo osobně do středy 18. října 
2017 do 16.00 hod. Vzor žádosti o vy-
dání voličského průkazu je k dispozi-
ci na výše uvedeném pracovišti MěÚ 
Telč, příp. ke stažení na webových 
stránkách města www.telc.eu. Voličský 
průkaz si může občan vyzvednout osobně 
či prostřednictvím zplnomocněného zá-
stupce (nejdříve 5. října 2017, nejpozdě-
ji 18. října 2017 do 16.00 hod), příp. mu 
bude zaslán poštou na adresu trvalého po-
bytu nebo tu, kterou si pro doručení zvolí. 
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 žádos-
ti je nutné doložit 2 fotografie a v přípa-
dě, že nedochází k žádné změně povinně 
zapisovaných údajů, již pouze občanský 
průkaz s prošlou lhůtou platnosti. Pra-
coviště občanských průkazů MěÚ Telč 
Na Sádkách čp. 453 bude v době voleb 
otevřeno v pátek 20. října 2017 do 22 
hod. a v sobotu 21. října 2017 od 8 
do 14 hod.

JUDr. Jana Matoušková 
vedoucí odboru vnitřních věcí

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. 
a 21. října 2017

Politici z  Čech hledali inspiraci. 
Ve Sdílení
V pátek 16. června navštívili Telč na po-
zvání senátora Miloše Vystrčila starosta 
Albrechtic v Jizerských horách a senátor 
za Jablonecko Jaroslav Zeman se starostou 
Desné Jaroslavem Kořínkem.
„Při jedné z našich debat jsem se dozvě-
děl, že kolega Jaroslav Zeman se již delší 
dobu stará a zajišťuje péči pro svoji mat-
ku. Zmínil jsem se mu o činnosti našeho 
Sdílení, které lidem na Telčsku poskytuje 
odlehčovací a poradenské služby, půjčuje 
pomůcky nebo zajišťuje i domácí hospico-
vou péči. Jaroslav Zeman projevil zájem se 
osobně s činností Sdílení seznámit. V červ-
nu do Telče přijel společně se starostou 
Desné Jaroslavem Kořínkem. Někdy to tak 
zkrátka bývá, že věci, na které jsme zvyklí 
a které u nás fungují, jinde zajištěné nejsou, 

nebo se k nim dostat je mnohem kompli-
kovanější,“ okomentoval hlavní důvod ná-
vštěvy Miloš Vystrčil. Oba hosty seznámi-
ly s aktivitami Sdílení ředitelka Michaela 
Čeřovská a jeho zakladatelka Marie Grego-
rová. „Jsem rád, že jsem se s fungováním 
organizace typu Sdílení mohl seznámit. Je 
to pro náš mikroregion poučení a inspirace. 
Stejně tak pro nás byla velmi přínosná i de-
bata s panem starostou Fabešem. Potěšilo 
mě, že má okolí Albrechtic projeté na ko-
le a zná i naše muzeum hraček. Zkrátka 
jsme rychle našli společnou řeč,“ svěřil se 
TL se svými dojmy na závěr návštěvy sená-
tor Jaroslav Zeman. V létě bychom se s ním 
mohli potkat znovu. Má v plánu se do Telče 
vrátit. Tentokrát jako turista.

/z/

10 let se Sdílením

Běh městem 
šťastných lásek

6. srpna 
v rámci Dne Sdílení

Benefiční sportovní happening, 
jehož výtěžek bude použit na podporu 

domácí hospicové péče. 
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Opilec „dojel“ na záchytku
V neděli 11. června zasahovala policejní 
hlídka v zábavním podniku ve Svatoanen-
ské ulici. Opilý třicetiletý host se zde cho-
val agresivně i po příchodu policistů. Ti ho 
proto zajistili a odvezli na protialkoholní 
stanici k vystřízlivění. Při dechové zkouš-
ce mu byla naměřena hodnota 2,24 promi-
le alkoholu. 
Havaroval cyklista
V pátek 2. června havaroval na účelové 
komunikaci v katastru Dyjice devatenácti-
letý cyklista. Při průjezdu zatáčkou prav-
děpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti 
jízdy nezvládl řízení, vyjel mimo komuni-
kaci, kde spadl z travnatého svahu. Při ha-
várii se cyklista vážně zranil a z místa ne-
hody musel být ZZS transportován letecky 
do jihlavské nemocnice. Dechová zkouška 
byla u něj negativní.
Chtěl vybrat z cizí karty. 
Dopadli ho
10. května přijali policisté oznámení 
od muže, který před několika dny ztratil 
v ulici Na Korábě při venčení psů peně-
ženku, ve které měl uloženu m.j. i platební 
kartu. Při kontrole účtu následně zjistil, že 
s ní byl učiněn neoprávněný pokus o výběr 
hotovosti z bankomatu. Intenzivním vyšet-
řováním policisté odhalili sedmadvaceti-
letého muže z Telčska. Policejní inspektor 
mu následně sdělil podezření ze spáchání 
přečinu neoprávněného opatření a pokusu 
o použití platebního prostředku. 
Zranil ženu, zdemoloval byt
Policejní inspektor sdělil podezření ze 
spáchání dvou trestných činů šestadvace-
tiletému muži z Telčska, který v obci ne-
daleko Jihlavy fyzicky napadl svoji býva-
lou přítelkyni a zničil vybavení jejího bytu. 
K činu došlo v druhé polovině dubna. Na-
padená žena utrpěla zranění, se kterým 
musela vyhledat lékařské ošetření v jihlav-
ské nemocnici.
Vandalové mezi námi
V noci z pondělí 5. června na úterý poško-
dil zatím neznámý pachatel v Luční ulici 
parkující Fiat Ducato. Odlomil a odcizil je-
den stěrač, dále poškodil čelní sklo a au-
toanténu. Majiteli vozidla vznikla škoda 
přibližně 15 tis. Kč. V noci z neděle 11. 
června na pondělí poškodil další vandal 
ve Svatoanenské ulici skleněnou výplň vý-
lohy u prodejny oděvů. Majitelce vznikla 
škoda přibližně 14 tis. Kč.
Zloděj v letním táboře
Policisté pátrají po pachateli, který se do-
pustil krádeže v objektu dětského letní-
ho tábora Vanůvek. V době od 25. května 

Policie ČR Telč informuje
do 12. června se po vypáčení dveří vloupal 
do jídelny, kde odcizil stolní fotbal a tele-
vizi. Dále vnikl do kiosku a odcizil výčep-
ní zařízení. V horní části tábora se vloupal 
ještě do budovy kulturního domu, kde od-
cizil diskotéková světla, lasery a mixážní 
pult, reproduktory a další věci. Krádeží pa-
chatel způsobil předběžně vyčíslenou ško-
du 70 tis. Kč. Další škoda vznikla majiteli 
poškozením zařízení budov. 
Opilý řádil v práci
10. července řešili policisté v podniku 
v Hradecké ulici zranění čtyřiatřicetileté-
ho pracovníka, kterého napadl třiatřicetile-
tý muž. Ten byl pod vlivem alkoholu, cho-
val se agresivně a odmítal spolupracovat. 
Při dechové zkoušce mu policisté naměři-
li 1,26 promile alkoholu. Zraněného mu-
že odvezli zdravotníci do jihlavské nemoc-
nice, kde byl hospitalizován. Opilého pak 
eskortovali policisté do protialkoholní zá-
chytné stanice k vystřízlivění.
Distributor pervitinu dopaden
Policistům se podařilo dopadnout dalšího 
distributora pervitinu. Osmnáctiletý mla-
dík s cílem vlastního obohacení distribu-
oval v Telči drogy dalším mladým lidem. 
Za pervitin mu převážně platili, někdy 
drogy předal svým kamarádům bezplat-
ně nebo pervitin poskytl zdarma u první 
dávky. Drogy si od něho přebírala necelá 
desítka mladých lidí. Kriminalisté případ 
dále vyšetřují.
Opilci se setkali v Jihlavě
V neděli 18. června zasahovali policis-
té po druhé hodině v noci před barem 
ve Svatoanenské ulici, kde třiadvacetile-
tý výtečník, kterému naměřili 2,25 promi-
le, napadl o 12 roků staršího muže, kte-
rý měl také necelé dvě promile alkoholu 
v krvi. První skončil na protialkoholní 
stanici, druhý v nemocnici, kde byl hos-
pitalizován. Přesný průběh fyzického na-
padení a veškeré jeho okolnosti policisté 
dále prověřují.
Černé zlato se stále krade
Policisté pátrají po pachateli, který v katas-
tru Stará Říše u Mlýnského rybníka odčer-
pal ze zaparkovaného pracovního stroje 80 
litrů nafty a odcizil přečerpávací palivové 
čerpadlo. Krádeží vznikla škoda více než 
čtyřicet tisíc Kč a poškozením stroje dal-
ších sedm tisíc Kč. K další krádeži nafty 
došlo v areálu ZD v Horní Myslové. V do-
bě od středečního večera 21. června do so-
botního rána 29. června vnikl pachatel 
do přístupného objektu a odcizil z kombaj-
nu zaparkovaného před dílnou 200 l nafty. 
Další pak odčerpal ze dvou traktorů, které 
stály v neuzamčených budovách. 

Felicie kontra motocykl a Volvo 
kontra motocykl
Ve středu 21. června došlo k dopravní ne-
hodě v Třebíčské ulici. Čtyřiapadesátiletá 
řidička Škody Felicie, která jela od centra, 
se při odbočování na parkoviště u obchod-
ního domu střetla s protijedoucím motocy-
klem BMW. Šestatřicetiletý motocyklista 
utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské 
ošetření. K další dopravní nehodě s účas-
tí motocyklisty došlo v sobotu 24. června 
mezi Vápovicemi a Starou Říší. V tom-
to případě se motocyklista Jawy po proje-
tí zatáčky střetl s protijedoucím osobním 
Volvem a musel být zdravotnickou zá-
chrannou službou transportován do jihlav-
ské nemocnice. U účastníků obou nehod 
policisté po dechových zkouškách požití 
alkoholu vyloučili. 
Řídili pod vlivem drog
V pátek 23. června odhalili policisté v Telči 
dva řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem 
drog. Po druhé hodině odpoledne zastavili 
na Dačické ulici Peugeota, jehož řidič byl 
pod vlivem marihuany. Po třetí hodině od-
poledne kontrolovala policejní hlídka další 
automobil ve Staňkově ulici. U tohoto řidi-
če byl test na zjištění ovlivnění návykovou 
látkou pozitivní na amfetamin, zřejmě se 
jednalo o pervitin. Oba muži přišli o řidič-
ské průkazy a policisté jim zakázali další 
jízdu. Oba se odmítli podrobit lékařskému 
vyšetření a dopustili se tak dalšího přestup-
ku na úseku dopravy. Muži jsou podezře-
lí ze spáchání dopravních přestupků, které 
policisté postoupí k projednání příslušné-
mu správnímu odboru.

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

Hasičské zprávy
Od 16. června do 17. července vyjela jed-
notka HZS Kraje Vysočina, stanice Telč, 
k osmadvaceti událostem. Z převážné části 
se jednalo o technické pomoci, kterých by-
lo devatenáct a jeden planý poplach vyhlá-
šený elektrickou požární signalizací. Čtyři-
krát zasahovali hasiči u dopravních nehod. 
Při nehodě v Třeštici vyprošťovali z hava-
rovaného vozidla řidičku pomocí hydrau-
lického vyprošťovacího zařízení. V uvede-
ném období došlo také ke čtyřem požárům. 
13. července likvidovali požár osobního 
automobilu v Telči, ostatní požáry byly 
na polích. O rozsáhlém požáru pole v bez-
prostřední blízkosti Telče na str. 10.

Npor. Mgr. Jiří Fišara 
velitel stanice Telč
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130 roků
25. srpna 1887 se ve Volevčicích naro-
dil Josef Dvořák (+7. dubna 1960, Jihla-
va). Pedagog, ředitel dívčí měšťanské ško-
ly v Telči, ruský legionář, od roku 1936 
poslanec Národního shromáždění, vězeň 
gestapa, po roce 1948 pronásledován ko-
munisty. Propagátor zemědělského druž-
stevnictví nekolchozního typu.

90 roků
16. srpna 1927 se v Telči narodil Rostislav 
Magni (+18. 8. 1994, Žďár nad Sázavou). 
Akademický sochař a grafik je znám pře-
devším jako autor řady prací užité grafiky. 
V Telči ho trvale připomíná plastika připo-
mínající první let člověka do vesmíru, dnes 
součást dopravního terminálu v Hradecké 
ulici a reklamní plastika na obchodním do-
mě Multimarket ve Svatoanenské ulici.

20 roků
4. srpna 1997 zemřel v Praze Tadeáš Zde-
něk Řehák, O Praem (*6. června 1923, 
Straky u Nymburka). Římskokatolic-
ký kněz, který od roku 1953, až do své-
ho uvěznění v roce 1957, působil v Telči. 
Zanechal zde hlubokou výchovnou stopu 
a zasloužil se o rozšíření mobiliáře kostela 
Jména Ježíš. Do duchovní správy se vrá-
til až v roce 1968. V letech 1993 až 1995 
spravoval premonstrátský klášter v Tep-
lé, později byl podpřevorem Strahovské-
ho kláštera.

Připomínáme siVzpomínáme na 20. století

I to se stalo. 1. května 1961 byla do fasády hotelu U Nádraží (Růžku) slavnostně vsazena 
deska připomínající, že zde před čtyřiceti roky, v roce 1921, byla založena místní organi-
zace KSČ. Po roce 1990 deska zmizela. Muži v civilu jsou představitelé místní ortodoxní 
levice, Antonín Nechvátal (vlevo) a Josef Runa. Desku i oba funkcionáře „hlídají“, jak by-
lo tehdy zvykem, dva příslušníci Lidových milicí.

Atelier Síň opět dýchá uměním
Letní sezóna přináší opět mnoho zajíma-
vých výstav v Atelieru Síň na židovském 
hřbitově na Oslednicích. V červenci jsme 
mohli zhlédnout malby a instalace student-
ky brněnské FaVu Kristýny Šarochové nebo 
zajímavý projekt s názvem Dvojitý pohled 
dvojice Pure Beauty a Hana Sommerová 
zaměřený na individuální pohled na motiv 
a jeho malířskou interpretaci. Oba malovali 
stejné motivy přímo na židovském hřbitově 
nebo v jeho okolí.
V srpnu kulturní spolek Oblast připra-
vil výstavu Romany Horákové a Michae-
ly Caskové - Jako mrkev žiju život v řá-
du (29/7 - 4/8). Obě výtvarnice vystavují 
v tomto prostoru již podruhé a součástí vý-
stavy bude kromě instalace s enviromen-
tálním přesahem i výtvarná dílna a nově 
čítárna. Zajímavou site specific instalaci 
budou tvořit přímo na místě Jana Hruško-
vá, Zita Kyselová a Tereza Kašparová. Na-
zvaly ji Stíny kamenů (05/8 - 11/8). Po je-
jich výstavě budete mít možnost zhlédnout 
fotografie ze severní Ameriky od jihlav-
ského Martina Dolského, který v Kana-
dě a USA několik let studoval. Soubor fo-
tografií nazval No Goodbye At All (12/8 
- 18/8). Z cest na Vysočinu se také vra-
cí výtvarnice Tereza Bínová, která před-

staví své kresby doprovázené textem pod 
názvem Za chvíli (19/8 - 25/8). Koncem 
srpna budou v Ateliéru Síň pracovat s gra-
fitovým práškem a pigmenty Vanda Ková-
říková a Kateřina Rafaelová (26/8 - 01/9). 
Letošní výstavní sezonu uzavře Ondřej 
Horák a jeho Teplé obrazy (02/9 - 08/9). 
Návštěva galerie je také jedinečnou příle-
žitostí k prohlídce mimo sezónu uzavřené-
ho židovského hřbitova.

Helena Ritterová

Na židovském hřbitově:

Provoz výstav 
na židovském hřbitově:

Neděle až pátek 10 – 18 hod.
Sobota 13 – 18 hod.

Černíč má obecní 
znak a prapor
Letos v květnu schválil podvýbor pro he-
raldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny 
obecní znak a vlajku Černíče. Jejich vyob-
razení uveřejníme hned poté, jak předseda 
Poslanecké sněmovny předá zástupcům ob-
ce oficiální udělovací listinu.

Hádanka jménem 
Adolf Koukal 
Narodil se 2. dubna 1915 v Telči. Jmeno-
val se stejně jako jeho otec (1886), zdejší 
četnický strážmistr. Maminka se za svobod-
na jmenovala Anna Růžičková (1893) a její 
tatínek, Hynek Růžička, byl obchodníkem 
v Telči. A pak najdete v řadě databází:

KOUKAL Adolf, F/Lt, 787360 (83239), 
311. Sqdn, HQ London, npor./R/pplk., 
*02/04/15, TELČ/Jihlava, Navigator

A také dotazy na významného rodáka, 
o kterém /zatím/ nevíme nic. Takže, jako 
již mnohokrát, prosba k našim čtenářům: 
Pomůžete nám odhalit životní osudy Adol-
fa Koukala, telčského rodáka a mimo jiné 
navigátora 311. perutě RAF za 2. světové 
války? Muže, na kterého rodné město jak-
si zapomnělo. Můžete nechat vzkaz v Infor-
mačním centru na radnici, psát na tl@telc.eu  
nebo zavolat na 774 584 841.             /z/ 
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A královskou korunu měly
V loňském roce vydalo Ministerstvo obra-
ny ČR pozoruhodnou publikaci Ivana Pro-
cházky A královskou korunu měly s vy-
světlujícím podtitulem Stručný pohled 
na službu čs. žen v jednotkách britské 
armády za 2. světové války. Čtenářům, 
a hlavně badatelům, přináší nejen základ-
ní informaci o nepříliš publikované akti-
vitě několika set odvážných žen, které se 
za války zapojily do boje proti hitlerov-
skému Německu, ale také jejich biogramy. 
Dáno odstupem doby a komplikovaný-
mi informačními zdroji jsou některé vel-
mi podrobné, jiné naopak strohé. Zasvě-
ceného čtenáře TL nepřekvapí zařazení 
pozdější telčské občanky Ludmily Mlejn-
kové, rozené Tesárkové (1908). Rodačka 
z Oleška u Litoměřic pracovala od listo-
padu 1938 ve Velké Británii. Bezprostřed-

ně po vyhlášení ná-
boru žen do britské 
armády se přihlási-
la do aktivní služ-
by a 29. srpna 1941 
se podrobila odvo-
du do Ženských po-
mocných leteckých 
sborů (WAAF). Pod-
statnou část války 

pak působila na základnách RAF v An-
glii v hodnosti Aircraftwoman 1st Class 
se skvělým hodnocením svých velitelů. 
Až po roce 1990 se jí dostalo zasloužené-
ho ocenění i českou armádou a povýšení 

Pomůžete odhalit tajemství Berty Frischerové/Zajíčkové

do hodnosti majora. Překvapením, které 
publikace přináší, je uvedení telčské rodač-
ky Berty Frischerové (15. 10. 1902), v ro-
ce 1928 provdané Zajíčkové, někdy také 
Zaitschekové. Absolventka obchodní aka-

demie a ošetřovatel-
ské školy pracovala 
před válkou na oční 
klinice v Moravské 
Ostravě. Po vzniku 
protektorátu se jí po-
dařilo s rodinou vy-
cestovat do Palesti-
ny. V roce 1942 se 
přihlásila do obdo-

by WAAF na Středním východě, jednotek 
ATS (Pomocná služba pozemní armády). 
Jako ošetřovatelka pak v nich působila až 
do konce války, když dosáhla hodnosti Ser-
geant. Další osudy Berty Zajíčkové/Frische-
rové již publikace nezná. Je na čtenářích TL, 
zda je některý z nich odkryje nejen pro sou-
časnou generaci, ale i pro zachování do bu-
doucna. Publikace A královskou korunu mě-
ly přináší nejeden podnět. Ten hlavní pak je, 
že oběma statečným ženám s telčskými vaz-
bami hodně dlužíme.                                 /z/ 

Nové knihy městské 
knihovny
Beletrie
Reilly: Čtyři legendy; Larson: Ďábel v Bí-
lém městě; Michie: Dalajlamova kočka a síla 
meditace; Řeháčková:Dítě nevymodlíš, lás-
ku nevynutíš; Ciprová: Dívčí válka; Šťast-
ná: Dobrá tak akorát; Di Fulvio: Chlapec, 
který rozdával sny; Mankell: Italské boty; 
Rees: Jdi za štěstím; Bolavá: Ke dnu; Jen: 
Krev a mlíko; Kettu: Můra; Rollins: Sed-
má pohroma; Liu: Sejdeme se na svatbě; 
Crouch: Temná hmota; Fitz Simmons: Pří-
liš krátký provaz; Marsons: Tichá modlit-
ba; Kellentoft: Větrné duše; Pinborough: 
Ví o tobě; Urban: Závěrka; Taylor: Zmi-
zelý; Adler-Olsen: Washingtonský dekret; 
Walden: Znamení osudu; Whiting: Život 
na trampolíně; Mayle: Provence od A do Z; 
Horáková: Ženy na pranýři; Patterson: Pří-
mý zásah; Bolton: Má ji rád, nemá ji rád
Naučná
Amann: Kalábrie; Šťovíček: Špicberky: 
království ledních medvědů; Jazairiová: Pří-
běhy; Snyder: Černá zem: Holokaust - histo-
rie a varování
Dětská
Smith: Barry Trappney nesnáší jarňáky; 
Stamp: Čuníkův supertajný deník; Mly-
nowski: Kouzla vzhůru nohama; Pospíšilová: 
Máš nadání na hádání; Já rostu: hraju si a po-
znávám každodenní život; Davie: Příběhy se 
šťastným koncem. Zapomenuté jehňátko

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Jiří Skoupý: Šofér, který změnil dějiny; Pe-
tr Mazanec: Taktéž tam byli; Václav Filip: 
Potomci slavných žijí mezi námi 1., 2., 3. díl; 
Václav Filip: Potomci slavných vzpomína-
jí; Josef Březina: Děti slavných rodičů; Heda 
Bartíková: Důvěrné rozhovory; Adriena Bo-
rovičková: Voskovec & Wachsmanni z rodin-
né kroniky a dopisů; Annie Lionnetová: Tarot; 
Richard Webster: Feng-šuej; Bhakti Vikáša 
Svámí: Střípky tradičního indického života; 
Jaromir Malek: Kočka ve starém Egyptě

Pro TL připravuje Ilona Martinů
Půjčovní doba obou 
knihoven v srpnu
pondělí, středa 8.30-12.00, 13.00-17.00
pátek 8.30-12.00

Městská knihovna 
bude od 31. července 

do 11. srpna uzavřena.

Od 14. do 25. srpna
bude Knihovna Univerzit-

ního centra uzavřena

Bydlela Babička
v Telči?
V životopisné publikaci o známé české he-
rečce Jarmile Kurandové (*1890), rodač-
ce z Veselé u Počátek, která se narodila ja-
ko Marie Martínková, se dozvíme: „Když 
po smrti umělčina děda a babičky v roce 
1893 musela rodina hájenku ve Veselé, kte-
rá byla služebním bytem jak jejího děda, 
tak otce, hraběcích hajných, opustit, násle-
dovalo stěhování po deputátech v Rynárci, 
Stráži a Telči...“ A tak si můžeme pohrávat 
s krásnou myšlenkou, že slavná filmová Ba-
bička Antonína Moskalyka běhala jako dítě 
v Panském dvoře. Publikaci Marie Novotné 
a Petra Mazance Jarmila Kurandová vy-
dala v roce 2005 obec Veselá a je v nabídce 
Knihovny Univerzitního centra.

Stopa

STOPA FRISCHERŮ. Najdeme ji na židov-
ském hřbitově na Oslednicích.             Foto: TL
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Úředník a básník? To se snad samo sebou 
vylučuje. Následující životní příběh našeho 
krajana toto schéma vyvrací.
8. srpen 1817. Krasonice
Na zdejším zámku se rodina hospodářské-
ho správce Antonína Furcha rozrostla o dal-
ší přírůstek. K synovi Antonínovi Ignáci 
(1814) a dceři Anně Aloisii (1815) přibyl 
malý Vincenc. Vzápětí byl pokřtěn v koste-
le sv. Vavřince za přítomnosti kmotrů, Vin-
cence a Johany Zwachových, rodičů matky 
Anny, telčských měšťanů. 

1820 až 1835. Telč a Jihlava
Furchovi se stěhují do Telče, kde otec získal 
nové pracovní místo. Pro Vincence je to vý-
hoda. Do hlavní školy na náměstí to má z do-
mova blízko, nedaleko bydlí dědeček s babič-
kou (čp. 52, dnes Steidlerovi) a další příbuzní. 
V roce 1829 odchází na jihlavské latinsko – 
německé gymnázium, umírá mu maminka. 
Dochované vysvědčení z roku 1834: Chová-
ní, náboženství, latina, řečtina, zeměpis a ob-
chod, matematika – samé výborné. 
1837 až 1841. Brno a Olomouc
Studuje filozofii v Brně a od roku 1837 prá-
va v Olomouci. Tiskem vychází (1841) jeho 
první báseň Vidění. 
1841 až 1864. Vídeň. Úředník Furch
Postupně pracuje v Komorní účtárně, 
na Generální účetní správě, Ministerstvu 
obchodu, průmyslu a veřejných staveb, 
Ústřední komunikační účtárně a nakonec 
na Nejvyšším úřadě kontrolním. Začíná ja-
ko praktikant, postupně je účetní revident, 
oficiál, dvorní koncipista, účetní rada... 
Úřady a funkce, ve kterých by básníka ni-
kdo nehledal. 
1841 až 1864. Bibliografie básníka Furcha
Básně Vincence Furcha, I. II., Olomouc 
1844; Barvy a zvuky. Původní práce V. F., 
Vídeň 1848; Písně a balady z války uher-

Úředník s duší básníka
ské od V.F. Praha 1850; Básně, Praha 1874; 
Písně hostýnské, Horní Moštěnice, 1883; 
Poslední boje baltických Slovanů; Akor-
dy – Planá růže – Písně moravské, Vybrané 
básně, Praha 1917. 
5. ledna 1864. Vídeň
Básník (a úředník) Furch předčasně umírá. 
Je mu teprve 46 roků... O dva dny pozdě-
ji projde po páté hodině odpoledne z Post-
gasse 1 velký smuteční průvod do katedrály 
sv. Štěpána. Rakev zdobí vavřínový věnec 
a trikolóra ve slovanských barvách. Nad 
hrobem na hřbitově sv. Marka zazpívá Zpě-
vácký spolek slovanský, smuteční projev 
přednese básník V. K. Šembera, syn básní-
kova přítele a profesora slovanských jazyků 
na vídeňské univerzitě A. V. Šembery. Na-
konec byla přítomným rozdána tištěná po-
hřební báseň... 

Místa dost mi přáno,
místa ke snívání,
k zámkům ve povětří,
v srdci k milování.
Místa dost mi přáno
jako kvítku v máji,
místa dosti v zemi, 
až mě pochovají. 
V.F. Malby sépiové

23. září 1928. Telč
Péčí městské rady byly ostatky básníka 
přeneseny z vídeňského hřbitova do Telče. 
Za velké účasti občanstva vykonán obřad 
ve farním kostele a ozdobená rakev prová-

Před 200 lety se narodil Vincenc Furch

zená nosiči věnců a kytic, školní mládeží, 
korporacemi, zástupci úřadů a městskou ra-
dou uložena v rodinném hrobě na hřbitově 
u sv. Anny. 

2017. Telč, Krasonice
Přejte básníkovi květ zapomenutí, napsal 
v nadsázce Antonín Bartušek v sedmdesátých 
letech minulého století v práci Plná luna, kte-
rou nám Vincence Furcha po řadě let znovu 
objevil. Ale také. Nad básníkovým hrobem 
na pomníku ve Vídni se brzy po jeho úmr-
tí objevilo: Nezapomene národ Tvůj na Tebe, 
pěvče milý, a nad předčasným rovem Tvým 
v horkých svých slzách kvílí. A tak snad ten-
to stručný text naplňuje obojí. Svou krátkostí 
(ne)zapomenutí podle historika (a také básní-
ka) Bartuška i malou vzpomínku.               /z/

Vincenc Furch. Dle litografie zemřelého na-
kreslil F. Richter.

Deska z vídeňského náhrobku.

Rodinný hrob Furchů na hřbitově u sv. Anny, 
do kterého byly v roce 1928 uloženy ostatky 
básníka.                                 Foto: Bohumil Bína

Vstupní brána hřbitova sv. Marka ve Vídni. 
Častý cíl návštěvníků z celého světa. I proto, 
že zde našel poslední odpočinek W. A. Mo-
zart. Správa hřbitova dodnes vede v eviden-
ci, že v řadě 114 v hrobě č. 44 byl pochován 
V. Furch. Původní náhrobek se zde ale ne-
zachoval.  
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MEZI DVĚMA BRANAMI. JEDINEČNÝ ÚSPĚCH. 55 historických vozidel, mimořádné ozdoby, motocykl Laurin Klement z roku 
1901 a o rok mladší automobil Autocar M8, unikátní automobily zn. Lagonda, řada nádherných BMW... To jsou jen střípky z hodnocení 
dalšího ročníku retro závodu Mezi dvěma branami v sobotu 15. července od hlavního pořadatele Jiřího Mátla. Ale především. Stovky 
nadšených, jak domácích, tak náhodných návštěvníků, spokojenost účastníků, zdařilé výlety do Nové Říše a na hrad Roštejn. A nakonec 
i příjemné počasí. Že by mu pořadatelé dokázali poručit?

Foto: Petr Doležal (snímek vpravo), Jaroslava Melicharová

PYŠNÁ PRINCEZNA. I šedesát pět let od svého vzniku je toto filmové dílo Bořivoje 
Zemana velkým světem dětí. Na současné výstavě rekvizit z jejího natáčení v Zámecké 
galerii to platí dvojnásob. Dokazuje to snímek Lucie Norkové.

JAN SMIGMATOR. Orel Telč připravuje 
benefiční koncert pro orlovnu Jana Smig-
matora v sobotu 16. září v 19 hod. Před-
prodej vstupenek v Informačním centru 
na radnici. Více v příštích TL.

JEŠTĚ, ŽE JE MÁME. 12. července zasahovalo 10 hasičských jednotek prakticky na hranicích města. Mezi silnicemi na Kostelní 
a Horní Myslovou bylo požárem zasaženo 18,6 ha sklizeného obilného pole se slámou. „Z důvodu rozsáhlé zasažené plochy byl vyhlá-
šen druhý stupeň požárního poplachu,“ sdělil TL velitel telčské stanice Jiří Fišara.

Foto: Ilona Jeníčková
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HOKEJOVÁ ARÉNA ŽIJE. Mezi několika desítkami hokejistů, kteří na zimním stadi-
onu tráví část letní přípravy, jsme zachytili i velkou českou naději, Martina Nečase (v bí-
lé helmě). Rodák z Nového Města na Moravě (1999) byl v červnovém prvním kole draftu 
NHL vybrán jako první Čech pro Carolina Hurricanes.

Foto: Ilona Jeníčková

TELČ VIP. Léto a VIP osobnosti k Telči 
prostě patří. Potkáváme je na kulturních 
akcích, v historickém centru, na zámku... 
Nemusí to tak být ale pokaždé. Danielu 
Písařovicovou, první ženu zpravodajství 
České televize, jsme mohli potkat na po-
čátku prázdnin na sídlišti U Štěpnického 
rybníka.

Foto: TL

M. KŘENKOVÁ A V. FLORIAN V KAR-
LOVÝCH VARECH. Mimořádnou pre-
zentaci měli staroříští výtvarníci Magdale-
na Křenková Florianová a Václav Florian 
o letošním Mezinárodním filmovém festi-
valu v Karlových Varech. Po celou dobu 
jeho trvání vystavovali svá díla v tamním 
hotelu Panorama. Určitě nevšední propa-
gace obou umělců, ale také celého regio-
nu. A navíc. Výstavu zahajovala zasvěce-
ným úvodním slovem Františka Čížková 
(vlevo). Že ji neznáte? Ale kdepak! Před-
ní českou módní kritičku a také spisovatel-
ku a redaktorku zná skoro každý. Kdo kdy 
alespoň někdy nenahlédl do rubriky Módní 
policie v Blesku?

Foto: Archiv MK

DOBRÁ ZPRÁVA DO TEPLIC. Poté, 
co se váš primátor Jaroslav Kubera vy-
dal ráno 9. července z telčského náměstí 
do oblak, šťastně přistál na okraji Růžené.

Foto: Miloš Vystrčil

Máte snímek ze setkání 
se známou osobností 

o letošních prázdninách 
v Telči a jejím okolí? 

Podělte se o něj se čtenáři TL. 
Nabídněte nám ho na tl@telc.eu 
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Krajina, portréty, rodinná fota, ale také netradiční odrazy ve vodě 
anebo mystika a nostalgie hřbitovních zákoutí, to jsou všechno ná-
měty, další osobnosti našeho seriálu - Romana Kuřímského (1968) 
– fotografa, který by se už mohl pomalu považovat za profesionála. 
Jeho fotografie byly vystaveny v červnu ve vstupní síni radnice v Tel-
či s názvem Ze života Vysočiny.
Jak jste se k fotografii dostal? Co bylo vaším prvním impulzem 
začít fotit?
Už v Nové Říši na Základní 
škole jsem začal s fotografová-
ním, a to u pana učitele Zláma-
líka. Chodil jsem do fotokrouž-
ku, ale jen chvilku. Pak dál 
po škole na učilišti jsem ve fo-
cení pokračoval. Tam mi do-
konce fotografování pomohlo 
se dostat z areálu učiliště, který 
byl uzavřený. Vlastně fotogra-
fování mě provází celý život. 
Díky fotografování zachytím 
jedinečný, nevratný okamžik.
Co nejraději fotíte?
Mám rád naši krajinu. Daleko pro fotky nejezdím. Asi nejdál jsem 
zatím byl na Slovenku. Mám rád přírodu a vyhledávám místa, kde 
není elektrické vedení, a to je tady u nás dost těžké. Nejvíc se mi líbí 
odrazy ve vodě – odraz krajiny, stromu, věže kostela. To byly také 
moje první fotografie připravené pro výstavu. 
Jak si vybíráte náměty, či dokonce i čas pro focení?
Řídím se v prvé řadě počasím. Sleduji internet a podle počasí se roz-
hodnu, co budu fotit. Když je hezky a nefouká vítr, tak jdu fotit kvě-
tiny – nejsou to vyloženě makro fotografie – fotím detail květin – ce-
lek květiny. Když jsou mraky na obloze, tak jdu fotit krajinu – mraky 
to krásně doplní. Když je pak pod mrakem, nesvítí sluníčko, tak vy-
razím fotit sochy. Mám moc rád hřbitovy. Člověk se tam zastaví, 
vnímá i kus historie. 
Focení je pro mě také útěk do samoty – v zaměstnání, které mě živí, 
jsem celý den obklopený lidmi, a tak jsem rád, že se můžu pak sám 
focením odreagovat.
Vaše fotografie mají velmi příjemnou atmosféru a barvy. Použí-
váte nějaké filtry, nebo fotku ještě v počítači upravujete?
Fotka je vyfocená ve formátu RAW – je to surová fotka, se kterou 
se dá ještě pracovat. Já to už ale v počítači moc neupravuju – jedině 
trochu přisvětlím či přitmavím. Filtry používám při focení dle mož-
ností a vybraného námětu a počasí. Třeba při focení odrazů ve vodě 
hodně pomůžou apod. Podle mě je to tak, že čím víc je fotka v počí-
tači upravená, tak tím víc se snižuje její kvalita. 
Fotíte i svatby. Je to asi velký rozdíl fotit statickou krajinu a ak-
tivní lidi …
Přesně, fotit svatby je pro mě někdy adrenalin. Je to blázinec, musíte 
vychytat ty správné okamžiky. Jednou jsem fotil svatbu od strojení 
nevěsty, přes požehnání, obřad až do večera a už jsem toho měl dost. 
Chtěl jsem svatby vzdát. Nakonec je to pěkná práce, když pak kou-
kám na konečné fotky. Bohužel nemám ateliér, tak mohu fotit lidi 
jen v exteriéru a k tomu se hodí právě svatby. 

Fotografování je pro mě druh meditace
Také docela často vystavujete. Oslovují vás lidé sami pro reali-
zaci výstavy? 
Vystavoval jsem například v jihlavské nemocnici, kde se mění růz-
né výstavy. Tam jsem se dostal na doporučení Magdaleny Křenkové. 
V Telči už jsem jednou vystavoval, ale tehdy jsem začínal s malým 
formátem fotek, a to bylo dost kritizováno. Jinak se snažím obvolá-
vat výstavní místa i sám. Je to ale těžké – program výstav už je při-
pravený někde i na tři roky dopředu. Ale jsem rád, že mám tu mož-
nost někde své fotografie vystavit. 
S jakými problémy se během focení setkáváte? Stala se vám ně-
jaká nemilá příhoda?
Tak často se to stává s lidmi. Třeba jsem fotil jeden rybník a už 
za chvíli za mnou přiběhl majitel rybníka. Myslel si, že jsem 
od ochránců a chtěl mě vyhodit. Ale nakonec jsme si to vysvětlili. 
Další příhoda byla v lese a byl právě hon. Z houští jsem vyhnal srnku 
a za padesát metrů srnka padla – někdo vystřelil. Já jsem stál za stro-
mem a ani jsem se nehnul. Myslivci kolem mě přešli, tak to jsem měl 
fakt štěstí. Někdy je to adrenalin. Pak už jsou to jenom nepříjemnosti 
opět s počasím. Čekáte třeba dvě hodiny na mrak, a když přijde, tak 
se vám rozplyne. A čekáte znovu. Fotografování rovná se trpělivost. 
Jaká je hranice mezi dobrou a špatnou fotkou? Na co si dát před 
samotným vyfocením pozor?
Na světlo. Jednoznačně světlo, které je základem fotky. Taky velkou 
roli hraje náhoda. Takže foťák vždy s sebou. 
Co jiného vedle fotografování děláte? Není už vlastně fotografo-
vání regulérně vaším druhým zaměstnáním?
Jsem tři roky starostou u dobrovolných hasičů v Nové Říši. Vedle 
toho pracuji v Motorpalu v Jihlavě. Mým snem je samozřejmě se 
fotografování věnovat naplno. Chce to ateliér, takže na tom musím 
zapracovat. Zatím je to opravdu jen koníček, i když opravdu časově 
náročný. A jsem si dobře vědom, že vše je na úkor rodiny, která trpě-
livě nade mnou přivírá oči, a já jim za to děkuji.
Jakou roli u vás hrají sociální sítě při budování fotografického 
renomé?
Velkou. Díky facebooku se o mně ví. Díky tomu mohu prezentovat 
svoje fotky a k tomu přidávat i nějaké zajímavé informace spojené 
s fotkami. Podle facebooku si mě i lidé najdou a osloví mě třeba prá-
vě pro ty svatby apod. 
Všimla jsem si, že některé vaše fotky na výstavách doprovází 
i poezie. Vaše poezie.
To byl takový nápad, aby člověk přistoupil na výstavě k fotce blíž. 
Protože někdo jen tak koukne a jde dál. Takhle si člověk všimne, že 
je tam něco napsaného a zastaví se déle. Přečte si to – text porovná 
s fotkou a jde až pak dál. Text vždy spojuji s danou fotkou, snažím 
se o to, aby to bylo propojené. 
Jaké máte plány do budoucna? 
Mám vysněná místa. Jedu právě na Pálavu. Také bych chtěl navštívit 
– tzv. moravské Toskánsko, kraj u Kyjova. Je toho hodně, ale je to 
o čase. Sednout si a čekat, jak už jsem říkal – meditovat.

Magda Pojerová

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 8/2017          List MAS Telčsko (76)

Lidé mikroregionu
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Pověsti z našeho 
mikroregionu 
Tentokrát jsem vybrala pověst z Nevcehle 
ze IV. dílu Pověstí z Telčska, který vydal 
v roce 2000 Muzejní spolek v Telči a pro 
tisk ji připravila  Helena Benešová.

Magda Pojerová

Pověst z Nevcehle
Nevcehle bývala obcí hornickou. Založili 
ji pro kovkopy, kteří v okolí těžili stříbro, 
železo, olovo a snad i jiné kovy. Pán, které-
mu byli horníci podřízeni, žil na hradě ob-
klopeném hlubokými lesy a močály. Hrad, 
kde pobýval, se jmenoval Bechyně. Z do-
lování plynuly pánovi velké zisky, a tak žil 
bezstarostným životem v rozmařilých zá-
bavách. Nic se nestaral, v jakých podmín-
kách žijí horníci. Hlavně, že mu všechny 
vytěžené kovy odevzdali. On pak pořádal 
okázalé hony, štvanice na zvěř v okolních 
lesích, hostiny a jiné zábavy. Stávalo se, že 
se horník při práci těžce zranil a nemohl 
již pánovi přinášet užitek. Tu se pán ne-
rozpakoval takového chudáka vyhnat a to-
mu nezbylo než hledat obživu v žebrotě. 
Není divu, že byl pán u svých poddaných 
velmi neoblíbený. Jednou opět uspořádal 
pán na Bechyni veliký hon. Sezval hosty 
z blízkých i vzdálených hradů, vybral ty 
nejlepší koně a psy a štvanice mohla začít. 
Za hlaholu trub a rohů se páni rozjeli do le-
sů, aby uštvali statné jeleny a ulovili mno-
ho zvěře. Hlaholu veselí bylo ažaž. Daleko 
od hradu je zahnala lovecká vášeň. Teprve 
k večeru se unaveni vraceli, ale dříve než 
dojeli k hradu, strhla se prudká bouře. Li-
lo, vítr skučel, stromy se až k zemi ohý-
baly. Promoklí lovci zastavili na kraji lesa. 
Nikomu se nechtělo do přívalu vody, která 
se lila z oblak na krajinu. Pak se zahledě-
li k hradu, jehož obrysy se v dáli rýsova-
ly. S hrůzou však uzřeli, že se hrad zvolna 
propadá do mokřiny. Tu se pán z Bechy-
ně vzchopil, vzepjal se na svém koni a při-
nutil ho k prudké jízdě. Myslil, že se mu 
podaří hrad zachránit. Ale ten už byl ztra-
cen. Čím víc usiloval pán o záchranu ale-
spoň něčeho ze svého majetku, tím víc by-
lo patrno, jak marné je jeho úsilí. Propadl 
se do močálu i se svým koněm. Nic z pyš-
ného hradu nezůstalo a nikdo nelitoval na-
dutého pána. Zůstal jen les a louka, které 
dosud lidé nazývají Bechyně.

Farmářský 
a 

řemeslný trh 
v Telči
26. srpna 
od 9 do 15 hodin 

náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry včetně
 kozích ● uzeniny ● těstoviny 

● sušené ovoce
● med a medovinu ● ovocné šťávy 
a sirupy ● koření ● výrobky z rakyt-
níku ● zeleninu ● sadbu a sazenice 

● produkty zdravé výživy ● přírodní 
kosmetiku ● proutěné zboží 

● výrobky ze dřeva ● keramiku

Kontakt na pořadatele: 
722 499 299,

farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko, 

Město Telč

Mikroregionální střípky

Třeštice
4. 8.
Letní kino
Hodice
5. 8.
Neckyáda
Velká vodní zábava na návsi 
Pořádá: Moto klub Hodice AČR
26. 8.
VII. Čertovkiáda
Pekelná sportovní akce v 15 hod. 

Registrace do 10. září!

Sraz traktorů 
ZETOR v Třeštici
10. září je posledním dnem, kdy se mohou 
majitelé traktorů Zetor registrovat na mai-
lu trestice@ji.cz nebo na tel. 606 332 788, 
723 567 213 na oblíbený Sraz traktorů Ze-
tor v Třeštici v neděli 24. září. Součástí 
registrace je uvedení následujících údajů 
– typ, rok výroby, rok koupě, majitel, po-
případě zajímavost z historie traktoru. Více 
v příštích TL.

Myslůvka má zvoničku

Pátek 14. července byl, a bude, významný den Myslůvky. Za účas-
ti více než sta přítomných (!) zde požehnal nové zvoničce se zvo-
nem s elektronickým zvoněním P. Jan Serafím Smejkal. Zvoničku 
zhotovil umělecký kovář Jan Bradáč z Uhřínova, zvon byl odlit až 
v Itálii a je zasvěcen patronům obce, sv. Janu Nepomuckému a sv. 
Antonínu Paduánskému. TL o mimořádné a chvályhodné události 
informovala Jana Cechová, starostka Černíče, jejíž součástí Mys-
lůvka je. Na investici za více než 200 tis. Kč se podíleli tamní ob-
čané, obec Černíč a také Kraj Vysočina. „Při příležitosti žehnání jsme nechali vyrobit 40 
upomínkových hrnečků s motivem nového zvonu a s obecním znakem. O hrnečky byl tak 
velký zájem, že se na některé vůbec nedostal,“ dodala paní starostka.

Foto: Jitka Jacobsová, Jan Jelínek (zvon)

Mikroregion Telčsko
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč
567 223 235 ● telcsko@telcsko.cz
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HRADEC KRÁLOVÉ
26. 8. - 15. Mezinárodní nábřeží paromilů
nám. 5. května, Smetanovo nábřeží, Elišči-
no nábřeží - 10:00 - 16:00 hod.
Ojedinělá letní evropská akce, určená 
vlastníkům parních strojů či jejich replik 
jako vystavovatelům, i široké veřejnos-
ti, kterou historie páry zajímá. Připravena 
i flotila parníčků i dětská železnice.
CHEB
26 - 26. 8. - Valdštejnské slavnosti
JINDŘICHŮV HRADEC
26. 8. – Opera na III. nádvoří st. hradu 
a zámku 
Giuseppe Verdi – AIDA
KUTNÁ HORA
červenec a srpen - Kutnohorské léto
Celoprázdninový kulturně zábavný festi-
val plný zážitků.
LITOMYŠL
do 28. 8. 2017 / různá místa ve městě
Smetanova výtvarná Litomyšl 2017
13. ročník výstav zahrnuje celkem 19 pro-
jektů a výtvarných počinů 
POLIČKA
18. - 20. 8. – Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož 
hlavní scénou je poličské náměstí – klasic-
ká hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba.
TELČ
18. - 19. 8. – Historické slavnosti Zacha-
riáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 
aneb Zrození nového věku Telče
Oslavy 25. výročí zápisu Telče na Seznam 
UNESCO a 490 let od narození Zachariá-
še z Hradce.
Divadlo T.E.J.P., Letní divadelní dílna, 
slavnostní ceremonie, divadlo, historický 
šerm, dobová hudba, tance, sokolníci, do-
bový jarmark.
TŘEBOŇ
8. - 9. 8. - Mezinárodní jazzová setkání
Jazz na Masarykově náměstí: Soul Sisters, 
Fusion Classic Goes Jazz a další jazzové 
lahůdky i z domova i ciziny.

Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

V DpS opět:

Rodina s námi, 
my s rodinou
I letos uspořádali zaměstnanci Domova pro 
seniory Telč pro svoje klienty a jejich ro-
dinné příslušníky společenské odpoledne 
s hudbou. V sobotu 10. června se v hoj-
ném počtu sešli na letní verandě domova. 
Účastníky setkání pozdravil místostarosta 
Pavel Komín. Přítomné seznámil s pláno-

vanými aktivitami ve městě a nezapomněl 
ani na dárek pro klienty. Jako správný vče-
lař donesl ochutnávku čerstvě vytočené-
ho včelího medu. K dobré pohodě přispěl 
pan František Dědina se svojí harmonikou 
a zpěvem. Setkání, které za pěkného poča-
sí končilo až v podvečerních hodinách, se 
podle reakcí zúčastněných všem líbilo.

Marika Krejčí, ředitelka DpS Telč

Knihobudka 
nabízí i poklad
O knihobudce, samoobslužné půjčovně 
knih v Květinové ulici, jsme informovali 
v minulých TL. Autor zajímavého nápadu, 
pan Jindřich Kaupa, nám po měsíci jejího 
provozu potvrdil vzrůstající zájem o tuto 
novinku. „V knihobudce je cca 240 ks pu-
blikací, příruček a třeba i slovníků. Počet 
uložených tisků je více než dvojnásobný, 

než byl při otevření pro veřejnost.“ Za uni-
kát, který se v ní objevil, lze z telčského 
hlediska označit Drobné povídky Boženy 
Němcové. V roce 1920 je vydal v době své-
ho pražského působení zdejší knihkupec 
Emil Šolc. „Určitě zajímavou nabídkou je 
několik sešitů Tarzana, na kterého se dříve 
stály fronty a ještě před tím se vyměňovaly 
pod lavicí,“ dodal J. Kaupa.

Větrání 
s princem Salmem
Tradiční Větrání kostela a varhan v kostele 
sv. Linharta v Lidéřovicích bude mít v nedě-
li 13. srpna ve 14:30 netradiční program. Je-
ho hostem bude princ Michael Salm-Salm, 
pokračovatel rodu Dalbergů, někdejších ma-
jitelů dačického panství. Jeho babičkou byla 
Marie Anna rozená Dalbergová, která proži-
la část svého dětství také v Dačicích a v Ře-
čici. Princ Michael žije s manželkou a rodi-
nami svých dvou synů na zámku Wallhausen 
(okr. Bad Kreuznach, v Porýní-Falci) neda-
leko hradu Dalberg, podle kterého získal 
kdysi rod Dalbergů jméno. Rodina se anga-
žuje v charitativní činnosti. O historii, o ro-
du Dalbergů, o svých aktivitách a o hod-
notách, které považuje za důležité, bude 
Michael Salm-Salm vyprávět účastníkům 
Větrání. Simultánní překlad do češtiny bu-
de zajištěn. Větrání kostela v Lidéřovicích je 
jedinečnou příležitostí navštívit významnou 
gotickou památku regionu, kterou prokaza-
telně stavěla stejná stavební huť jako telčský 
kostel sv. Jakuba.                                         jj

Po uzávěrce

Hlasujte pro...

PAMÁTKY DĚKUJÍ. Do 15. září může-
te na webu Národního památkového ústavu 
www.npu.cz hlasovat pro dům č.p. 29 v Pa-
lackého ulici, jehož obnova je za Kraj Vy-
sočinu nominována na cenu Patrimonium 
pro futuro. Více o soutěži na www.npu.cz

Foto: Vojtěch Jelínek

Foto: Archiv DpS

K setkání patří pravidelně i tanec.
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Mladá atletika 
V sobotu 24. června uspořádal telčský Orel 
pro děti a mládež do 15 let atletické závo-
dy „Velká cena v atletice“. Podle jednoho 
z organizátorů, Davida Kováře, je potěši-
telné, že na start přišlo 89 dětí. To, že se 
ve všech kategoriích soutěžilo s maximál-
ním nasazením, dokazuje snímek Františ-
ka Neužila. 
Výsledky v jednotlivých kategoriích 
na prvních třech místech:
Benjamínci
1. Lukáš Uhlíř, 2. Karolína Kopejtková, 
3. Markéta Houdková
Atletická školka dívky
1. Ela Mašátová, 2. Viktorie Lojková, 
3. Aneta Benešová
Atletická školka kluci
1. Šimon Mareček, 2. Ondřej Lupač, 
3. Matyáš Kubů
Mladší přípravka dívky
1. Barbora Šimková, 2. Tereza Kovářová, 
3. Julie Mašátová

Mladší přípravka kluci
1. Teodorik Seitl, 2. Richard Uhlíř, 
3. Vojtěch Lojka
Starší přípravka dívky
1. Barbora Veselá, 2. Helena Piáčková
Starší přípravka kluci
1. Filip Solař, 2. Jakub Jan Šimek, Lukáš 
Plunder
Mladší žákyně
1. Elizabeth Prouza, 2. Tereza Drgová, 
3. Adéla Uhlířová
Mladší žáci
1. Jakub Kovář, 2. Václav Hadrava, 
3. Martin Budek
Starší žákyně
1. Markéta Smetanová
Starší žáci
1. Antonio Lacko, 2. Matěj Plunder, 3. Ma-
tyáš Pelikán

Kompletní výsledky a fotogalerie na http://
www.oreltelc.cz/atletika

Talenti 1. ročníků.
GOB vyhrálo v Jihlavě vše
8. a 9. června proběhl na Obchodní akade-
mii v Jihlavě již 16. ročník soutěže Talenti 
I. ročníků - ZAV Jihlava. Roli jeho garantů 
opět přijali Jaroslav Zaviačič, předseda svě-
tové organizace Intersteno, a Helena Zavia-
čičová, mistryně světa v psaní všemi deseti 
a držitelka světového rekordu v této discipli-
ně. Z 22 účastníků tréninkového odpoledne 
zvládl minutová cvičení nejlépe Jiří Kučera 
z GOB a SOŠ Telč. Stejně úspěšný byl ta-
ké v soutěži v korektuře textu. Za deset mi-
nut jich provedl neuvěřitelných 106 a dopus-

Letní tábor?
Srpen je měsíc, kdy si někdo povzdechne, že 
už jen měsíc prázdnin a někdo jiný se radu-
je, hurá, ještě jeden měsíc prázdnin!  Dovole-
né jsou v plném proudy, babičky a dědečkové 
jsou nejmilovanější osoby, protože kam s dět-
mi? A mimo to ještě fungují letní tábory, kam 
se dají také děti „uklidit“. Ale říkáme, že dě-
ti tam chtějí a že jsou tam šťastné. Také jsem 
tam vždy chtěla, ale šťastná jsem byla jen tak 
první dva dny, ostatních devatenáct jsem si 
prostýskala. A když vzpomínám na letní tá-
bor, vybaví se mi jedna historka, kdy jsme 
bydleli ještě v Brně a do Telče jezdili s dět-
mi pouze na prázdniny. A co čert nechtěl, jed-
nou je přepadla střevní chřipka. Samozřejmě 
to dostalo všech šest dětí najednou. Jet do Br-
na k paní doktorce byl nesmysl, stejně jako 
jít s nimi pěšky k místní dětské lékařce, tak 
manžel naložil první tři nejmladší a jeli jsme 
autem na zdravotní středisko, kde se nás jed-
na paní doktorka ujala. Vyložila jsem karty 
pojišťovny na stůl a manžel se slovy, „Ješ-
tě jedu pro zbytek nemocných dětí “, zmizel. 
Než stačila paní doktorka všechny tři pro-
hlédnout, přivezl manžel další tři a dala jsem 
jejich kartičky na stůl. Diagnóza byla jasná, 
klid, hodně tekutin a dieta. Proto jsem moc 
nechápala, proč se paní doktorka pořád dívá 
na ty kartičky a vrtí hlavou a něco si říká. Už 
jsem se začala bát, že je to něco vážného a že 
pojedeme do nemocnice. Ale ten její údiv se 
vysvětlil, když řekla: „Hmmm, zajímavé, ta-
kový letní tábor jsem ještě nikdy neviděla, aby 
měly všechny děti stejná příjmení.“
Vše se rychle vysvětlilo. Paní doktorka si 
myslela, že jsem vedoucí tábora a manžel 
jezdí někam do stanu pro nemocné děti. Tak 
vám přeji, aby vás zbytek prázdnin nic nepří-
jemného nepotkalo a v klidu a pohodě jste si 
je užili. A hlavně Prázdniny v Telči, které nám 
v srpnu vrcholí velice zajímavými koncerty.

Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Golf pro Kluka Puka

Golf a hokej pro dobro
23. července se v Golf Resortu Telč hrál golf 
pro Nadaci Jakuba Voráčka. Český hoke-
jový reprezentant, hráč Philadelphia Flyers, 
se řadu let věnuje charitativní činnosti. Jeho 
nadace pomáhá především onkologicky ne-
mocným dětem a nemocným s roztroušenou 
sklerózou. Jakub Voráček podporuje provoz 
nadace, kterou v roce 2015 založil, finanč-
ně. Například za každý bod, který získá v ka-
nadském bodování NHL, věnuje nadaci 1000 
USD. Za sezónu a play off v sezóně 2015/2016 
tak přispěl nadaci 56 000 USD.         Podle TZ

til se jen 4 chyb. Hlavního soutěžního dne 
se účastnilo 33 soutěžících z 9 škol. Tra-
diční náplní byly tři desetiminutové opisy 
s různou penalizací za každou neopravenou 
chybu. Po součtu bodů z jednotlivých opi-
sů se na stupně vítězů dostali 1. Jiří Kučera 
(GOB a SOŠ Telč), 2. Klára Doskočilová 
(GOB a SOŠ Telč) a 3. Šimon Vopelka (OA 
Jihlava). Soutěž družstev ovládli studenti 
z GOB a SOŠ Telč, druzí byli domácí z OA 
Jihlava a třetí místo putuje na OA Vlašim.

Podle TZ OA Jihlava
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150 ZÁJEMCŮ O GOLF. Tolik účastníků měl v neděli 25. června Den otevřených dveří 
v Golf Resortu Telč. „Zájem všech nás moc těší a děkujeme za to, že v takovém počtu přišli,“ 
uvedla pro TL manažerka Resortu Kateřina Březinová.                                  Foto: Alena Šeredová

Sport
Fotbal
Nový ročník: Změna zařazení A týmu SK
Po hokejistech míří do Čech 
i fotbalisté
Program fotbalové sezóny ročníku 2017 
– 2018 začíná již víkendem 5. - 6. srpna. 
V tuto dobu vstoupí do nového ročníku 
hned tři dospělé týmy SK Telč. A-tým při-
vítá v neděli 6. srpna od 16:30 na domá-
cím hřišti celek Chotěboře B, B-tým za-
jíždí na své první utkání taktéž v neděli 6. 
srpna do Kamenice, kde se utká s místním 
SK. Sezónu otevřou již v sobotu 5. srp-
na naši zkušení borci, hrající pod hlavič-
kou Telč C, kteří zahájí nový fotbalový 
rok utkáním proti rivalovi ze sousední 
Staré Říše C. Také od 16:30 hod. Počína-
je tímto ročníkem bude Áčko hrát západ-
ní (tzv. českou) skupinu I. A třídy krajské 
soutěže. O změnu jsme požádali přede-
vším proto, že náš odvěký rival z Třeště 
požádal o přeložení do této skupiny ihned 
po skončení minulého ročníku. Abychom 
neochudili fanoušky z obou měst o tradič-
ní derby, zažádali jsme o zařazení do „čes-
ké“ části soutěže i my. Svaz nám vyhověl, 
a tak se po několika letech bude A tým po-
tkávat s jinými soupeři, než se kterými tra-
dičně hrával, z třebíčského a žďárského 
okresu. V „české“ skupině se navíc potká-
me s dalšími mužstvy z jihlavského okre-
su. Kromě již zmíněné Třeště s Bedřicho-
vem, Dobronínem a nově postoupivším 
Kostelcem. Ve skupině B bohužel zůstal 
zcela nepochopitelně i další nováček sou-
těže – mužstvo Černíče, se kterým si te-
dy derby nezahrajeme. Kromě tzv. jihlav-
ských týmů uvidíme na našem hřišti i další 
atraktivní mužstva, jako např. Žirovnici, 
Pacov, Světlou nad Sázavou či juniorku 
Havlíčkova Brodu. V tomto vydání uveřej-
ňujeme jen nejbližší domácí srpnová utká-
ní A-týmu. Program ostatních soutěží ještě 
dozná některé termínové změny. Proto ho 
uveřejníme v příštím čísle TL.
6. 8. 16:30 muži A – Chotěboř B
20. 8. 16:30 muži A – Pacov
3. 9. 16:00 muži A – Žirovnice

Radek Kříž, 
manažer fotbalového oddílu SK Telč

Golf
19. srpna 
Mistrovství Jihlavy v golfu 
s Duklou 
8. ročník otevřeného turnaje pro všechny 
příznivce sportovního golfu v Golf Resor-
tu Telč (Šiškův mlýn u Vanova).

Hlásíme se z Polska
Telčský tým mechaniků norského rallyo-
vého jezdce Madse Ostberga se čtenářům 
TL ohlásil tentokrát z Polska. V městečku 
Mikolajki v oblasti Velkých mazurských 
jezer se jel další podnik letošního ročníku 
Mistrovství světa rally WRC. A ne leda-
jaký. Polská rally se zde jezdí již od roku 
1921 a patří tak k nejstarším rallyovým zá-
vodům na světě. Zdejší závod je výjimeč-
ný tím, že i když se jede na šotolině, jezdci 
zde dosahují vysokých průměrných rych-
lostí a v některých sekcích dokonce těch 
maximálních. Náš šéf Mads měl na sezná-
mení s tratí pouze jeden den. Vše probí-
halo dobře až do okamžiku, kdy nám po-
řadatelé ohlásili, že havaroval. Po prvotní 
obavě o zdraví posádky přišla úleva. Jak 

Telčští mechanici M. Šmach, J. Doležal, P. Novák:

Mads, také navigátor Ole byli v pořádku, 
ale auto moc ne. Když jsme závoďák uvi-
děli, tak nám bylo jasné, že nás čeká hodně 
práce a do startu závodu toho moc nena-
spíme. Nakonec vše dobře dopadlo, au-
to bylo po dvou a půl dnech práce připra-
veno na závod. Ten byl dost těžký, hodně 
pršelo a auta se na kluzkém povrchu těž-
ce ovládala. Mads vybojoval bodované 7. 
místo. Ted už se ale chystáme na Finskou 
rally a doufáme, že vybojujeme ještě lepší 
umístění. A ještě dvě glosy. Městečko Mi-
kolajky má 4200 obyvatel a je významným 
turistickým cílem. A tak si říkáme: Co kdy-
by jednou v Telči... Možná jste zaslechli, 
že tým chystá změnu na pozici navigáto-
ra Madse. Jak to dopadne, napíšeme příště.

Neuvěřitelné. Hokej je za dveřmi
Vrcholící turistická sezóna v parném létě ne-
ní nejlepší čas pro hokejové zprávy. Zdán-
livě. Opak je totiž pravdou. Hokejistům SK 
Telč začne nová sezóna v Krajské lize Jiho-
českého kraje již za měsíc. TL o tom infor-
moval sekretář oddílu Miloš Novák. A hned 
mimořádně. V sobotu 23. září na domácím 
ledě „unescovým“ derby s Českým Krum-
lovem, vítězem loňského ročníku krajské li-
gy. Ta bude mít v nadcházející sezóně o jed-
noho účastníka více. Místo dosavadních 12 
bude o jihočeský hokejový primát usilovat 

13 týmů. Nově totiž přibylo béčko Medvě-
dů Pelhřimov. Z loňských týmů se v soutěži 
neobjeví Slavoj Žirovnice. Nahradí ho dal-
ší atraktivní soupeř, HC Vajgar Jindřichův 
Hradec. Ten by měl být, po organizačních 
potížích tamního hokeje, jediným reprezen-
tantem Jindřichova Hradce, protože v době 
uzávěrky TL vydal další tým našich souse-
dů, KLH Vajgar Jindřichův Hradec, z.s., tis-
kovou zprávu, že podle usnesení valné hro-
mady nebude v sezóně 2017/2018 vyvíjet 
žádnou sportovní činnost.                         /z/



str. 18 TL 8/2017

Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 6. do 18. 7. 2017.

Teplo, sucho
Červen v číslech 
Průměrná teplota:   18,6°C
Průměrný tlak:   1014,2 hPa
Srážky:    53,6 mm
Maximální teplota:   32,9°C, 22. 6. 
   v 16,49 hod.
Minimální teplota:   7,2°C, 15. 6. 
   v 7,49 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  38,4 km/h, 29. 6.

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.

Počasí v červnu
Oblačnost byla po celý měsíc proměnlivá, ale obvykle s denním 
vývojem. Ráno zmenšená, během dne přibývala a odpoledne ně-
jaká přeháňka, někdy s bouřkou. Celkem bylo 15 dnů se srážka-
mi, které však byly většinou jen slabé. Nejvíce, kolem 10 mm, 
napršelo 6. června v souvislosti s večerní bouřkou. Při odpoled-
ní bouřce 28. 6. v Telči a blízkém okolí padaly krátce také krou-
py o průměru do 15 mm. Ze stejného mraku napadly v Urbanově 
kroupy i v souvislejší vrstvě. Jindy, a to většinou, se nám mraky, 
z nichž pršelo, doslova vyhýbaly. Podle toho také vypadá situa-
ce v přírodě a na polích. V lesích zasychají mladé stromky, obilí 
již žloutne nedozrálé, na zahradách opadává nezralé ovoce a mi-
zí voda ze studní. Slabé srážky, často jasná obloha (bylo 15 dnů 

s délkou slunečního svitu nad 10 hodin) a vysoké teploty (25 dnů 
s maximální teplotou nad 20°C, z toho 3 tropické nad 30°C), to vše 
ve svém souhrnu způsobilo současný stav. Denní výpar vody, mě-
řený z vodní hladiny, byl 3 až 5 mm. Vezmeme-li za přibližný prů-
měr 4 mm, krát 30 dnů, to je 120 mm. A napršelo jen asi 33 mm. 
Nebýt tohoto poněkud statisticko-pesimistického pohledu, tak byl 
vlastně červen pěkný letní měsíc. S teplem to sice trochu přepálil, 
ale jinak jsme teprve v polovině roku. Měsíc byl teplotně mimo-
řádně nadnormální (druhý nejteplejší po roce 1950), srážkově 
silně podnormální.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veš-
kerého čalouněného nábytku i starožitného. 
Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné 
vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, 
sedacích souprav, matrací. Tel. 721 123 595.

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Výu-
ka a výcvik na osobní automobil, učebna 
na Myslibořské ulici v Telči. Více info na tel. 
607 185 517 a www.autoskolaekol.wz.cz.

• Pronajmu zavedený obchod v Telči. Volat 
pouze vážní zájemci. 723 216 749

Malý oznamovatel
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Římskokatolické
5. 8. so 18.00 Matka Boží
6. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
12. 8. so 18.00 Matka Boží
13. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
19. 8. so 18.00 Matka Boží
20. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 Matka Boží
  10.30 Matka Boží
26. 8. so 18.00 Matka Boží
27. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod., kostel sv. Ducha

Adventisté
každou sobotu v 9.30 hod.
setkání nad Biblí každý lichý týden 
ve středu v 18.00 hod.
sborový dům Myslibořská 247 (u Tesca)

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
Adam Cvek, Staré Město
Jiří Záškoda, Staré Město
Petra Nováčková, Staré Město
Adam Drštička, Štěpnice
Martin Čermák, Staré Město
Jonáš Hudínek, Staré Město
Max Michálek, Vnitřní Město
Šimon Horálek, Staré Město
Simona Šmachová, Staré Město
Anna Marie Prokešová, Staré Město
Blahopřejeme novomanželům
Michal Semrád, Radošov
a Martina Nohová, Kouty
Ivan Lisay, Pelhřimov
a Lenka Luksová, Pelhřimov
Pavel Rod, Třešť
a Julie Grünová, Stonařov
Jakub Karch, Třinec
a Jitka Havlová, Horní Meziříčko
Petr Kubašta, Polná
a Věra Marčíková, Jihlava
Petr Hlavička, Poděbrady
a Veronika Stegenga, Poděbrady
Jiří Weller, Brno
a Alena Weller, Brno
Michal Chalupa, Želetava
a Kateřina Kosmáková, Třebíč
David Bella, Jihlava
a Vladislava Chalupová, Sedlejov
Tomáš Matoušek, Horní Pole
a Jitka Syrovátková, Studená
Lubomír Macků, Telč
a Eva Havlíčková, Telč
Ing. Milan Dvořák, Kletečná
a Bc. Lenka Nožičková, Jihlava
Vojtěch Vostal, Brno
a Klára Koldová, Batelov
Roman Michl, Telč
a Jana Vokřínková, Telč
Jan Třebický, Jihlava
a Eva Janderková, Jihlava
Opustili nás
Karel Babor, Vystrčenovice 90 let
MUDr. M. Elgartová, Mrákotín 71 let
Josef Sedláček, Dyjice 73 let
Terezie Jiránková, Podolí 80 let
Karel Bena, Mrákotín 64 let
Jan Holeček, Štěpnice 83 let
Zdeňka Kubátová, Staré Město 59 let
Jiřina Budková, Doupě 72 let
V rubrice Opustili nás jsme v minulém vy-
dání uvedli nepřesně příjmení pana Sta-
nislava Puchnera, když jsme omylem uvedli 
Puchlera. Za chybu se omlouváme.

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
15. srpna 2017
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Poděkování
Z celého srdce děkujeme všem, kteří se 17. 
července přišli rozloučit s naší dcerou, ma-
minkou, babičkou, sestrou a tetou Zdeňkou 
Kubátovou.

Nenechte si ujít

Křenkové a Florianové 
vystavují v Brtnici
V Kábově domě na náměstí v Brtnici vy-
stavují až do konce září své práce výtvar-
níci z regionu, Melita Denková, Magdale-
na Křenková, František Florian, Michaela 
Křenková, Karla Florianová a Vojtěch Kře-
nek. Výstava je přístupná v pondělí až pátek 
od 8 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 15 hodin.

Kulturní kalendář

Telčské léto 2017
Pro letní měsíce je Kalendář kulturních, 
společenských a sportovních akcí města 
Telče od června do září 2017 uveden v sa-
mostatném tisku Telčské léto 2017. K do-
stání na Informačním centru na radnici 
a v Městské galerii Hasičský dům na ná-
městí Zachariáše z Hradce.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Otevírací doba během prázdnin:
Klub: pondělí, úterý 15:00 - 19:00 hod.
Veškeré programy budou realizovány 
podle počasí a situace na klubu, sledujte 
upřesnění termínů na webových stránkách 
a facebooku ZASTÁVka Telč.
Výlet do zábavního parku Robinson v Jih-
lavě. Letní večerní kino s posezením na te-
rase. Velká vodní bitva. Exkurze do proti-
alkoholní záchytné stanice Jihlava. Turnaj 
v líném tenise. A koupání…

1. 9. 14.00
Rozloučení s létem na ZASTÁVce
Tradiční akce pro veřejnost

ZASTÁVka nabízí
Nabízíme rodičům, kteří vědí nebo kteří 
se domnívají, že jejich děti tráví svůj čas 
na ZASTÁVce, možnost projít si náš klub 
a seznámit se s principy nízkoprahovosti 
a s druhy služeb, které dětem poskytujeme. 
Zveme vás kdykoliv mimo otevírací dobu. 
Pracovníci jsou na klubu během prázd-
nin v pondělí a v úterý od 11:00 do 15:00 
a v pátek od 9:00 do 15:00.

Chovatelé
13. 8. 7 – 10 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Není pohřebné. 
Pomůže Svépomoc!

Přihlášky do Vzájemně dobročinného 
spolku SVÉPOMOC, který 70 let 

pomáhá v Telči s úhradou nákladů za 
pohřeb najdete v IS na radnici. 

Více sdělí Jiří Doskočil v Příční ulici, 
Jarmila Babková ve Svatoanenské ulici 

a Ludmila Paurová ve Štěpnici. 
●

Podrobnosti 
v TL 10/2013 na str. 25
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NEJEN V TELČI. V Nové Říši dostává jedna z věží kostela  
sv. Petra a Pavla novou konstrukci a krytinu.

Foto: Oldřich Nosek

UŽ TO ZAČALO. UDÁLOST STOLETÍ. Věž sv. Ducha do-
stane letos nové zastřešení.

Foto: Ilona Jeníčková

KONCERT BAGRŮ VE ŠTĚPNICKÉM RYBNÍKU. Více 
v textu starosty na str. 3

Foto: Ilona Jeníčková

VANDAL NA MYSLIBOŘSKÉ. Takto se nám pomstil ze sobo-
ty na neděli 24. června na dvou nedávno vysazených hrušních ne-
známý „silák“. Nikdo nic neviděl ani neslyšel.

Foto: Věra Mikešová


