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Reprezentovalo nás mládí

Silák David
Maximální úsilí Davida Lupače na Mistrovství světa dorosten-
ců v silovém trojboji v brazilském Ribeirao Preto na počátku 
září nebylo marné. V kategorii do 110 kg vybojoval pro Českou 
republiku stříbrnou medaili. V disciplině dřep nenašel přemo-
žitele a výkonem 305 kg v ní zvítězil. Mistrem světa se stal Ame-
ričan Michael McCoy, který v dřepu skončil druhý za Davidem. 
V dalších dvou disciplínách trojboje, tlaku a mrtvém tahu, si 
oba borci pořadí vyměnili, což nakonec rozhodlo o celkovém 
vítězství Američana. Ten celkově vzepřel 817,5 kg, druhý David 
787,5 kg. Třetí skončil Japonec Hanada Toshihiro s výkonem 
692,5 kg.                                          Foto: Archiv Davida Lupače

Miss Eliška
Nositelkou titulu Miss Jihlava Open pro rok 2009 - otevřené 
soutěže pro dívky z celé ČR se stala devatenáctiletá Eliška Ur-
bancová z Telče.                                        Pokračování na str. 6

Foto: Zdroj MF DNES Anna Vavriková
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Konzultační den 
rady města

středa 11. listopadu
 15.00 - 17.00 hod.
doporučujeme se předem

 objednat v sekretariátu MěÚ

Z jednání rady města
73. schůze - 23. září
- RM schválila příspěvkové organizaci 
Domov pro seniory Telč přesun finanč-
ních prostředků z rezervního fondu do 
investičního tak, aby Domov mohl kou-
pit průmyslovou pračku pro své potřeby.
- RM nedoporučila zahájení přípravy pro 
zainvestování pozemků pro výstavbu 16 
garáží v lokalitě „Markova humna“ ve 
Štěpnici.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
na akci „Rekonstrukce veřejného pro-
stranství – nám. Bratří Čapků v Telči“, 
schválila složení komise pro otevírání a 
hodnocení nabídek a seznam vyzvaných 
dodavatelů.
- RM schválila zveřejnění záměru proná-
jmu části pozemku parc. č. 3792/4, díl č. 
22 o výměře 384 m2 v zahrádkářské osa-
dě Třešňovka.
- RM schválila uzavření smluv o partner-
ství v projektu „Logopedická náprava v 
mateřských školách oblasti Telčska“.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
Poskytnutí úvěru na financování projek-
tu „Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ 
Hradecká“, složení komise pro otevírání 
a hodnocení nabídek a dodavatele, kteří 
budou vyzváni k předložení nabídky.

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 
1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich dr-
žitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 
prosince 2010! Uplynutím stanovené doby 
pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbý-
vají platnosti.

Telčským listům potvrdil tuto v po-
slední době hodně medializovanou in-
formaci vedoucí odboru dopravy MěÚ 
Telč Libor Blabla. 

„Výměny ŘP provádí obecní úřad obce 
s rozšířenou působností  příslušný podle 
místa trvalého pobytu držitele ŘP. Pro úče-
ly výměny je nutné, aby si žadatel přinesl 
jednu barevnou nebo černobílou fotogra-
fii průkazového formátu o rozměrech 3,5 
x 4,5 cm, stávající ŘP, doklad totožnosti 
a vyplnil „Žádost o vydání ŘP“. Ta je k 
dispozici na našem odboru Na Sádkách,“
uvedl Libor Blabla.

Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP 
je do 20 dnů od podání žádosti. Proto-
že se jedná o povinnost z platné právní 
úpravy, není výměna ŘP zpoplatněna.

„Pokud ale žadatel požaduje vydání ŘP 
v rámci povinné výměny v kratší  lhůtě, 
tj. do 5 pracovních dnů od podání žádos-

Město Telč se stalo 
plátcem DPH
Město Telč se stalo od 1. září 2009 plátcem 
daně z přidané hodnoty. Na rozdíl např. 
od podnikatelských subjektů se DPH u 
města týká jen vybraných činností. Jedná 
se např. o služby v Informačním středisku 
– internet, prodej zboží, inzerce, propa-
gace ubytování apod. Cena se navýšila i 
u parkovacích karet, krátkodobých pro-
nájmů a odvozu odpadů od podnikatelů. 
Čtenáři Telčských listů zaplatí za jeden 
výtisk o korunu více a hlouběji do kap-
sy musí sáhnout i občané, kteří požadují 
služby podléhající dani při svatebních ob-
řadech.                    Ing. Lenka Komůrková

vedoucí finančního odboru MěÚ

18. zasedání zastupitelstva města18. zasedání zastupitelstva města18. zasedání

Zastupitelé schválili udělení Cen města 2009
V pondělí 21. září se zastupitelé 

sešli ke svému v pořadí 18. zasedá-
ní v tomto volebním období. Již se 
pomalu stává pravidlem, že místem 
jednání bývá zasedací místnost v 
nově postavené a vybavené přístavbě 
Základní školy v Masarykově ulici. 
Jednání se zúčastnilo 18 zastupitelů. 
Omluveni byli Václav Hercik, Bohu-
mil Norek a Miloš Vystrčil.

Prvním bodem, který byl projed-
náván po obvyklých procedurálních 
bodech programu, byly dodatky zři-
zovacích listin příspěvkových organi-
zací zřizovaných městem, které byly 
vypracovány v souvislosti s novelou 
zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Dodatky zřizo-
vacích listin byly schváleny.

Na 3. zasedání zastupitelstva města 
14. února 2007 bylo rozhodnuto o po-
řízení nového územního plánu města. 
V návaznosti na to byl pořizovatelem 
zpracován návrh zadání územního 
plánu, který byl zastupitelstvu města 
znovu předložen ke schválení. Hlaso-

váním bylo přijato usnesení, kterým 
bylo zadání územního plánu města 
schváleno.

Jedním z hlavních bodů programu 
zasedání zastupitelstva bylo udělení 
Cen města Telče za rok 2009. Za-
stupitelstvo města schválilo udělení 
Ceny města za rok 2009 Marii Závod-
ské a Ing. Ivaně Macků za propagaci 
města prostřednictvím unikátní pěs-
titelské sbírky fuchsií a každoroční 
realizaci výstavy pro veřejnost, Sbo-
ru dobrovolných hasičů Nevcehle za 
přínos k netradiční propagaci města 
a dlouholetou organizátorskou čin-
nost akce Hasičský den na telčském 
náměstí, českému a rakouskému or-
ganizačnímu týmu Dolnorakouské 
zemské výstavy 2009 za realizaci vý-
znamného mezinárodního projektu.

Oficiální zápis ze zasedání zastupi-
telstva města je zveřejněn na úřední 
desce v podloubí radnice, interneto-
vých stránkách města a je k nahléd-
nutí i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Mění se řidičské průkazy
ti, je pro tento úkon již stanoven správní 
poplatek 500 Kč,“ doplnil vedoucí odboru poplatek 500 Kč,“ doplnil vedoucí odboru poplatek 500 Kč,“
Libor Blabla.

Na otázku, kolika řidičů ve správním 
obvodu Telče se výměna ŘP týká, uved-
la Petra Brunnerová z odboru dopravy: 
„Podle naší evidence je to téměř 1200 ři-
dičů.“

Vzhledem k tomu, že do konce roku 
2010 je již jen necelých 300 pracovních 
dnů, měli by na telčský odbor dopravy 
přicházet průměrně čtyři žadatelé o vý-
měnu ŘP denně. „Tak tomu samozřejmě 
není,“ posteskl si Libor Blabla s tím, že není,“ posteskl si Libor Blabla s tím, že není,“
pokud řidiči přijdou požádat o výměnu 
ŘP včas, vyhnou se tím případným fron-
tám na konci příštího roku.    /z/

Vše o výměně
 řidičských průkazů 

najdete na
http://www.vymentesiridicak.cz/
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Radosti a starosti telčského starosty
Projděte se po Dlážkách
Když to ještě listopadové počasí dovolí, 
vyjděte si na procházku na Dlážky. Po-
kud tam někdo z vás ještě letos nešel, 
bude jistě příjemně překvapen. Začně-
te v ulicích Úzká, Krátká a Mlýnská. Ty 
dostaly zcela novou podobu. Povrchy 
komunikací a chodníků jsou nyní v ka-
menné dlažbě a vše osvětlují nové lampy 
veřejného osvětlení. Asi největší změnou 
prošel prostor za Staroměstským rybní-

Malý Martin Kret si vyzkoušel nové dětské hřiště Na Dlážkách mezi prvními. Byl moc 
spokojený.                                                                                       Foto: Ilona Jeníčková

kem pod Lyrou. Z dříve neudržovaného 
místa se jistě stane jedno z nejnavště-
vovanějších. Nově jsou upraveny cesty i 
plochy zeleně. Ale tou největší změnou je 
zcela nové dětské hřiště s řadou zajíma-
vých atrakcí. I pokračování po opravené 
cestě Na Dlážkách zpříjemní nové osvět-
lení, které večer ještě zvýrazní kouzlo 
této sochami lemované stezky. Podobně 
i cesta lesem přes Oslednice bude pro 
vycházku příjemnější jak novým povr-
chem, tak i osvětlením. A když k tomu 
přidáme na Telč dosud neznámý pohled 
z mola na Staroměstském rybníku, určitě 
budete s vycházkou spokojeni. Všechny 
realizované úpravy jsou součástí projektu 
Vítejte ve Starém Městě v Telči. Ten byl 
podpořen evropskými penězi z Regio-
nálního operačního programu. Náklady 
na nyní realizovanou část projektu se po-
hybují kolem 12 milionů korun, v rámci 
celého projektu se proinvestuje více než 
27 milionů korun. Velké poděkování pa-

tří autorům projektu Jiřímu a Václavovi 
Ondráčkovým a místní firmě SATES, 
která tuto část projektu realizovala.
Školka topí tepelnými čerpadly
Že se na budově mateřské školy v Ko-
menského ulici po letech něco změnilo, 
je patrné na první pohled. Nevzhlednou 
šeď staré fasády nahradily veselé barvy 
u jednotlivých vchodů a také nová okna 
vypadají lépe než ta původní. A nejen 
vypadají, ale z energetického hlediska 

jsou daleko kvalitnější. A to samozřejmě 
platí i o celé fasádě a střeše budovy. Zce-
la nový je ale i systém vytápění budovy. 
Doposud se celý objekt vytápěl elektric-
kými akumulačními kamny. A pokud se 
k tomu přidaly ztráty tepla nekvalitními 
okny, samozřejmě to znamenalo obrov-
ské provozní náklady. Realizovaný topný 
systém založený na tepelných čerpa-
dlech je v Telči novinkou. A společně s 
řízeným oběhem vzduchu by měl zajis-
tit maximální úspory tepla. Systém byl 
již v provozu při nedávném prudkém 
ochlazení a podle prvních reakcí fungu-
je velmi dobře. Samozřejmě vše v praxi 
ukáže až první zima, ale už nyní lze říci, 
že dodavatelské firmy Trojstav a Starkon 
odvedly kvalitní práci. Celý průběh bu-
dování topného systému i jeho výhody si 
budou moci zájemci prohlédnout v su-
terénu budovy, kde bude nainstalována 
malá expozice úspor energií. Obě akce 
v celkové hodnotě více než 14 milionů 

korun byly podpořeny z operačních pro-
gramů Životní prostředí a Přeshraniční 
spolupráce.
Přestože před zahájením školního roku 
panovaly obavy, zda se vůbec dá na sta-
veništi zajistit chod školky, vše se nako-
nec obešlo bez větších problémů. Ale to 
by samozřejmě nešlo bez pomoci a spo-
lupráce vedení, učitelek a personálu škol-
ky a také rodičů. Všem za to patří veliké 
poděkování.
Kanály opět na zimu
Nerudova ulice a náměstí Bratří Čapků 
se změnily ve staveniště. Vím, že v tomto 
počasí a před zimou je to nepříjemné, ale 
nemáme jinou možnost. Městu se poda-
řilo získat krajskou dotaci na kanalizaci, 
ale s podmínkou, že bude utracena ještě 
letos. A tak akci, plánovanou na jaro, jsme 
byli nuceni zahájit už nyní. V části ulice se 
bude souběžně pokládat i vodovod. Letos 
je třeba proinvestovat 2 miliony korun, 
příští rok dalších 2,5 milionů. Ještě letos 
budou zahájeny i práce na celkové revi-
talizaci ulice a náměstí. Hlavní část této 
akce ale bude realizována až v příštím 
roce. Nerudova ulice i komunikace kolem 
náměstí dostanou nové povrchy, potřeb-
nou údržbou projde i park a za budovou 
školky vzniknou nová hřiště. Celá akce v 
objemu necelých 15 milionů korun je ze 
70 procent podpořena evropskými penězi 
z Regionálního operačního programu.

Roman Fabeš

Vítali jsme nové občánky
V sobotu 17. října pozvali představi-
telé města dalších 35 malých občánků 
do obřadní síně radnice, aby je po-
zdravili jako naše nové spoluobčany a 
zapsali na pamětní listinu města. Pro 
19 chlapců a 16 děvčátek narozených 
v březnu až srpnu letošního roku, je-
jich rodiče i příbuzné byla připravena 
malá slavnost na které vystoupily děti 
z Horáckého souboru Kvítek pod ve-
dením Jany Návratové, zazpívali Věra 
Peichlová s Mirkem Zadinou a Libuše 
Štanclová přednášela básně. V závě-
ru se místostarostka Hana Müllerová 
podělila s rodiči o radost nad naroze-
ním dětí a dala jim najevo, jak velice 
si váží jejich rozhodnutí vzít na sebe 
zodpovědnost za jejich výchovu. Pro 
každého byl nachystán malý dárek, je-
hož součástí bude i dodatečně zaslaná 
fotografie. 

Hana Müllerová, místostarostka 
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Památkový ústav v Telči  
připravuje
Přednáškový cyklus Územního odborné-
ho pracoviště Národního památkového 
ústavu v Telči Rodinné stříbro.

18. listopadu
Památky na Vysočině zapsané na Se-
znam světového kulturního a přírod-
ního dědictví UNESCO

Přednáší: Mgr. Jolana Šanderová, NPÚ 
– ú.o.p. v Telči

Historické centrum Telče, kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře, Židov-
ská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Tře-
bíči jsou památkami, jimž se dostalo cti 
být zapsány na prestižní seznam. Tímto 
aktem však práce nekončí, nýbrž začí-
ná…. Co obnáší péče o „šlechtu“ mezi 
památkami se Vám pokusí přiblížit tato 
přednáška.

Přednáška se koná v obřadní síni na 
radnici v Telči od 18 hodin.

Čas od času se na vás ve svých člán-
cích obracím s prosbou o pomoc. Vždy 
se jedná o věci veřejné, na které město 
samo nestačí. Ať už je to údržba zeleně 
před domy, úklid chodníků anebo jen 
pochopení a tolerance při investičních 
akcích, které vám ztrpčují život. Jsem 
přesvědčen, že právě díky této pomoci 
se nám daří realizovat řadu investičních 
akcí a na druhé straně šetřit náklady na 
údržbu. Přestože jde o majetek města, 
chováme se k němu jako k vlastnímu. A 
snad je to i v našem městě vidět.

Jako rána z čistého nebe přišlo roz-
hodnutí našich zákonodárců o změně v 
zimní údržbě chodníků. Doposud byla 
odpovědnost za škody vzniklé na ne-
udržovaném chodníku na vlastníkovi 
sousední nemovitosti. Nyní tato odpo-
vědnost přechází na vlastníka chodníku, 
tedy města. Nevím, od kdy bylo nasta-
veno odklízení sněhu postaru, ale díky 
vám fungovalo. Občas to někdo nestihl, 
někdy pomohl soused, a pokud to nešlo, 
prohrnuly Služby. Díky tomu byly chod-
níky schůdné i za největších kalamit. Ni-
kdy jsme neuplatňovali postih za nepro-
hrnutý chodník a snad ani nikdo, kromě 
města, nehradil zranění za uklouznutí 
na chodníku. Nakonec, právě tohle byl 
hlavní důvod změny zákona – abyste vy 
nebyli zodpovědní za úraz, který se stane 
na majetku města. Ale poslancům nějak 
nedošlo, že to by se dalo řešit jednodu-
chou úpravou a ne radikální změnou ně-
čeho, co léta funguje.

V praxi by to tedy mělo znamenat, 
že pokud napadne sníh, necháte hrabla 
za vraty a chodníky uklidí Služby Telč. 
Chci vás moc poprosit, nedělejte to. Po-
kud je to jen trochu možné, pokuste se 
chodníky udržet v zimě schůdné. Bez 
vás to totiž fungovat nebude. Jednoduše 
proto, že město na to nemá ani kapacity, 
ani peníze. Pokud byste se doma roz-
hodovali mezi tím, zda zaplatit opravu 

střechy na domě anebo vyvezení sněhu 
ze dvora, určitě byste zvolili to první a 
po dvoře proházeli jen tu nejpotřeb-
nější cestu. A před stejnou volbou stojí 
nyní město. Buď přidat ročně více než 
1,5 milionu na odhrnování sněhu ve 
městě, anebo tyto peníze investovat do 
škol, hřišť, zeleně či chodníků. Můžeme 
se rozhodnout jako vy doma?  Že totiž 
raději peníze ušetříme a použijeme je na 
potřebné investice a vy nám pomůžete 
se zimní údržbou chodníků.  Jednu věc 
vám mohu garantovat. Město bude plně 
zodpovídat za případné škody vzniklé 
úrazem na udržovaném chodníku před 
vaším domem. Vyplývá to z pojistné 
smlouvy, kterou má město uzavřenou. 
A ještě jednu kompenzaci bych chtěl na-
bídnout. Těm, kteří by chodníky v zimě 
udržovali, by město prominulo popla-
tek za jeho zábor při stavební činnosti. 
Třeba pokud byste potřebovali postavit 
na čtrnáct dnů lešení na opravu fasády 
nebo na omezenou dobu uložit stavební 
materiál při rekonstrukci objektu.

Plán zimní údržby, který je přílohou 
Telčských listů, vymezuje hlavní trasy, 
které jsme schopni a budeme z rozpočtu 
města udržovat. V podstatě to bude stej-
ný rozsah, jaký jsme udržovali minulou 
zimu. Obsloužíme tak veškeré silnice a 
nejfrekventovanější chodníky ve městě. 
Ostatní málo využívané chodníky zůsta-
nou neudržované a k chůzi bude mož-
no využít málo frekventovanou místní 
komunikaci. Ale věřím, že díky vašemu 
pochopení bude takových případů mini-
mum.

Byli byste ochotni za těchto podmínek 
pomoci? Na webových stránkách města 
bude umístěna anketa na toto téma. Vy-
jádřete jejím prostřednictvím svůj ná-
zor. Anebo jej pošlete na mou mailovou 
adresu starosta@telc-etc.cz či nechte pí-
semně na Informačním středisku.

Roman Fabeš, starosta města

Starosta města aktuálně k zimní údržbě chodníků

Prosím, pomozte

Biskup Radkovský 
je čestným občanem
i doma

Nejvýše postavený církevní hodnostář 
pocházející z našeho regionu, plzeňský 
biskup  František Radkovský, se dočkal 
uznání i v rodné Třešti. Sedm let poté, co 
mu udělilo čestné občanství Telče zdejší 
městské zastupitelstvo, mu stejné oceně-
ní udělili i zastupitelé v Třešti. Stalo se 
tak u příležitosti jeho letošních 70. naro-
zenin, které oslavil na počátku října.

Mons. František Radkovský vystudoval 
v letech 1954 až 1957 telčské gymnázium, 
které se tehdy jmenovalo jedenáctiletá 
střední škola. V roce 1962 promoval na 
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Na kněze byl vysvěcen 
v roce 1970. V duchovní službě působil 
převážně v západních Čechách. V roce 
1990 jej papež Jan Pavel II. jmenoval 
biskupem. V roce 1993 se stal prvním 
biskupem tehdy nově zřízené plzeňské 
diecéze.  V poslední době se jeho jmé-
no objevilo také mezi možnými nástupci 
kardinála Miroslava Vlka. Biskup Fran-
tišek Radkovský má velice vřelý vztah k 
Telči. Již dvakrát také poskytl rozhovor 
naší redakci.

Před Františkem Radkovským dosáhl 
stejného postavení v katolické církvi z 
našich krajanů již jen Jan Mezoun z Tel-
če, který byl v letech 1576 až 1578 bisku-
pem v Olomouci.                   /z/

Ohlas na benefiční koncert

SANTINI a SDÍLENÍ
Dvě skupiny nadšenců, které se setkaly na duchovní půdě, aby rozdávaly potě-
šení, radost a energii dalším lidem.
SANTINI svým zpěvem na říjnovém benefičním koncertě podpořilo snahy 
občanského sdružení SDÍLENÍ, které pomáhá seniorům, nemocným a jejich 
rodinám. Díky Vám, pane dirigente Tomku, zpěváci, muzikanti, díky Vám milí 
příznivci hudby a SDÍLENÍ.
Jistě se podaří   s d í l e t    tu nádhernou atmosféru, která vládla na koncertě s 
našimi klienty a předat jim poselství vzájemné pospolitosti a lidství. Děkujeme 
a vážíme si Vaší podpory.                                     Marie Gregorová. SDÍLENÍ, o.s.
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Jako by krajští cestáři předvídali letošní brzký 
nástup zimy, když na počátku října představili 
v Jihlavě 28 nových sypačů IVECO za více než 
153 mil. Kč. Ty pro ně před novou zimní sezó-
nou pořídil kraj Vysočina. Telčské listy zajíma-
lo, zda se některý z nových strojů objeví i na 
silnicích v našem regionu. „Cestmistrovství Telč 
obdrželo hned tři nové sypače. Dva budou na-
sazeny přímo v Telči a jeden na středisku Třešť,“ 
potvrdil dobrou zprávu pro všechny motoristy 
vedoucí telčského cestmistrovství Ladislav Du-
fek. To má ve správě 370 km silnic II. a III. třídy 
v území které zahrnuje správní obvod „malého 
okresu“ Telč, celé Třešťsko a oblast okolo Sto-
nařova a Brtnice. „Je to prakticky celá jižní polo-
vina okresu Jihlava, až po samý okraj krajského 
města,“ upřesnil Ladislav Dufek. Navíc telčští města,“ upřesnil Ladislav Dufek. Navíc telčští města,“
silničáři smluvně pečují o dva úseky státních 
silnic, I/23 od Hamru u Mrákotína až po Hory 
na Třebíčsku a v zimě nechvalně známou část 
I/38 od Stonařova do Želetavy.               /z/

Tři sypače IVECO do Telče

Všech 28 sypačů budilo velkou pozornost na Masarykově náměstí v Jihlavě.                                                                                            
                                                                                             Foto: Archiv KrÚ Vysočiny

Slovo hejtmanaSlovo hejtmanaSlovo he

Dolnorakouská výstava, návštěva papeže, medaile Vysočiny
Přestože čtete tyto řádky v listopadu, kdy se blíží zimní plíska-

nice, rád bych se vrátil ke svým zážitkům z konce slunného ba-
bího léta. Možná i proto, že mne tehdy zahřálo nejen to slunce, 
rád bych se vrátil k tomu, co jsem tehdy zažil i vyslovil.

Říjnem skončila Dolnorakouská zemská výstava - poprvé 
jako přeshraniční akce s naší účastí. Už když jsme 28. září v 
Telči přivítali jubilejního třistatisícího návštěvníka, bylo jas-
né, že úsilí jí věnované nebylo marné. Byl jsem velmi potěšen, 
že se výstava setkala s takovým ohlasem. Společně s dolnora-
kouským zemským hejtmanem Erwinem Pröllem jsme jako 
jubilejní návštěvnici výstavy mohli pogratulovat osmnáctileté 
studentce chotěbořského gymnázia Kateřině Jandové. Vidím v 
tom určitou symboliku. Právě v mladých, v jejich zájmu o mi-
nulost a současně nezatížeností temnými úseky dějin s dominu-
jící záští, vidím šanci světa na jeho budoucnost bez zbytečných 
tragických konfliktů. Za šest měsíců navštívilo nakonec tento 
mimořádný projekt ve třech městech celkem více než 350 tisíc 
návštěvníků na obou stranách hranice.

Nemohl jsem si tehdy v této souvislosti nevybavit zážitek z 
brněnského setkání s hlavou katolické církve. Přestože se tu 
sešel více než stotisícový dav, shromáždění si uchovalo hlavně 
díky jemu výrazný duchovní ráz. Papež Benedikt XVI. mě za-
ujal především svými slovy o tom, že bez spolupráce a dohody 
lidí různých národů, názorů a filosofií nemůže být prognóza 
světového vývoje příznivá. Papež nemoralizoval, mluvil o na-
ději. O tom, že není snadné vytvořit společnost založenou na 
dobru, spravedlnosti a bratrství, protože lidská bytost je svo-
bodným tvorem a jeho svoboda zůstává křehkou. O tom, že 
musíme svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat k dobru. 

     Možná se někomu může zdát, že to jsou jen stále opaku-
jící se slova. Jsem ale přesvědčen, že je potřebné často připo-
mínat, že naděje tohoto světa je jen v poznávání se a toleran-
ci  různých vidění naší reality. Bez rozdílu způsobu vyznání, 

historicky a etnicky rozdílných zkušeností. Ne hledání a zdů-
razňování rozdílů, vyvyšování se nad jiné, deklarování svých 
jediných pravd. To vše vede jen k nenávisti, válkám slov a po-
sléze i zbraní. Mezi jednotlivci i mezi národy.

K povzbudivým říjnovým zážitkům patřil taky slavnostní ve-
čer s udělováním medailí kraje Vysočina. Slavná a skromná at-
letka Jarmila Kratochvílová, férový horolezec světového formátu 
Radek Jaroš, uznávaný vědec Josip Kleczek, trpělivý propagátor 
Posázaví František Pleva, mladá famózní rychlobruslařka Mar-
tina Sáblíková, obdivuhodný organizátor festivalu dokumentů 
Marek Hovorka, houževnatý parasportovec Michal Šiška. Osob-
nosti z Vysočiny, které se prosadily v různých oborech a disci-
plínách, mají jedno společné. Všichni se prosadili svými schop-
nostmi, ale i svou vůlí a vytrvalostí. Něco dokázali a mohou být 
pozitivními vzory pro své následovníky i pro běžný život.

K tomu tolik potřebnému pozitivnímu v myšlení lidí jistě 
přispívají takové chvíle, jaké byly spojeny s návštěvou papeže, 
společnou česko-rakouskou přeshraniční výstavou i prezentací 
příběhů našich laureátů krajských medailí.  Naděje, o níž mluvil 
Svatý otec, se mi tehdy v tom slunečném pondělním setkání v 
Telči zhmotnila i v osobě sympatické studentky Kateřiny Jando-
vé. Mluví anglicky a německy, zajímá se o soudobé dějiny a chce 
být lékařkou. Dnešní mladí lidé mají svět otevřený. Domluví se, 
mají možnost poznávat ten svět na vlastní kůži a vlastníma oči-
ma.  Přes všechno lamentování nad současnou mladou generací 
věřím, že přinejmenším ti nejlepší z nich chtějí a mohou udělat 
ten svět lepším. Nenechávejme to ale jen na nich a na budouc-
nosti. Pomáhat naplňovat onu naději může každý z nás. Koná-
ní národů, států a jejich vlád nakonec svým způsobem odráží 
jen konání jednotlivců. Takže všichni můžeme přispět - prostě 
svým slušným a přátelským chováním a jednáním v každoden-
ních vztazích.                                                              Jiří Běhounek
                                                                               hejtman Vysočiny
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Dnes se v našem seriálu podíváme do ulice Na Můstku. V roce 1928 vyšla před dům 
čp. 35 celá rodina jeho majitele, pana Matěje Hynka (v plášti). Ten zde provozoval ho-
kynářství. Vzhledem k velikosti krámku nabízel pan Hynek své zboží i na přenosném 
pultu vedle chodníku. Pamětníci by na snímku vpravo mohli poznat dceru pana Hyn-
ka, pozdější paní Náhůnkovou – Novákovou.
Dnešní díl seriálu nám také připomene téměř zapomenuté slovo ze slovníků našich 
prarodičů. Ti chodili běžně nakupovat předměty a potraviny denní potřeby do malých 
obchůdků – hokynářství. Jejich majitelé nemuseli být vyučeni obchodníky. Na dru-
hé straně nemohli hokynáři prodávat státem obhospodařované zboží. Díky některým 
zmínkám v české literatuře má pojem hokynářství nezaslouženě trochu hanlivý ná-
dech. Ve světě tomu tak ale není. Ke svým předkům, hokynářům, se třeba hrdě hlásí 
dynastie výrobců whisky John Walker a jako dcera hokynáře se ráda představovala 
britská premiérka Margaret Tatcherová.
Za zapůjčení snímku děkujeme Ing. arch. Evě Hlavsové.u děkujeme Ing. arch. Evě Hlavsové.u děkujeme In

Vzpomínáme na 20. století Dokončení ze str. 1

Miss Eliška
Porazila na večeru v sobotu 9. října v 

DKO Jihlava svých 11 soupeřek a díky 
velké podpoře diváků získala i titul 
Miss Sympatie.

Podle slovo vítězky byla soutěž velmi 
silně obsazená, zejména volné disciplíny 
měly vysokou úroveň. „Vybrala jsem si 
hru na piano a vsadila jsem na moderní 
romantickou věc z filmu Titanic. Hodně 
mi pomohla desetiletá Terezka Nosková 
z Telče, která mě doprovázela na flétnu,“ 
hodnotí svou volnou disciplínu Eliška.

O nové miss Jihlava Open nepíšeme v 
TL poprvé. V roce 2007 totiž jako repre-
zentantka kraje Vysočina postoupila do 
finále Miss Junior 2007. Na naši otázku, 
co jí soutěže přinášejí, odpovídá: „Pozna-
la jsem mnoho zajímavých lidí, ráda třeba 
vzpomínám na vtipné rozhovory s Janem 
Čenským,“ a doplňuje, Čenským,“ a doplňuje, Čenským,“ „soutěže ovlivnily i 
mou životosprávu a celkový životní styl.“

Dnes má Eliška za sebou maturitu na 
telčském gymnáziu a studuje na Mendlo-
vě univerzitě v Brně. A jaké jsou její další 
plány? „Samozřejmě na prvním místě je 
pro mě škola. Další soutěže přicházejí v 
úvahu, pokud to studium dovolí. Do kon-
ce roku mě ještě čekají dvě soutěže, opět s 
otevřenou účastí – finále Miss Palladium 
a soutěž o nejzajímavější tvář roku Look 
– Bella.“                                                  /h/

SDÍLENÍ o.s. připravuje školení 
dobrovolníků

7. 11. (sobota), 17.11. (úterý - státní svátek) 
od 9.00 do 16.30 hod.

Kurz je určen zájemcům o dobrovolnickou službu a osobám pečujícím o 
blízkého člověka doma.

Školení proběhne: Klub důchodců, Masarykova 330, Telč
Účastnický poplatek  200,-Kč zahrnuje materiály, 2x oběd, pohoštění.

Kde se přihlásit? Osobně každé pondělí od 13 - 17 hod na Centru poraden 
v Telči (na poliklinice), poštou - SDÍLENÍ o.s., Telč II/321, 588 56, mailem: 
os.sdileni@centrum.cz , tel: 777 574 975

Více informací, dotazník a přihláška
na www.os-sdileni wz.cz

Podjavořičan v lázních. 
Mariánských

Ve dnech 18. – 20. září se soubor Pod-
javořičan zúčastnil V. mezinárodního 
folklorního festivalu Mariánský pod-
zim.

Na pátečním večerním galakoncertu v 
městském divadle vystoupily české i za-
hraniční folklorní soubory, v sobotu a v 
neděli se tančilo, zpívalo a hrálo na ko-
lonádě, u Lesního a Křížového pramene, 
před hotelem Cristal, hotelem Bohemia 
a na dalších místech lázeňského města.

Pěvecká a taneční vystoupení doplnili 
mistři tradičních řemesel na lidovém jar-
marku. Festivalu se zúčastnilo přibližně 
tři sta tanečníků, zpěváků a hudebníků. 
Lázeňské město proto hýřilo barevností, 
zpěvem, tanci a dobrou náladou.

Poděkování za krásný zážitek patří 
především folklornímu souboru Mar-
jánek, který se velkou měrou podílel na 
organizaci.

Kristýna Krejčířová, Podjavořičan
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Na vlakovém nádraží

Šeříky za šeřík
V souvislosti s výstavbou parkoviště u 

vlakového nádraží zmizel také vzrostlý 
keř šeříku, který v květnu svými květy 
vítal přijíždějící do Telče. To neušlo po-
zornosti všímavých občanů i samotných 
železničářů, kteří se s dotazy na důvody 
pokácení keře obrátili na TL.

„Souhlas s jeho pokácením jsme pečlivě 
zvažovali, protože se jednalo o dřevinu 
netypického vzhledu s poměrně dobrým 
zdravotním stavem. Na základě původ-
ních odhadů, že keř byl vysazen v době 
výstavby železniční stanice, byla první 
žádost zamítnuta. Později však   odborný 
posudek ukázal, že se jedná již o druhý 
šeřík rostoucí zhruba na stejném místě. 
Vzhledem k hvězdicovému vyklonění 
čtyř hlavních kmenů se jevilo i velmi pro-
blematické projíždění na parkovací mís-
to okolo keře, pokud by zůstal na místě. 
Zasahoval opravdu „hluboko“ do plochy 
parkoviště. Případná redukce kmenů 
by měla negativní vliv na jeho zdraví a 
vyvážený vzhled. Na základě těchto sku-
tečností bylo zvoleno radikální řešení a 
současně byla uložena náhradní výsadba 
pěti šeříků v rámci následného ozeleně-
ní parkoviště,“ uvedl v této věci pro TL ní parkoviště,“ uvedl v této věci pro TL ní parkoviště,“
Zdeněk Posád z odboru životního pro-
středí telčské radnice.     /z/

Vlakové nádraží bude jako nové

Lovil se Štěpnický 
rybník

Na otázku, jak hodnotí letošní výlov, 
odpověděl za nájemce městských rybní-
ků Jan Pokorný, hospodář telčské organi-
zace Moravského rybářského svazu: „Přes 
nepříznivé počasí byl docela úspěšný. Ti, 
které počasí neodradilo, si mohli pochut-
nat na rybích specialitách nebo si koupit 
čerstvě vylovenou rybu. Celkem jsme jich 
vylovili 60 metrických centů. Samozřejmě 
že nejvíce bylo kaprů, ale v sítích se objevi-
li také líni, amuři, candáti, štiky atd.“

Podle Jana Pokorného se výlov ostat-
ních městských rybníků uskuteční až na 
jaře. Letos se zatím vánočních kaprů od 
Moravského rybářského svazu nedočká-
me. Jejich prodej plánují zdejší rybáři až 
v příštím roce.

Vlakové nádraží se proměnilo v jedno velké staveniště. To vyžaduje od cestujících velké 
pochopení.                                                                                    Foto: Tereza Jeníčková

112 let od svého vzniku bude telčské 
vlakové nádraží jako nové. Vedení města 
se po řadě jednání podařilo sladit velký 
investiční projekt výstavby nového auto-
busového nádraží za více jak 40 mil. Kč s 
Českými drahami. Ty za téměř 10 mil. Kč 
současně zásadně opraví to vlakové. Telč-
ským listům to potvrdila tisková mluvčí 
ČD Kateřina Šubová.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o bu-
dovu v ochranném pásmu památkové 
rezervace, byly veškeré opravy a úpravy 
konzultovány s památkáři. V průběhu 
rekonstrukce budou vyměněna všechna 
okna a dveře, bude provedena  kompletní 
hydroizolace přízemí a nádraží dostane 
nové podlahy. Samozřejmě budou také 
vyměněny vnitřní instalace. Fasáda bu-
dovy bude zateplena. Změny se dočká 
i střecha, která bude prodloužena. Jako 
krytina bude použita bobrovka. Zmíně-
nými úpravami by se měla podoba bu-
dovy blížit svému původnímu vzhledu,“ 
uvedla Kateřina Šubová.

Autorem projektu rekonstrukce nádra-
ží je Ing. arch. Jiří Ondráček, generálním 
dodavatelem je stavební firma Radekov.

Podle Kateřiny Šubové se s ukončením 
prací na vlakovém nádraží počítá do kon-
ce června příštího roku. Tedy současně, 
nebo v malém předstihu, kdy by Město 
Telč mělo dokončit stavbu autobusového 
nádraží a přilehlého parkoviště. Jeho vý-
stavbu umožní to, že České dráhy v rámci 
přestavby vlakového nádraží přistoupily k 
demolici části nepoužívaných budov býva-
lého provozního traťového okrsku v areálu 
nádraží.

Pro pořádek připomínáme, že na úpra-
vách hlavní nádražní budovy se podílí i 
Město Telč. V jeho „režii“ je úprava pří-
zemí, tj. vestibulu, čekárny, toalet a záze-
mí pro řidiče autobusů.

Po dokončení obou staveb tak vznikne 
dopravně – provozní areál, který bude 
možné bez nadsázky nazývat dopravní 
terminál, jakým se nemůže pochlubit 
řada větších měst, než je Telč.    /z/

Tak vypadalo nádraží na začátku minulého století.
www.telc-etc.cz



- 8 -

DRZV. 300 tisíc návštěvníků!

Třistatisícího návštěvníka přivítali 28. září na zámku v Telči hejtmané obou pořádají-
cích zemí, Jiří Běhounek a Erwin Pröll. Byla jím studentka chotěbořského gymnázia 
Kateřina Jandová.                                                                        Foto: NLK Johann Pfeiffer

Účastníci mezinárodního studentského projektu o toleranci a porozumění v 
Berlíně, kterého se zúčastnili i telčští středoškoláci, uctili také památku obětí 
holocaustu v koncentračním táboře Sachsenhausen. Autorkou snímku je prof. 
Věra Zadinová, která studenty v Německu vedla.

Více o tomto tématu na straně 9 v příspěvku Pavly Hrubšové.

Lidová malírna
Před sto lety, v roce 1909, spatřily svět-
lo světa první výrobky Lidové malírny v 
Telči. V TL postupně představujeme její  
pozoruhodná, a spíš méně známá, díla. 
Seriálem nás provází odborník a velký 
znalec historie Lidové malírny pan Petr 
Krchňavý, majitel telčského starožitnictví 
na náměstí Zachariáše z Hradce.

Pozvánka do Městské galerie

EJHLE LIDÉ
Více o nové výstavě obrazů a tapiserií 
Zdeny Šafky Řehákové v Městské galerii 
Hasičský dům  na straně 16.
Výstava bude zahájena 29. listopadu a po-
trvá do 28. února příštího roku.

Studenti uctili oběti holocaustu

Dóza s ptáčkem, malovaná z převážné 
části zlatem, patřila k honosnější pro-
dukci malírny ve třicátých létech minu-
lého století.

Mikuláš v Telči
sobota 5. prosince od 13 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce. Více na str. 11
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S  ředitelem GOB a SOŠ Janem Sedláčkem:

Jaké budou Dny otevřených dveří na GOB?
Na jiném místě těchto TL informujeme o 
Dnech otevřených dveří na telčském gym-
náziu 3. prosince a 13. ledna., které jsou 
určeny pro zájemce o studium v příštím 
školním roce a jejich rodiče. Na to, jak 
budou Dny otevřených dveří probíhat a 
jaké novinky pro budoucí studenty vede-
ní GOB a SOŠ připravilo jsme se zeptali 
jeho ředitele Mgr. Jana Sedláčka.
Ten v úvodu zdůraznil, že škola se v uve-
dené dny otevře jak zájemcům o studium 
na čtyřletém nebo osmiletém gymnáziu, 
tak také na Střední odborné škole. K 
vlastnímu průběhu obou Dnů otevře-
ných dveří pak ředitel Sedláček uvedl: 

„Tradičně je zahájíme v jídelně, kde bu-
dou zájemcům poskytnuty informace o 
přijímacím řízení a o chodu školy. Naši 
příští žáci si budou moci prohlédnout 
učebny odborných předmětů, ve kterých 
současní studenti předvedou ukázky zají-
mavých pokusů. Budu rád, když zájemci 
o studium najdou odvahu a aktivně se do 
této činnosti zapojí. Samozřejmě si budou 
moci také vyzkoušet práci na našich po-
čítačích v učebně informatiky a výpočetní 
techniky.“
Překvapením pro uchazeče bude malý 
kvíz. Pro úspěšné řešitele má škola při-
praveny malé dárky.     /z/

Gymnazisté spolupracují s Němci, Španěly a Maďary
Ve dnech od 21. do 24. září se na Gym-

náziu Otokara Březiny v Telči konalo 
setkání studentů v rámci projektu Co-
menius. Jedná se o spolupráci čtyř škol z 
Německa, Španělska, Maďarska a z České 
republiky. Podobné setkání, jehož hlav-
ním cílem je, aby mezi sebou studenti ko-
munikovali v němčině, se už konalo v ně-
meckém Bambergu a ve španělském San 
Sebastianu. Nyní padla řada na Česko.

V neděli 20. září přijelo do Telče celkem 
24 studentů a šest učitelů. Telčské gym-
názium bylo zastoupeno šesti studenty, 
Lucií Streitovou, Kateřinou Papežovou, 
Jakubem Pivoňkou, Michaelou Brumov-
skou, Gabrielou Janouškovou a Annou 
Veselou pod vedením Jindřišky Novotné 
a Zdeňka Bártů. Pondělí začalo prohlíd-
kou školy a oficiálním přivítáním na telč-
ské radnici. Poté se pracovalo na přípravě 
projektu, který probíhal po celý týden. 
Týkal se překládání německých textů do 
rodného jazyka a dále hlasové nahrávky 

GOB má od roku 2002 tuto moderní  přístavbu se školní jídelnou. I zde přivítají v září 
příštího roku nové studenty.                                                                 FoFoF to: Ilona Jeníčková

přeložených textů. Navečer si šli všichni 
prohlédnout telčský zámek.

Další den se účastníci rozdělili do tří 
skupin, které místní studenti prováděli 
naším městem v němčině. Součástí pro-
hlídky bylo i příjemné posezení v jedné z 
telčských kaváren.

Celou středu jsme strávili v hlavním 
městě. Během dopoledne si hosté pro-
hlédli známé pražské památky s němec-
kým výkladem, který si naši studenti 
připravili. Poslední společný den se opět 
pracovalo na projektu. Ten bude dokon-
čen až na jaře, kdy už bude Comenius 
probíhat v Maďarsku. Během čtvrtečního 
odpoledne si hosté mohli na sportovním 
hřišti u Domu mládeže v Telči zahrát vo-
lejbal, tenis, ping pong ... 

Rozloučení proběhlo díky vydařenému 
počasí v příjemné atmosféře u táboráku. 

Gabriela Janoušková
studentka 4. ročníku GOB Telč

Mladí o toleranci 
a porozumění
Na počátku října se skupina studentů 
telčského GOB a SOŠ zúčastnila v rámci 
klubů UNESCO v Berlíně mezinárod-
ního projektu „Spojme se a usilujme o 
toleranci a porozumění“. Své dojmy ze 
setkání popisuje studentka septimy Pavla 
Hrubšová.
Náš příjezd v sobotu 3. října byl malinko 
rozpačitý a plný očekávání, nebyli jsme 
si úplně jistí, do čeho jdeme. Od počátku 
však vše probíhalo naprosto hladce. První 
setkání s ostatními skupinami naznačilo, 
že tento pobyt bude nezapomenutelný. 
Celkový počet zúčastněných se pohybo-
val kolem čtyřiceti lidí. Společně s námi 
zde byli mladí lidé se svými učiteli z Lit-
vy, Bulharska, Polska, Turecka a ze dvou 
německých měst (Mnichov, Berlín), takže 
komunikace byla někdy obtížná, avšak 
překvapivě nikdy nevázla, nejčastěji jsme 
mezi sebou mluvili anglicko-německy. 
Objevili se zde lidé, kteří ovládali pouze 
základy světového jazyka, ale ani to jim 
nebránilo zapojit se do programu. Vzhle-
dem k jazykové bariéře se více projevovala 
komunikace neverbální, pouhý úsměv či 
objetí nás stmelovaly každým dnem. Ná-
plň dní byla vystavěna na poznávání a 
sbližování odlišných národů a kultur. Pře-
vládalo sportovní vyžití, kde se měla pro-
jevit naše odhodlanost, spolupráce, oběta-
vost pro druhé a tolerance. Účastnili jsme 
se střelby z luku, zdolávání horolezeckých 
stěn a překážek, plavby na kanoích, ná-
vštěvy bazénu a různých her vedoucích ke 
vzájemnému poznávání. Součástí progra-
mu byly i diskuse na různá témata souvi-
sející s tolerováním odlišnosti lidí. Večerní 
program spočíval v postupném představo-
vání všech zúčastněných skupin. Na nás 
nejvíce zapůsobil turecký večer, který nás 
okouzlil svojí bezprostředností, energií 
a temperamentem. Ale i náš český večer 
se setkal s příjemnou odezvou, všichni se 
pobavili, když jsme je učili vyslovovat ty-
picky českou souhlásku ř. Nedělní loučení 
11. října nebylo lehké. My jsme odjížděli 
jako druzí v pořadí. Aby náš návrat domů 
neproběhl úplně hladce, rychlík do Prahy neproběhl úplně hladce, rychlík do Prahy neproběhl úplně hladce, rychlík do Prah
měl zpoždění. Při dlouhém čekání nás 
ještě dostihli přátelé z  Mnichova. Radost 
z neplánovaného setkání byla neskonale 
velká. V posledních společně prožitých de-
seti minutách jsme si uvědomili, že nám 
budou chybět. Domů jsme si odváželi 
krásné zážitky, vzpomínky, ale také smu-
tek a bolest z odloučení.



- 10 -

Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v září šetřili policisté z 
Obvodního oddělení Telč.

Vloupání do dílen v Telči
V noci z 31. 8. na 1. 9. vnikl nezná-
mý pachatel do dílen areálu bývalého 
ČSAD odkud odcizil zařízení a nářadí v 
celkové hodnotě přesahující částku 200 
tis. Kč.

Odcizené autorádio
V noci ze 4. 9. na 5. 9. vnikl neznámý pa-
chatel do areálu autoopravny ve Slavíčko-
vě ulici, kde poškodil boční okno u jed-
noho automobilu, z dalšího pak odcizil 
autorádio. Majitelům automobilů vznikla 
škoda okolo 2 tis. Kč.

Odcizený elektromateriál
V době od 9. 9. do 12. 9. vnikl neznámý 
pachatel do rekreační chaty u rybníka 
Roštýn. Odcizil zde různý elektromate-
riál. Majiteli způsobil škodu ve výši více 
než 5 tis. Kč.

Opět vykradený automat na 
parkovišti
V noci ze 14. 9. na 15. 9. vnikl neznámý 
pachatel na  parkovišti v Tobiáškově uli-
ci do automatické pokladny na hrazení 
parkovného a odcizil zde hotovost ve výši 
2930 Kč. Poškozením přístroje dále způ-
sobil škodu ve výši 94 tis. Kč.

Poškozená vozidla Na Dláž-
kách
V noci z 18. 9 na 19. 9. poškodil neznámý 
pachatel dvě zaparkovaná vozidla v ulici 
Na Dlážkách. U jednoho vozidla poško-
dil dlažební kostkou skleněnou výplň 
zadních dveří, u druhého přední a boční 
sklo. Majitelům vozidel způsobil škodu 
okolo 12 tis. Kč.

V Janštejně se ztratila mo-
torová pila
V době od 19. do 21.9. vnikl neznámý pa-
chatel do uzamčené truhlárny v objektu 
Skláren Janštejn. Odcizil zde motorovou 
pilu. Způsobil škodu ve výši 7 tis. Kč.

Odcizený automobil v Mrá-
kotíně
V noci z 21. 9. na 22. 9. odcizil neznámý 
pachatel v Mrákotíně osobní automobil 
Opel Zafira stříbrné barvy. Majiteli způ-
sobil škodu ve výši okolo 100 tis. Kč.

U Krasonic se ztratilo dřevo
V době od 22. 9. do 24. 9. odcizil neznámý 
pachatel z lesního porostu v místech zva-
ných U Majdaleny v k.ú. Krasonic z volně 
přístupné skládky 80 kubických metrů 
dřeva v hodnotě 105 tis. Kč.

Vykradená kancelář ve Sta-
ré Říši 
V noci z 24. 9. na 25. 9. vnikl neznámý 
pachatel do kanceláře účtárny firmy ve 
Staré Říši. Odcizil zde z trezoru finanční 
hotovost ve výši 6 550 Euro, (164 765 Kč), 
příruční plechovou pokladnu s finanční 
hotovostí 55 250 Kč a dále stolní počítač 
včetně monitoru v hodnotě 15 tis. Kč. 
Poté kancelář opustil oknem.

Ukradl prodlužovací kabely
V době od 25. 9. do 29. 9. neznámý pa-
chatel v kamenolomu v Řásné vyházel 
z plechové korby cca 3 tuny žulových 
odštěpků a následně korbu odsunul. To 
mu umožnilo přístup k plechovým dve-
řím budovy kompresorovny, ze kterých 
odstranil visací zámek a poté zde odcizil 
dva měděné prodlužovací kabely. Vnikl 
ještě do dalšího objektu, kde rovněž od-
cizil prodlužovací kabel. Způsobil škodu 
v celkové výši 17 tis. Kč.

Na soud bude čekat ve vazbě
V minulém čísle jsem vás informoval o 
odhalení pachatele šesti vloupání, ke kte-
rým došlo v Telči během letošního  srpna. 
I přes hrozbu trestního stíhání se mladík 
z Telče i v září dále dopouštěl trestné čin-
nosti. Bylo mu prokázáno dalších osm 
případů, např. krádež 150 l nafty v areálu 
bývalé pily Na Sádkách, vloupání do kios-
ku u rybníka Roštýn,  vloupání do restau-
race Pětilistá růže, kde odcizil finanční 
hotovost z automatů, cigarety a nápoje. V 
prostoru garáží ve Štěpnici vnikl do zde 
zaparkovaného automobilu, ze kterého 
odcizil nářadí. Vrcholem jeho „aktivit“ 
bylo odcizení osobního automobilu Opel 
Corsa na parkovišti Na Sádkách, se kte-
rým pomocí lana vytrhl z ukotvení par-
kovací automat a odcizil jej. Vozidlo bylo 
druhý den nalezeno v Jezdovicích a to-
tálně zdemolovaný automat v lesním po-
rostu u Olší. Mladík byl 24. září zadržen. 
Soudce Okresního soudu v Jihlavě na něj 
uvalil vazbu. Celkem má mladík na svě-
domí škodu okolo 400 tis. Kč.

npor. Miloš Novák,ved.OO PČR Telč

Kasárna. Další pokus
Křižovatka dvou silnic I. třídy Kasár-

na, která leží ve správním obvodu Telče, 
je oprávněně označována za nejrizikovější 
úsek na silnicích Vysočiny. Několik letoš-
ních havárií, které si vyžádaly dva lidské 
životy, přispěly k tomu, že Ředitelství silnic 
a dálnic, které obě komunikace spravuje, 
přistoupilo, na návrh PČR, k novému ře-
šení dopravního značení celé křižovatky. 
Před časem o tomto záměru informovala 
v Telčských listech policejní mluvčí Jana 
Kroutilová.

Na přelomu září a října byl na silnici 
I/23 ve směru od Telče a od Třebíče po-
ložen ve třicetimetrovém úseku speci-
ální červený povrch. Jedná se o hrubší 
pojízdnou vrstvu, která má až o třetinu 
zkracovat brzdnou dráhu. Dále byly na 
uvedených směrech instalovány nové 
značky Stůj, dej přednost v jízdě ve vět-
ším provedení na retroreflexním žlutoze-
leném fluoreflexním podkladu. Ve směru 
od Telče je stávající značka umístěna dále 
od křižovatky, aby byla viditelná z větší 
vzdálenosti. Před najetím na křižovatku 
je ve zmíněných směrech nově umístěno 
vodorovné dopravní značení – souvis-
lá příčná čára s nápisem STOP. Došlo 
také k odstranění přerušovaného žluté-
ho světla na směrech od Třebíče i Telče.  
Změny v dopravním značení se dočkala 
i „císařská“ silnice I/38. Ve směrech od 
Znojma a Jihlavy je před křižovatkou 
omezena maximální rychlost vozidel na 
70 km/hod.

Zda tyto úpravy zbaví Kasárna nelicho-
tivého pojmenování „křižovatka smrti“, 
ukáže čas.

Kdy by se mohlo začít stavět léta sli-
bované mimoúrovňové křížení, zatím 
nikdo z kompetentních nedokáže říci. 
Podle Marie Tesařové, ředitelky jihlav-
ského Ředitelství silnic a dálnic, je zmí-
něný projekt ve fázi posuzování přísluš-
ných úřadů.                       /z//z//z

F. Bílkovský má výstavu 
v Dačicích
Až do 22. listopadu je možné zhlédnout 
velkou výstavu prací malíře Františka 
Bílkovského Z rodného kraje v Městském 
muzeu a galerii v Dačicích. To ji připra-
vilo u příležitosti jeho 100. výročí naro-
zení. O letošním jubileu mrákotínského 
rodáka a absolventa telčského gymnázia 
jsme psali v zářijových TL.

Dozor veřejného pořádku MěÚ Telč   607 670 352
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Mikuláš v Telči
Přijďte zpívat písničku svítícímu stro-

mečku, ať jsi anděl nebo čert, Mikuláš či 
Lucifer …

v sobotu 5. prosince
od 13 hodin na náměstí

• vánoční trh
• zpívání dětí u stromečku
• vánoční žestě ZUŠ Dačice 
   pod vedením St. Kamínka
• příchod Mikuláše s družinou
• rozsvícení vánoční stromu a osvětlení                                                                                           
   města

„Andílci a čertíci,
čekáme vás v 16 hod. u vánočního 
stromu, nejhezčí andílci a čertíci 

budou odměněni!“
„Přineste si zvoneček, 

rozsvítíme stromeček!“

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky
 mobil: 604 897 982

e-mail: info@nabytek-brychta.cz
www.nabytek-brychta.cz

Nově otevřeno
Řeznictví a uzenářství

na náměstí 
Zachariáše z Hradce

Nabídka:
maso, uzeniny, grilovaná kuřata,

teplá sekaná

Nezaměstnanost září
Město Telč        10,2Město Telč        10,2
ČR                8,6ČR                8,6
Oblast Telč        10,2Oblast Telč        10,2
Okres                9,1Okres                9,1
Kraj Vysočina  9,3Kraj Vysočina  9,3

Upozornění: Plošnou inzerci 
v Telčských listech je nutno zaplatit

předem do 18. dne v měsíci na
finančním odboru MěÚ Telč

 u pí Procházkové.
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• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i staro-
žitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autočalounictví. 
Opravy a výroba krycích plachet na přívěsné vozíky. Pergoly, 
zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 
567 219 040.

• Koupím staré pohlednice z období 1895 – 1950. Nabídněte na 
tel. 731 567 364.

• Zajímá vás rodinná historie? Zpracuji rodokmen vaší ro-
diny, cena dle individuální dohody. Kontakt: tel. 775 660 
525, e-mail: blanka.lednicka@psinec.com

• Prodám dveře vchodové plastové a okna z neuskutečněné stav-
by. Bílá a hnědá, levně, přivezu zdarma. Tel. 777 106 709.

• Půjčovna společenských oděvů + zakázkové šití.
Dagmar Burianová, IČO 12430838, adresa Radkovská 582, 
Telč (žlutý panelák u marketu JMB), telefon 739 669 238.

  Pracovní doba pro půjčovnu: út, st 16 – 18 h. Zakázkové šití po 
telefonické domluvě. Otevřeno od 15. září.

• Na PC - www.internetjob.cz/kov
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roupcovi. Učebna v 

Telči na Myslibořské ul. 317. Zahajování nových kurzů vždy 
první pondělí v měsíci v 15.30 hod. na učebně autoškoly. In-
formace na tel. 607 185 517.

• Přenechám zahradu o výměře 390 m2 se skleníkem a zahr. 
domkem. Cena dohodou na tel. 722 788 444.

• Přírodní léčba všech onemocnění, alternativní medicína, de-
toxikace organismu, homeopatie pro děti i dospělé. Léčba 
probíhá přírodními přípravky, vše je bez chemie. Ordinace se 
nachází na náměstí v Dačicích 39/I – 1. patro budovy GE Mo-
ney bank. Nutno se předem objednat. Tel. 724 914 079, mail 
- blankazuzankova@centrum.cz, Blanka Zuzánková - terapeut 
detoxikační medicíny a homeopatie

• Zhotovím drobné zednické práce. Tel. 608 745 057.
• Pronajmu nebytové prostory v Telči blízko centra, max. 56m2. 

Tel. 607 913 271.

Malý oznamovatel

Nejstarší telčský dobročinný 
spolek SVÉPOMOC pomáhá
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám nabídnout členství ve Vzájemně-
-dobročinném spolku SVÉPOMOC, který v Telči působí 
již od roku 1935 a je stále aktivní i v dnešní době. Spolek 
byl založen na zásadách vzájemné pomoci a proto jsme 
přesvědčeni, že by neměl zaniknout.

Jak spolek pomáhá?
V případě úmrtí člena spolku vyplácíme pozůstalým fi-
nanční částku, která jim částečně pomůže při krytí ná-
kladů s tím spojených. Její výše závisí na počtu členů 
spolku, na vybraných příspěvcích a na délce členství ve 
spolku. V současné době má spolek 254 členů.

Jak se stát členem spolku a jak spolek získává prostředky?
Úhradou jednorázového zápisného, které je 100 Kč.
Při úmrtí člena spolku se od každého člena vybírá 10 Kč.
Roční příspěvek na režijní náklady ve výši 50 Kč.

Obracíme se s nabídkou členství ve spolku SVÉPOMOC 
na všechny občany města Telče a přilehlých obcí.

Jiří Doskočil Jarmila Simajchlová
    předseda pokladní

Kontaktní adresy pro zájemce o členství:
Jarmila Simajchlová, Špitální 173, Telč - Staré Město
Ludmila Paurová, Na Posvátné 346, Telč - Štěpnice
Jiří Doskočil, Příční ul. 399, Telč - Staré Město

• Nabízíme pronájem pokoje s koupelnou a WC v novostavbě 
v Telči. Vhodné pro dvě osoby. Cena 4 600 Kč za měsíc vč. 
inkasa. Telefon 775 219 361.

• DANĚ, ÚČETNICTVÍ - zpracuji, poradím. Konec roku se 
blíží. Nečekejte. Ing.s praxí. tel. 605 251 545.

•  Prodám vozík za kolo, CROOZER 535, 2-místný. Včetně veš-
kerého příslušenství, vhodný také jako kočárek pro dvojčata. 
Málo používaný, cena dohodou. Telč. tel.605 251 545

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich za da va te lé.

Inzerujte
v Telčských listech

Předplatné, inzerce:
Informační středisko MěÚ

tel. 567 112 406-407
e-mail: tl@telc-etc.cz
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Jmenuje se Auto – moto K

Na Staňkově ulici máme „mototechnu“
Nosit tzv. dříví do lesa by bylo popi-

sovat v Telčských listech, jak se ulice Na 
Hrázi, Svatoanenská, Masarykova a  Staň-
kova stávají, resp. staly, hlavní obchodní 
zónou města. Již dnes můžeme napočítat 
od křižovatky U Hauzarů (chybí obnovit 
zdejší vyhlášený hostinec) po obchodní 

účelné, a tak mezi zákazníky tohoto sorti-
mentu jsou i lyžaři či turisté,“ prozrazuje mentu jsou i lyžaři či turisté,“ prozrazuje mentu jsou i lyžaři či turisté,“
Zdeňka  Kučerová.

V dílně přilehlé k prodejně zvládá pan 
Kučera také  garanční opravy prodaných 
motocyklů a jejich generálky. Pro zájemce 
„vyladí“ motocykl i na motokrosovou se-
zónu. Stroje, které prochází jeho rukama, 
pak svádí tuhé boje na motokrosových 
tratích nejen na Vysočině, ale i v soused-
ních krajích. Někdy vznikne i kuriózní 
situace, kdy jím připravený stroj mu kon-
kuruje na startu motokrosu, kterého se 
sám zúčastní. „Motokros jezdím jen pro 
zábavu, amatérsky,“ dodává skromně pan 
Kučera, pravidelný účastník motokroso-
vého seriálu O pohár města Telče.

O budoucnost nemají v tomto smě-
ru  u Kučerů obavy. Desetiletý Petr jezdí 

Napadá mě, že ne každý čtenář TL je 
motorista, a tak bude mít sotva důvod 
novou prodejnu navštívit. Nemusí to tak 
ale být. V nabídce zde zákazník najde 
vedle již zmíněného oblečení i kvalitní 
kapesní nože, čisticí prostředky a zahrád-
káři třeba bezpečný kanystr na benzin do 
sekaček.

Když jsme připravovali tento rozhovor, 
nečekaně nastoupila letošní zima, a tak 
v prodejně u Kučerů neměli o zákazníky 
nouzi. Motoristé nakupovali nemrznou-
cí směsi, rozmrazovače i sněhové řetězy. 
„Nabídku zimního vybavení máme oprav-
du velkou. Nové  prostory nám navíc umož-
ňují provádět i přezouvání pneumatik,“ re-ňují provádět i přezouvání pneumatik,“ re-ňují provádět i přezouvání pneumatik,“
agoval na příchod zimy Zdeněk Kučera.

V nadpisu použitý název prodejny, 
známý dnes již jen z filmů pro pamět-

závodně motokros od čtyř let. Vystřídal 
již několik strojů a jde jednoznačně v 
otcových šlépějích. „Tenhle sport a vůbec 
technické věci ho moc baví,“ říká spoko-
jeně Zdeňka Kučerová, která pravidelně 
doprovází na závody jak manžela, tak i 
syna. Protože Petr má dvě malé sestry, 
nedá mi, abych se nezeptal maminky na 
její reakci, až dcery budou chtít used-
nout za řidítka motokrosového speciálu. 
„Pokud o to budou mít stejný zájem jako 
Péťa, nebudeme jim bránit,“ zní překva-
pivá odpověď odvážné maminky, která 
pohotově dodává: „určitě je dobře, když 
děti mají aktivní zájem o sport. A že je 
motokros nebezpečný? Podívejte se, co je 
zranění v hokeji nebo ve fotbale.“

níky – mototechna, nám připomíná éru 
socialismu, kdy se všechny prodejny 
zmíněného sortimentu takto jednotně 
jmenovaly. Ti, kdo je zažili, je mají spo-
jeny s dlouhými frontami na zápis do 
pořadníku na koupi auta či motocyklu 
a s obvyklým „nemáme“ u téměř kom-
pletního sortimentu. Mototechny měly 
i další zvláštnost. Podle socialistických 
plánovačů mohly být jen v tehdejších  
okresních městech. A tak jsme za mo-
toristickým sortimentem jezdili z Telče 
čtyřicet roků do Dačic či Třeště. Dnešní 
článek nám tak zároveň připomíná, že 
mototechny s pořadníky již dvacet roků 
nemáme.                                             /z/

centrum v bývalé mlékárně na 40 obcho-
dů. Zatím posledním, který tady zakot-
vil, je prodejna Auto – moto K  manželů 
Kučerových na Staňkově ulici. Ta sem 
přesídlila z Hradecké ulice. Do  obchodní 
zóny přinesla sortiment, který zde neměl 
zastoupení – náhradní díly pro osobní 
automobily a motocykly a potřeby pro 
motoristy. 

O nové prodejně, jejíž vznik také pro-
vází zásadní přestavba jejich rodinného 
domu, jsem střídavě hovořil s oběma 
manželi.

Slogan „Nakupujte u odborníků“ 
není v jejich případě zbožným přáním 
reklamního textu, ale platí doslova. Pů-
vodní černé řemeslo pana Kučery má k 
prodávanému sortimentu velmi blízko. 
Příznivcům motorismu je navíc znám 
jako aktivní účastník motokrosových 
závodů. Paní Kučerová je pak v oboru 
prodeje auto – moto dokonce vyučená! 
V obchodě se oba vzácně doplňují a je 
tomu tak i v našem rozhovoru.

„Specializujeme se na náhradní díly pro 
osobní automobily a motocykly. Máme 
skladem prakticky úplný sortiment na 
všechny druhy škodovek. Pro jiné značky 
náhradní díly objednáváme. Jsme napoje-
ni na kvalitní síť dodavatelů, která je za-
vážena dvakrát denně, takže zákazníkovi 
vyhovíme prakticky do 24 hodin. Samo-
zřejmě máme i velký výběr  náhradních 
dílů na motorky, protože ty také prodává-
me,“ popisuje hlavní obchodní činnost me,“ popisuje hlavní obchodní činnost me,“
paní Kučerová. Vedle toho má obchod 
nabídku širokého sortimentu oblečení a 
příslušenství pro motocyklisty. Doba, kdy 
k vyjetí na motorce stačil starý „montgo-
merák“ a nefuk na obličej, je dávno pryč. 
„Motoristické oblečení je velice kvalitní a 

Foto: Ilona Jeníčková
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Doprovodné akce DRZV

Bez vás by to nešlo …

V době častých změn počasí se většina kulturních akcí na náměstí neobejde bez krytého 
pódia, které s profesionální zručností staví pracovníci Služeb Telč.    Foto: Ilona Jeníčková

Jak viděli Dolnorakous-
kou výstavu

Říjen byl posledním měsícem letošní 
Dolnorakouské zemské výstavy. Již teď 
jí patří řada nej. Díky expozici v Telči 
byla poprvé mezinárodní, v době nema-
lých hospodářských potíží v obou pořa-
datelských zemích překvapila vysokou 
návštěvností. Ke kladům výstavy patří 
určitě i objektivní podání citlivého té-
matu, kterým soužití obou národů stále 
je, ale také třeba počet celebrit, které do 
Telče, Hornu a Raabsu zavítaly. Jen malý 
počet Čechů ve výstavních prostorách je 
stínem na obrazu skvělé akce.

Spíš pro případné podobné projekty v 
budoucnu by v hodnocení výstavy nemě-
ly zapadnout ohlasy, které jsme k výstavě 
také zaznamenali.

Daria Paggio, ředitelka hotelu Celerin:
Na počátku roku jsme prožívali těžké chví-
le. Hospodářská krize, o které se u nás za-
tím spíš jen mluvilo, dopadala v té době 
na naše klienty v USA a v Kanadě již zcela 
konkrétně. Jejich logická reakce? Začali 
rušit dovolené a tím i objednané pobyty 
u nás.
V dubnu se ale v Telči objevili první ná-
vštěvníci Dolnorakouské výstavy. Přijíždě-
li sice jen na krátkodobé pobyty, ale jejich 
počet neustále narůstal. Nebylo výjimkou, 
že se po zhlédnutí výstavy hosté vraceli, 
často i se svými přáteli. Nápad s umístě-
ním části Dolnorakouské výstavy v Telči 
byl pro nás velmi šťastný. Dá se říci, že 
nám zachránil letošní sezónu.

Tomáš Lukeš, majitel obchodní sítě 
Český granát a provozovatel Zlaté cuk-
rárny v Telči:
Ekonomický přínos výstavy si dovede 
odhadnout jistě každý sám. Tisíce ná-
vštěvníků zanechalo ve městě význam-
nou část tržeb maloobchodu a některých 
služeb. Není třeba ani moc nadsázky pro 
tvrzení, že výstava je jakýmsi telčským 
šrotovným, výrazně tlumícím dopad 
ekonomické krize. V době kdy padá či 
propouští jedna firma za druhou je vý-
znam výstavy ještě větší, než by tedy byl 
v předchozích letech. Je to asi i kouzlo 
nechtěného, ale to není důležité. Faktem 
je to, že Dolnorakouská výstava přišla v 
pravý čas a plného docenění dojde dle 
mého tehdy, až tu nebude ..

Rok 2009 byl ve znamení významné-
ho jedinečného přeshraničního projektu 
v rakouském Hornu, Raabsu a v Telči. 
Od začátku roku bylo v Telči uspořádá-
no celkem 37 kulturních akcí, 24 dopro-
vodných výstav, 24 koncertů a nespočet 
sportovních akcí a dalších přeshranič-
ních projektů.

Jednou z nejvýznamnějších akcí byly 
dvoudenní Historické slavnosti Zachari-

A to vše jsme mohli vidět na nově poří-
zeném zastřešeném pódiu, které na kaž-
dou větší akci ochotně stavěli pracovníci 
Služeb Telč.

Dovolte mi poděkovat státnímu zám-
ku, Službám, místním školám a kultur-
ním spolkům – Podjavořičanu, telčským 
mažoretkám, Kruhu přátel hudby, pěvec-
kému sboru Smetana, Telčské dechovce, 
Dixielandu Jazz Band Telč, Spolku telč-

áše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb 
Od počátku k rozkvětu Telče, ve kterých 
jsme si, podle neověřené legendy, připo-
mněli 910 let od založení města Telče, 
kde se mimo jiné prezentovaly i místní 
spolky a uniformovaný sbor z partner-
ského města Waidhofen an der Thaya. 
Ukončení letní sezóny završil příjezd sv. 
Václava na náměstí Zachariáše z Hradce.

Řada akcí byla uspořádána ve spolu-
práci s rakouským partnerem, viděli jsme 
různá folklorní vystoupení, poslechli 
jsme si dechovou, jazzovou i komorní 
hudbu z regionu Vysočina i z Rakouska, 
zhlédli jsme historická zápolení.

ských velocipedistů, místním včelařům, 
mysliveckému sdružení za spolupořádá-
ní a účast na akcích.

Rovněž nemohu opomenout všechny 
sportovní organizace, které se nemalou 
měrou podílely na dalším doplnění ka-
lendáře akcí v Telči, ať už jsou to sbory 
dobrovolných hasičů, turisté, motokro-
saři, bikeři a další.

Přejme si, aby elán, ochota a vstřícnost 
těchto lidí vydržely i v příštím roce, kdy se 
opět spolu budeme setkávat na našem krás-
ném náměstí při různých příležitostech.

Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury 
MěÚ Telč

Slavonice – Fratres po kolejích? Ještě je naděje
Pracovní program na roky 2010 až 2013 podepsali ve čtvrtek 22. října v Brně hejtman 
kraje Vysočina Jiří Běhounek s hejtmany Jihomoravského a Jihočeského kraje Mi-
chalem Haškem a Jiřím Zimolou a se zemským hejtmanem Dolního Rakouska Er-
winem Pröllem.
I když se na setkání v oblasti dopravy především hovořilo o trase  rychlostní komu-
nikace z Brna do Vídně, je v přijatém dokumentu také bod „Sledování reaktivace že-
lezničního spojení Fratres – Slavonice“. Telčským  listům to potvrdil  Ladislav Seidl z 
Krajského úřadu Vysočiny.                                                                                             /z//z//z
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Stalo se ... V Liře se cvičilo
Vzhledem k nejistému počasí neproběhl 
letní kurz cvičení na balonech a aerobi-
ku pod širým nebem, ale v netradičních 
prostorách bývalé továrny LIRY na Po-
dolí, jak dokumentuje snímek Martiny 
Coufalové. Ze cvičení si ženy odnesly i 
kulturní zážitek. V době, kdy zde probí-
halo, byly v hale instalovány velkoplošné 
obrazy Ivo Návrata.
Cvičení pokračuje během školního roku 
v tělocvičně ZŠ Masarykova. Aerobik 
každou středu v 16,45, cvičení na balo-
nech každý čtvrtek v 15 hod. pro těhotné, 
v 16 hod. balony pro děti a rodiče, v 17 
hod. a 18 hod. zdravotní cvičení. Všech-
ny příznivce pohybu srdečně zveme! 
Kontakt aerobik Martina Coufalová 774 
103 944. Cvičení na balonech Petra Lus-
tigová 724 415 809.

Soutěž nesoutěž IS
V minulém čísle TL jsem věnovali docela 
velký prostor internetovému hlasování o 
spokojenosti návštěvníků se službami in-
formačních center. Vyhlašovatel, redakce 
Deníku, ho dokonce nazvala soutěží IS.
Malá propagace ze strany vyhlašovatele, 
ale také třeba to, že hlasování probíhalo 
v době, kdy jsme na letní dovolenou již 
téměř zapomněli, udělaly své. Počet hla-
sujících, který u žádného IS na Vysočině 
nepřekročil sto hlasů, je důkazem toho, 
že soutěž své poslání určitě nesplnila. 36 
hlasujících ze 110 tisíc návštěvníků (z 
toho polovina zahraničních) radniční-
ho Informačního střediska vypovídá za 
všechny komentáře o statistickém propa-
dáku zmíněného hlasování.    /z/

„Pendolino“ bylo v cestě svatbě

Svatba na kolejích
To zdejší místní dráha ještě nezažila.
Svatba na kolejích
To zdejší místní dráha ještě nezažila.
Svatba na kolejích
V sobotu 10. října po třetí hodině odpo-
ledne došlo mezí Mysliboří a Sedlejovem 
ke střetu osobního automobilu svatebča-
nů s vlakem.
„Řidič vozidla vjel na nechráněný želez-
niční přejezd v době, kdy k němu přijíž-
děl osobní vlak. Při nehodě nebyl nikdo 
zraněn. Škoda na vozidle byla předběžně 
vyčíslena na šedesát tisíc korun. Poškoze-
ním vlaku byla způsobena škoda třicet ti-
síc korun. Provedenou dechovou zkouškou 
policisté požití alkoholu u obou účastníků 
nehody vyloučili,“ uvedla pro Telčské listy nehody vyloučili,“ uvedla pro Telčské listy nehody vyloučili,“
policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Kuriózní dopravní nehoda způsobila vý-
luku na trati, kterou České dráhy opera-
tivně vyřešily nasazením autobusů.     /z/

Foto: Martina Coufalová

Foto: archiv MěÚ Telč

Foto: archiv Policie ČR
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Na závěr pátého roku své existence 
připravila Městská galerie Hasičský dům 
výstavu „EJHLE LIDÉ“, na které před-
staví výběr z výtvarných prací akade-
mické malířky Zdeny Šafky Řehákové se 
zaměřením na dva aspekty její výtvarné 
činnosti – malířskou tvorbu a tkané ta-
pisérie. V gobelínech i v malbě je hlav-

ním tématem hlava a figura. Právě průřez 
tvorbou, i navzdory omezenému rozsahu 
výstavy, umožňuje zachytit vývoj od zjed-
nodušených, stylizovaných kompozic s 
úspornou barevností až k těm rozsáhlej-

Sběrný dvůr

Klavírní recitál Sergueie 
Milsteina

Serguei Milstein se narodil v Mosk-
vě v rodině významných hudebníků. V 
pěti letech se začal učit hře na klavír.

K jeho největším soutěžním úspě-
chům patří laureátské tituly z Meziná-
rodní soutěže Pražského jara (1988), 
International Vercelli Competition 
(1991) a řada dalších. Jako sólista 
pravidelně vystupuje v Evropě, USA 
a v Japonsku. Je stálým hostem mezi-
národních festivalů.

Spolu s koncertní činností se věnuje 
také činnosti pedagogické, a to jak ve 
Francii, kde žije, tak na mistrovských 
kurzech v evropských zemích. 

Na programu jeho telčského kon-
certu zazní Roční doby P. I. Čajkov-
ského a Kartinky (Obrázky z výstavy) 
od M. P. Musorgského.

Koncert světově proslulého kla-
víristy se koná ve středu 4. listo-
padu v 19.30 hod. v sále Základní 
umělecké školy a je věnován vzpo-
mínce na prof. Bohumila Smejkala.
                                                        /VP/

Pozvánka do Městské galerie

Vystavuje Zdena Šafka Řeháková
ším, ve kterých se na rozměrnějších plát-
nech dostávají do popředí lidské vztahy 
a také velmi sugestivní autorčina zpověď, 
odkrývající její vidění zdánlivě banálních 
příběhů v křesťanském světle.

Zdena Šafka Řeháková žije a tvoří ne-
daleko Prahy. Dlouhá léta působila v 
Liberci, kde spolupracovala s Divadlem 
F.X.Šaldy jako návrhářka kostýmů. Vysta-
vuje v České republice i v zahraničí, ale v 
našem regiónu se s ní můžeme seznámit 
poprvé. .„EJHLE LIDÉ“ není jen název 
výstavy. Je to výzva k upření pozornosti 
kolem sebe, ale i k sobě. Výzva k tomu, 
abychom si uvědomili, že jsme v běžných 
životních situacích obklopeni lidmi a je-
jich příběhy, že je důležité, abychom si 
jich všímali. A opačně, že existují svědci 
našeho konání, ať už je vidíme nebo pro 
nás zůstávají utajení. Galerie zcela zá-
měrně zařadila výstavu do doby adventu, 
Vánoc, kdy jsme těmto poselstvím ote-
vření, a věří, že zhlédnutí výstavy bude 
mimořádným kulturním zážitkem pro 
Telčany i návštěvníky města.

Hana Müllerová

Vzorný pořádek panuje ve Sběrném dvoře Za Stínadly, který vede pan Franti-
šek Šimek (na snímku). Vrásky na čele, ale hlavně zbytečnou práci mu přidě-
lávají ti, kteří složí odpad před jeho bránu v době, kdy dvůr není v provozu. Že 
přitom znečistí celé okolí areálu, které se musí následně uklízet, je samozřejmé. 
Sběrný dvůr má přitom optimální provozní dobu. Ve všední dny je otevřen od 
14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Soutěž pro studenty a učně

S Vysočinou do S Vysočinou do S V
Evropy
Kraj Vysočina vyhlásil v říjnu novou 
soutěž pro studenty a učně středních 
škol se sídlem v kraji Vysočina. Ta je 
určena všem, kdo se zajímají o dění v 
našem kraji, ovládají základy anglič-
tiny a umí pracovat s internetem.
Soutěžit se bude ve znalostech o kra-
ji. Od října do února 2010 budou na 
www.ourregion.cz uveřejněny otázky 
pěti soutěžních kol. Březnové finále 
pak proběhne v prostorách Krajské-
ho úřadu v Jihlavě.
Pro trojici nejúspěšnějších účastníků 
jsou připraveny dvoutýdenní jazyko-
vé pobyty ve Velké Británii. Zbýva-
jících 27 finalistů obdrží hodnotné 
věcné ceny. Přihlášky do soutěže bylo 
možné podávat do 29. října. Infor-
maci o soutěži zařazujeme především 
proto, že budeme sledovat, jak se daří 
studentům z Telče.

Foto: Ilona Jeníčková
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Vyhodnocení soutěže
 o květinovou výzdobu

Na prahu léta jsme již tradičně vyhlásili v Telčských listech sou-
těž o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkonů, teras, vchodů 
i předzahrádek obytných domů, obchodů i dalších provozoven. 
Komise z pracovníků městského úřadu a přizvaných odborníků 
v průběhu léta monitorovala květinovou výzdobu a pořizovala 
její fotodokumentaci, která pak komisi napomáhala při finálním 
hodnocení. Bylo příjemné, že některá upozornění na bohatou 
a mimořádnou výzdobu přišla i od našich spoluobčanů. I tak 
bylo hodnocení komise, která posuzovala celkové souznění kvě-
tin a zeleně s architekturou domu, zajímavé kompozice a aranž-
má i trvalou péči o zeleň, těžké a složité. Komise nakonec určila 
ve všech čtyřech částech města a místní části Studnice třináct 
oceněných bez rozdílu pořadí. Vzhledem k omezenému počtu 
cen nebyli již znovu vybráni ti, kteří opakovaně obdrželi cenu 
v předchozích ročnících soutěže a určitě by si ji zasloužili opět. 
Ocenění by si zasloužili mnozí další, kteří budou nepochybně 
vybráni v příštích letech, protože láska a vztah ke svému okolí 
není na jednu sezónu, ale na celý život.

Děkujeme všem, kteří pečují o květinovou výzdobu našeho 
města a každoročně z něj vytváří jednu kvetoucí zahradu. Oceně-
ní byla předána v pondělí 19. října 2009 v obřadní síni telčské rad-
nice starostou města Romanem Fabešem těmto vyhodnoceným:

Jana Dedíková, Andrej Irha, Soňa Jakubcová, Zdeněk Jančo, 
Petra Kochrdová, Šárka Křížová, Emílie Mátlová, Petr Píza, Petr 
Podsedník, Petr Přibyl, Jiří Remeš, Marie Staňková, Zdeňka Ta-
rasová.                                            Hana Müllerová, místostarostka

Přijďte si zavzpomínat na listopadové 
události a připomenout si dvacáté výročí 

sametové revoluce
v úterý 17. listopadu 2009

v restauraci Na Kopečku od 19 hodin

Archivní materiály, které přinesete, budou vítány.

Pamětníci a Místní sdružení ODS Telč

Telč
před dvaceti lety
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Pomozte bike parku
Telčský bike park v areálu zimního sta-
dionu se v poslední době rozrostl o další 
překážky!
Již nyní je areál parku jedním z nejlépe 
vybavených na Vysočině. To by mělo 
podle jeho hlavního iniciátora Romana 
Čermáka přispět k růstu zájmu o provo-
zování tohoto extrémního sportu mezi 

Dotazník Petra Nováka
Od dětství se věnuje sportu, především 
hokeji. První kroky na bruslích udělal 
na telčských rybnících a zdejším zimním 
stadionu. V mládežnických soutěžích 
hrál za SK Telč, později juniorskou extra-
ligu za Duklu Jihlava a HC VČES Hradec 
Králové. Splnil si sen, který mělo něko-
lik generací zdejších kluků. Pravidelně 

obléká dres Dukly 
Jihlava. Zařadil se 
tak k nejúspěšněj-
ším telčským ho-
kejistům, kteří kdy 
startovali v ligové 
soutěži, Zdeňku 
Markovi, Josefu 
Vondrákovi, Fran-
tišku Kopečnému, 

Petru Benešovi a Vladimíru Stejskalovi. 
Dotazník TL vyplnil Petr Novák.
V kolika letech jsi prvně stál na brus-
lích?
Ve čtyřech letech. K hokeji mě dovedli 
rodiče.
Hokejový vzor?
Žádný konkrétní ani nemám. Všichni 
čeští hráči v NHL.
Kolik dní v roce jsi na bruslích?
Na bruslích jsem od půlky července, v 
září začíná soutěž, která končí v březnu. 
Tak to vychází na devět měsíců.
Petr Novák a extraliga?
Určitě bych si chtěl jednou extraligu za-
hrát. Záleží, jak se mi bude dařit v první 
lize, na štěstí a hlavně na zdraví.
S kým by ses chtěl na ledě potkat?
S každým dobrým hráčem. V letošním 
ročníku 1. ligy je hodně zkušených hráčů 
z extraligy. Když proti nám nějaký na-
stoupí, je to velká zkušenost.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč

588 56 Telč, Hradecká 235, tel.: 567 584 551
e-mail: info@gymnsostelc.cz, http://www.gymnsostelc.cz

 79-41-K/81 všeobecné osmileté studium
 79-41-K/41 všeobecné čtyřleté studium
 63-41-M/01 ekonomika a podnikání

Dny otevřených dveří
pro žáky 5. a 9. tříd a jejich rodiče

(všechny akce se konají v budově školy Hradecká 235)
Čtvrtek 3. 12. 2009 Zahájení ve 13:30 hodin v jídelně školy
Středa 13. 1. 2010 Individuální prohlídky školy od 15:00 do 17:00 hodin 

Informace o přijímacím řízení a prohlídka školy

Máš nějaký talisman, bez kterého bys 
nenastoupil na ligový zápas?
Na hokejce mám iniciály mé rodiny.
Další sport?
Rád si zahraji fotbálek, tenis a chtěl bych 
se naučit golf.
Jak relaxuješ?
Snažím se hodně spát, to je pro mě nej-
lepší relaxace.
Kniha, nebo televize?
Raději televize a hlavně internet.
Oblíbený spisovatel?
Žádného zvlášť oblíbeného nemám.
Oblíbené jídlo?
Kuřecí maso, rajská a těstoviny.
Co ti udělá radost?
Každé vítězství a z mé strany dobře ode-
hraný zápas.
Na co se zeptáš TL?
Asi je zbytečné se ptát, kdy bude v Telči 
nový zimní stadion, který by si přede-
vším malí hokejisté zasloužili.
TL:
To trápí i TL. V archivu jsme našli, že to 
je nejčastěji pokládaná otázka v Dotaz-
níku. Přitom na ni stále neumíme odpo-
vědět. Škoda, že Telčské listy nevychází 
anglicky, aby je mohli číst v Bruselu.  
                                                   /z/

Poznámky autora:
- Když Petr Novák vyplňoval Dotazník, byl 
zrovna zraněný a neobjevoval se v sestavě 
Dukly. Nejen za všechny telčské příznivce 
hokeje jsme mu popřáli brzké uzdravení a 
návrat na led.
- Je velmi pravděpodobné, že v úvodu ve 
výčtu telčských hokejistů, kteří kdy star-
tovali v ligové soutěži, jsem na některého 
zapomněl. Za upozornění na jejich jména 
děkuji.

mladými lidmi. „Pro příští rok chystáme 
další rozšíření překážek a  budeme opět žá-
dat o grantovou podporu našeho projektu 
Samozřejmě počítáme s dalším ročníkem 
sportovně hudebního festivalu bm(X)tre-
me fest,“ uvedl Roman Čermák a dodal, me fest,“ uvedl Roman Čermák a dodal, me fest
„nutně potřebujeme získat další  partne-
ry/sponzory areálu i festivalu. V případě 
zájmu spolupracovat prosíme o kontakt 
na mail: r.o.man@centrum.cz.“
Bližší informace o bike parku naleznete na

www.tbc.itelc.net

David děkuje
Na titulní straně informujeme o úspěšném 
startu Davida Lupače na Mistrovství světa 
dorostenců v silovém trojboji v Brazílii. 
Za vzornou reprezentaci České republiky 
a Telče mu poděkovalo vedení města při 
předávání letošních Cen města. Děkuje 
ale i David. „Bez pomoci sponzorů bych na 
mistrovství světa určitě nestartoval,“ řekl v mistrovství světa určitě nestartoval,“ řekl v mistrovství světa určitě nestartoval,“
rozhovoru pro TL. A komu děkuje David? 
Především firmám Chesterton ČR, Aon 
Stach Česká republika, spol. s r.o., Obci 
Dyjice, Městu Telč a hlavnímu sponzoro-
vi, kraji Vysočina.

Foto: Kodin (Bern)
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Hokej
7. 11. 17.00 junioři Pelhřimov
8. 11. 9 – 12 přípravka 
  HC Dukla Jihlava
14. 11. 17.00 muži Žirovnice
15. 11. 17.00 junioři Velké Meziříčí
21. 11. 17.00 junioři Břeclav
28. 11. 17.00 muži HC Pelhřimov
29. 11. 17.00 junioři Pelhřimov

Volejbal
10.00 hod. sportovní hala
8. 11. juniorky Světlá n. Sázavou
22. 11. juniorky  Pacov
21. 11. ml. žákyně Žďár
14. 11. 9.00               sportovní hala
turnaj O amatérského mistra Telče

Futsal
28. 11. 9.00               sportovní hala
turnaj Klíďo – Píďo Cup

Turistika
7. 11. Vysočinou k Telči
trasy 15, 25, 35, 50 km
8. 11. Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic
trasy 10, 15, 25, 35, 50 km

Silový trojboj
3. října, Častá - Grand Prix Slovakia, ote-
vřená soutěž dorostenců a dorostenek v 
silovém trojboji.
Kategorie do 110 kg
David Lupač - 1. místo za výkony 320 kg 
v dřepu, 215 kg v tlaku v leže a 290 kg v 
mrtvém tahu.
David na Slovensku startoval v barvách 
Sokola Jemnice.

Aerobic
pod vedením Šárky Křenové
pondělí 20.00 - 21.00, sportovní hala

Body styling
pod vedením Jany Vojtové
čtvrtek 20.00 - 21.00, sportovní hala

Sport

Ze sandálů do pohorek
Denní teplotní maxima a minima namě-
řená na meteostanici telčské radnice od 
20. 9. do 20. 10. 2009.
Září v číslech
Průměrná teplota: 14,9 °C
Průměrný tlak: 1020,5 hPa
Srážky: 33,2 mm
Maximální teplota: 27 °C, 1. 9. v 16,56
Minimální teplota: 4,6 °C, 26. 9. v 07,05
Kdy nejvíce zafoukalo: 27,8 km/h, 5. 9.

Opět na hokej
6. listopadu se otevře brána zimního 

stadionu pro další sezonu v Telči. Hoke-
jový oddíl zde sehraje v letošní sezoně 
mistrovské zápasy mužů, juniorů, vánoč-
ní turnaje žáků a soutěž přípravky. Ta pro 
novou sezónu doznala několika změn, 
první je sloučení klubů Telče s Humpol-
cem, kde soutěž 3. tříd hrajeme pod hla-
vičkou Humpolce a 4. tříd pod hlavičkou 
Telče. Důvodem tohoto řešení je malý 
počet hráčů. Další změnou je začátek 
soutěže, která začala již 20. září a končí až 
28.března.  Proto většinu zápasů musíme 
odehrát v Humpolci. Poslední změnou je 
hrací systém, který se hraje formou dvoj-
zápasu s dovednostními soutěžemi.

Soupeři mladých hokejistů jsou jejich 
vrstevníci z Ledče n. Sázavou, Pelhřimo-
va, Žďáru n. Sázavou, HC Dukly Jihlava, 
V. Meziříčí, Havlíčkova Brodu a HC Tře-
bíč.

Kvalitní soutěž mají opět junioři. V 
krajské soutěži jižní Moravy a Vysočiny 
hrají s mužstvy Pelhřimova, Techniky 
Brno, V. Meziříčí a Břeclavi. Soutěž zača-
la 27. září a končí 28. února. V  této sezó-
ně již nebudeme nováčkem a doufáme v 
dobré umístění.

Dalším mužstvem v soutěži bude muž-
stvo B týmu SK Telč v místní soutěži hra-
né na telčském zimním stadionu.

A mužstvo, které ve dvou minulých se-
zonách hrálo Jihočeský přebor, přechází 
do oblastní soutěže Pelhřimovska. V sou-
těži dále hrají HC Pelhřimov, HC Světlá 
n. Sázavou B, Slavoj Žirovnice, Spartak 
Pelhřimov B, HC Horní Cerkev, HC Po-
čátky, Sokol Čejov, Humpolec B a Ledeč 
n. Sázavou. Pro náš oddíl to bude zcela 
nová a doufám i zajímavá soutěž, která 
také bude méně finančně náročná než 
soutěže v předchozích letech.

Všechny zápasy budou pravidelně uve-
řejňovány v tisku a na plakátovacích plo-
chách tak, abyste si mohli vybrat ze širo-
ké škály utkání ve všech kategoriích.

Hokejový oddíl má zájem i o nové hrá-
če. Tréninky základny budou vždy v úte-

rý, ve středu a v pátek od 15,30. V přípa-
dě zájmu můžete kdykoliv přijít na zimní 
stadion, kde získáte potřebné informace 
od trenérů.

Vedení hokejového oddílu se v nové se-
zóně těší jak na případné adepty hokeje, 
tak na diváky.               František Čermák

předseda hokejového  oddílu SK Telč

Turistika

Tradiční dálkové 
pochody

Letošní dva tradiční dálkové pochody 
pořádané telčským Klubem českých tu-
ristů připadly na víkend 7. a 8. listopadu.

V sobotu 7. listopadu se koná již 39. 
ročník pochodu Vysočinou k Telči. V 
neděli 8. 11. se půjde 32. ročník Ces-
tou Jana Hvězdy z Vícemilic. Prezenta-
ce a start budou po oba dny umístěny 
v sokolovně. Startuje se od 6.30 do 10 
hodin.

Na turisty čeká diplom a razítko. Na 
kontrolách a v cíli se může každý účast-
ník zdarma občerstvit. Pochody se ko-
nají za každého počasí. Každý účastník 
jde na vlastní nebezpečí, děti do 15 let 
pouze v doprovodu dospělých. Psi pou-
ze na vodítku. Aktuálně k letošním po-
chodům pak předseda telčských turistů 
Vladimír Mazal uvedl: „Průměrná účast 
na obou pochodech se pohybuje okolo 
150 pochodníků. Na příští rok, kdy se 
uskuteční již 40. ročník Vysočinou k Tel-
či, připravujeme pro účastníky zvláštní 
překvapení.

Pro účastníky pochodů, kteří jsou prak-
ticky z celé republiky, máme připraveno 
ubytování jak ve sportovní hale na pod-
laze, tak na postelích v nově získané tu-
ristické ubytovně. Aby se účastníci spole-
čensky vyžili, v sobotu večer od 19 hodin 
připravujeme v sokolovně posezení s hud-
bou. Samozřejmě, že jak na pochody, tak 
na sobotní posezení zveme i domácí.“
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Nové knihy
městské knihovny
Knihy mají charakter – nehrbí hřbet.

Václav Kubín
Beletrie
Webb: Beze jména; Garner: Čarovný ká-
men Brisingamenu; Gavalda: Člověk není 
nikdy úplně šťastný; Townsend: Dětské 
přízraky; Dudek: Hořký smích totality; 
Monyová: Hříšný kanec; Nosková: Ještě 
se uvidí; Cornwell: Kniha mrtvých; Klí-
ma: Moje šílené století; Keleová-Vasilko-
vá: Nataša; Janouchová: Nejbližší
Naučná
Čechura: České země v letech 1584-1620; 
Čermáková: Génius Zdeněk Svěrák; Bár-
ta: Krajina v České republice; Morais: 
Mág; Keller: Soumrak sociálního státu; 
Vondruška: Život ve staletích
Dětská
Wolke: Co Einstein vyprávěl svému holiči; 
Nepil: Co vyprávěla Noc; Steklač: Dvojčata 
v akci - zapeklité domácí násilí; Carman: 
Elyonova země: osamělé moře; Hawking: 
Jirkův tajný klíč k vesmíru; Lindsay: Kou-
zelná bašta; Havel: Malované čtení

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

www.mktelc.cz
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Uzávěrka příštího čísla
20. listopadu 2009

Počasí v září
Začátkem měsíce bylo ještě několik vel-

mi teplých, skoro letních dnů s maximy 
téměř 25 °C – ale už jen jako závěr léta. 
Při zvětšené oblačnosti i trochu sprchlo. 
Od 4. září asi do poloviny měsíce se po-
někud ochladilo a maxima vystupovala 
už jen asi od 15 do 21 °C a ve druhé de-
kádě i častěji zapršelo. Srážky byly ale jen 
slabé, většinou v množství desetin, maxi-
málně jednotek milimetrů. Protože už byl 
vzduch chladnější, byly častější vydatné 
noční rosy. Od poloviny měsíce se nejpr-
ve asi na týden opět oteplilo. Maxima za 
zmenšené oblačnosti znovu vystupovala 
na hodnoty od 20 do 24 °C, ale v dalších 
dnech do konce měsíce se už tak vysoké 
teploty neudržely a  zůstaly jen do 20 °C. 
Přesto se dá toto období druhé poloviny 
září charakterizovat jako pěkné počasí 
babího léta. Poslední den měsíce přibyla 
oblačnost i slabé srážky a ochladilo se.

Měsíc hodnotíme teplotně jako silně 
nadprůměrný, srážkově mírně podprů-
měrný. Kladem byl celkově mírný prů-
běh počasí s obdobím babího léta, bez 
déletrvajících mlh a inverzní oblačnosti, 
záporem trvající velké sucho před nastu-
pující zimou.

Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Starostové o památkách
Na pozvání místostarostky Hany Mül-
lerové, členky předsednictva SHS ČMS, 
přijelo do Telče na jednání na 20 starostů 
a jejich zástupců obcí sdružených v SHS 
ČMS v kraji Vysočina. SHS ČMS, jehož je 
město Telč zakládajícím členem (1992), je 
dobrovolnou, neziskovou organizací his-
torických měst a obcí, které mají na svém 
území vyhlášenou městskou památkovou 
rezervaci či zónu. Veškerá činnost sdru-
žení je spjata s obnovou, ochranou a pre-
zentací kulturního dědictví, především 
nemovitých kulturních památek a histo-
rických jader měst. V průběhu jednání 
se proto vedle standardních bodů, jako 
jsou plán činnosti, zprávy o hospodaření, 
tvorba rozpočtu apod., diskutovaly ze-
jména specifické problémy historických 
sídel spojené s dopravou, parkováním a 
reklamou. Jednání se také zúčastnili ře-
ditel ústředního odborného pracoviště 
Národního památkového ústavu Telč Ing. 
Libor Karásek s náměstkyní PhDr. Mar-
tinou Veselou. Informovali o organizač-
ních i personálních změnách na ústavu, 
zapojení do vzdělávacích projektů a zod-
pověděli celou řadu odborných dotazů. 
Na závěr si hosté prohlédli Dolnorakous-
kou zemskou výstavu 2009.

Hana Müllerová, místostarostka

Záložkiáda v knihovně
Soutěž o nejhezčí záložku do knihy vy-

hlásila telčská městská knihovna. Soutěž 
má dvě kategorie, pro děti z mateřských 
škol a žáky 1. až 4. tříd a pro žáky 5. až 
9. tříd.

„Podmínkou je, aby soutěžící donesli 
záložku do knihovny do 30. listopadu,“ 
uvedla pro TL vedoucí knihovny Lenka 
Zamazalová. Podle ní nemá soutěž žádné 
další omezení a dodala: „Fantazii se meze 
nekladou. Výrobky mohou být z papíru, 
látky, korálků, krajek i jiných materiálů.“

Všechny záložky budou vystaveny v 
prosinci v prostorách knihovny. O nej-
zdařilejších rozhodnou čtenáři hlasová-
ním. Pro autory vyhodnocených záložek 
mají knihovnice připraveny malé dárky.                                                                         

(z)(z)(

ZŠ Masarykova a DRZV

Děti se zajímají
o nedávnou historii

Pro lepší poznání soudobých dějin 
žáky základních škol připravila ZŠ Ma-
sarykova projekt, který se věnuje třem 
významným letopočtům minulého stole-
tí - 1948, 1968, 1989.

Učitelky vyučující dějepis, občanskou 
výchovu a český jazyk projekt rozdělily 
mezi žáky 7. – 9. ročníků. Jako výchozí 
studijní podklad využily poznatky z Dol-
norakouské zemské výstavy. Její rakous-
kou část v Hornu a Raabsu navštívili žáci 
školy v pondělí 12. října, telčskou pak o 
týden později. „Právě návštěva expozic 
výstavy vyvolala u dětí řadu otázek, na 
které jim odpovídá vedoucí projektu paní 
učitelka Jana Chalupová,“ zdůraznila učitelka Jana Chalupová,“ zdůraznila učitelka Jana Chalupová,“
význam návštěvy výstavy zástupkyně 
ředitele Marcela Smejkalová.

Bohoslužby
Římskokatolické
1. 11 ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
2. 11. po 8.00 Matka Boží
  18.00 sv. Anna
  16.30 Radkov
7. 11. so 17.00 Matka Boží
8. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 sv. Karel
14. 11. so 17.00 sv. Jakub
15. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
21. 11. so 17.00 sv. Jakub
22. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
28. 11. so 17.00 Jména Ježíš
29. 11. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

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

Adventisté
každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 17.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185
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Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Veronika Doležalová, Štěpnice
Erik Jaroš, Staré Město
Tomáš Svoboda, Staré Město
Eliška Hrůzová, Štěpnice
František Masheter, Staré Město
Šarlota Karlíková, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Jiří Škaryd, Jihlava
 a Hana Štanglová, Jihlava
Jaroslav Uchytil, Polná
 a Andrea Sadílková, Havl. Brod
Petr Szantay, Stará Říše
 a Jaroslava Čumplová, Stará Říše
Petr Fiala, Pelhřimov
 a Martina Vašková, Pelhřimov
Martin Jabornik, Švýcarsko
 a Andrea Kružíková, Dačice
Jaromír Plucar, Telč
 a Jitka Nováková, Třešť
Alan Vrbata, Hostinné
 a Petra Matoušková, Telč
Miroslav Bužga, Jihlava
 a Veronika Sedláková, Jihlava
Lukáš Petrák, Mrákotín
 a Silvie Stiborová, Mrákotín
Tomáš Cabaj, Kamenice nad Lipou
 a Hana Hlávková, Nová Ves
Rastislav Žabka, Bratislava
 a Kamila Dvořáková, Jihlava
František Soukup, Batelov
 a Petra Bambulová, Třešť
Michal Kříž, Telč
 a Hana Sázavská, Jihlava
Daniel Oravec, Praha
 a Hana Schönkyplová, Jilem
Tomáš Studzinski, Jihlava
 a Lenka Kutová, Jihlava
Jiří Beran, Praha
 a Lenka Lišková, Třešť
Jiří Uhlíř, Třešť
 a Hana Dufková, Třešť
Milan Pindryč, Brno
 a Hana Alfery, Brno
František Janoušek, Telč
 a Iveta Klobasová, Krahulčí
Juraj Škárka, Holýšov
 a Kamila Bělíková, Holýšov
Michal Svoboda, Pelhřimov
 a Renáta Jankovská, Pelhřimov

Opustili nás
Jaromír Ondráček, Staré Město 62 let
Ing. Jaroslav Berka, Podolí 85 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u 
narozených dětí na základě písemného 
souhlasu obou rodičů, u sňatku na zá-
kladě písemného souhlasu obou novo-
manželů a u zemřelých podle úmrtního 
oznámení zveřejněného rodinou (vypra-
vitelem pohřbu)

Naše národní parky
- zelené mosty Evropy

Od 16 . listopadu bude ve vstupní síni 
na radnici v Telči k vidění fotografická 
výstava Naše národní parky - zelené 
mosty Evropy. Výstava na skvělých fo-
tografiích představuje krásy národních 
parků České republiky.

Výstavu připravilo Ministerstvo život-
ního prostředí ve spolupráci s federací 
Europarc, správami všech čtyř českých 
národních parků a Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR u příležitosti stého 
výročí vyhlášení prvních národních par-
ků v Evropě. K tomu došlo v roce 1909, 
kdy bylo vyhlášeno prvních devět švéd-
ských národních parků. Na instalaci vý-
stavy v Telči spolupracovalo město Telč. 
Záštitu nad výstavou převzal ministr ži-
votního prostředí Ladislav Miko.

Výstava je otevřena veřejnosti do 27. 
11, pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod., 
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 16.00 hod.

Ing. Vladimír Dolejský

Kulturní kalendář
Výstavy
26. 10. – 5. 11.        vstupní síň radnice
Výstava k 20. výročí založení folklor-
ního souboru Podjavořičan

16. 11. – 27. 11.   vstupní síň radnice
Naše národní parky - zelené mosty 
Evropy
výstava na skvělých fotografiích před-
stavuje krásy národních parků České 
republiky
vernisáž výstavy v pondělí 16. 11. ve 
13.00 hod. s hudebním vystoupením 
žáků ZUŠ

30. 11. 2009 – 10. 1. 2010  
 vstupní síň radnice
Vánoční výstava ZUŠ Telč
vernisáž výstavy v pondělí 30. 11. v 
16.00 hod. s hudebním vystoupením 
žáků ZUŠ

29. 11. 2009 – 28. 2. 2010
 Městská galerie Hasičský dům
Zdena Šafka Řeháková – Ejhle člověk 
- obrazy a tapisérie
Výstavu zahájí Mgr. Aleš Seifert, ředitel 
Oblastní galerie Jihlava, v neděli 29. 11. 
v 16.00 hod., na vernisáži vystoupí praž-
ské RITORNELLO a pokračuje od 17.00 
hod. v kostele Jména Ježíš prvním ad-
ventním koncertem.
Výstava je přístupná v pátek, sobotu a v 
neděli 10.00 – 12.00 hod., 13.00 – 16.00 
hod.

Koncert
4. 11. 19.30 sál ZUŠ
Klavírní recitál Sergueie Milsteina
Program: P. I. Čajkovskij – Roční doby,
M. P. Musorgskij – Obrázky z výstavy
Více na str. 16

Přednáška
18. 11. 18.00 radnice
Památky na Vysočině zapsané na Se-
znam světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO
přednáší Mgr. Jolana Šanderová
přednáškový cyklus NPÚ – ú.o.p. v Tel-
či určený pro širokou veřejnost, vstup 
volný

Chovatelé
8. 11. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva – vý-
kup kožek

Klub zdraví  hotel Antoň
Přednáškový cyklus „Bible a současnost“
4. 11.  18.00
Izraelsko-palestinský konflikt a Ar-
magedon
11. 11.  18.00
Šelma ze zjevení a světový den odpo-
činku
přednáší ThB. Aleš Zástěra

18. 11.  17.00
Antarktida očima prof. dr. Jiřího Ko-
márka
přednáška o současných aktivitách čes-
kého výzkumu Antarktidy 
Součástí všech přednášek je jako obvyk-
le ochutnávka a vystoupení žáků ZUŠ 
Telč

Klub důchodců
 v budově polikliniky
Pondělí – 9.00 hod. kroužek vzdělávacíPondělí – 9.00 hod. kroužek vzdělávacíPondělí
Každé první pondělí v měsíci v 15 hod. 
vyšívání horáckého kroje
Úterý – 14.00 hod. kroužek ručních prací
Středa – 14.00 hod. trénink paměti
15.00 hod. biblický kroužek
Čtvrtek – 9.00 hod. rekondiční cvičeníČtvrtek – 9.00 hod. rekondiční cvičeníČtvrtek
15.00 hod. dramatický kroužek
Pátek – turistický kroužek – podle doho-Pátek – turistický kroužek – podle doho-Pátek
dy s vedoucí pí M. Zapletalovou
Každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci 
ve 14.00 hod. promítání videofilmů, za-
hájení 7. 11.
V případě zájmu se hlaste v klubu dů-
chodců.
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Léto, podzim, zima. Během týdne

Telčští velocipedisté na letní projížďce na Starém Městě. Káně Harrisova budilo pozornost.

Skončila soutěž o květinovou výzdobu. Více na str. 17. Oceně-
ná předzahrádka u Přibylů ve Studnicích.

Přišel podzim. Pan Chalačev prodává na náměstí jmelí.

Svatováclavské časy v sobotu 26. září se líbily. Český kníže pozdravil občany a pokáral 
politiky …

15. října
Autoři snímků: Martin Kadlec, Věra Marečková, Ilona Jeníčková, archiv MěÚ Telč


