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Nový školní rok je tady
Pokud bychom se studentů zeptali, zda
mají raději červen nebo září, odpověď by nás
asi nepřekvapila. Ona by pravděpodobně podobná odpověď přišla nejen od studentů. Tak
i tak, září je zde a tak i důvod zamyslet se
nad tím, co nás čeká. Nového bude dost, pro
celé telčské školství bude významné dokončení přístavby ZŠ Hradecká tak, aby 1. září
2011 přivítala poprvé žáky základní školy.
Uvolní se tím i prostory pro studenty gymná-

Školní rok bude i ve znamení poklesu studentů způsobeného demograﬁckým poklesem populace. Snahou je tento trend nahradit
zvýšeným zájmem o studium na naší škole
z řad žáků základních škol a samozřejmě
jejich rodičů. Dosavadní výsledky našich
studentů, jak během studia, tak i v dalším
uplatnění po získání maturitního vysvědčení,
jsou v porovnání určitě silným argumentem.
O vynikajících výsledcích našich studentů i

studentů, kteří dosahují pěkných výsledků ve
studiu a u maturitní zkoušky.
Popřejme tedy společně všem žákům, studentům, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům úspěšný školní rok 2010/2011.
RNDr. Stanislav Máca, ředitel GOB a SOŠ Telč

Víme první

Budou se natáčet
Borgiové
Hledá se kompars. Více na straně 2.
Pohled do správního obvodu registračního úřadu MěÚ Telč

Volby do zastupitelstev obcí

Ve správním obvodu Telče se 1. září otevřely brány sedmi základních škol. Nejmenší z
nich je škola v Krahulčí, kam do lavice 1. třídy usedla i Evička Bártová. Cestu do zdejší
školy si vyzkoušela již v průběhu srpna.
Foto: Archiv TL
zia a střední odborné školy. Tento školní rok
bude tedy poslední, kdy ještě studenti třetího
a čtvrtého ročníku odborného zaměření GOB
a SOŠ budou absolvovat hlavní část výuky
v areálu na ulici Batelovská. Studenty maturitních ročníků čeká již v říjnu maturitní
generálka na novou maturitu, sportovní terminologií řečeno, generálka na ﬁnále. I když
je státní maturita neustále diskutovanou záležitostí, věřím, že to vezmou naši maturanti
pevně do svých rukou a potvrdí optimistická
očekávání.

absolventů bylo možné se dočíst v minulých
vydáních Telčských listů. Mnohá čelná umístění a postupy do celostátních kol, vítězství
v krajských a okresních kolech jsou velmi
příjemným hodnocením činnosti studentů,
pedagogů a celé školy. Rád se zmiňuji dodatečně i o ocenění Talent Vysočiny 2010,
které na konci uplynulého školního roku ve
Žďáru nad Sázavou převzali v kategorii žáků
základních škol a nižších gymnázií Jiří Janek
a v kategorii středních škol Kristýna Krejčířová. Radost přináší i mnoho dalších žáků a

Registrační úřad MěÚ Telč obdržel v
zákonné lhůtě ze 44 obcí svého správního obvodu (Nová Říše je samostatným
registračním úřadem) 175 kandidátních
listin (z toho 9 od registrovaných politických stran, 3 od sdružení registrované
politické strany nebo hnutí a nezávislých
kandidátů, 39 od sdružení nezávislých
kandidátů a 124 od nezávislého kandidáta). Celkový počet kandidátů uvedených
na odevzdaných kandidátních listinách
je 635, z nich budou zvoleni 342 noví
členi zastupitelstev pro volební období
2010 – 2014.
Pro volby do Zastupitelstva města Telče obdržel registrační úřad v zákonné
lhůtě kandidátní listinu od 7 volebních
stran (ve volbách v roce 2006 kandidovalo 8 stran). Uvádíme je v pořadí, ve
kterém podaly kandidátní listiny:
● ČSSD a nezávislí kandidáti
● ODS
● Sdružení nezávislých a SNK Evropští
demokraté
● TOP 09
● KSČM
● KDU - ČSL
● SDRUŽENÍ MLADÝCH – ČAS ZMĚNY
/r/

Z jednání rady města
94. schůze - 28. července

- RM vzala na vědomí pololetní účetní
závěrku společnosti Služby Telč.
- RM schválila ﬁnanční příspěvek ve
výši 5 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů
Nevcehle na pořádání Hasičského dne v
Telči 4. září t.r.
- RM vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města
za I. pololetí 2010.
- RM vzala na vědomí informaci o rozboru hospodaření města za I. pololetí
2010.
- RM schválila plán odpadového hospodářství pro město Telč na období 2010
- 2015.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na akci „Zvýšení bezpečnosti podél
komunikace I/23 – I. etapa“, jmenovala
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek a schválila dodavatele, kteří budou
vyzváni k podání nabídky.
RM vzala na vědomí informaci o koncepci festivalu Arts&ﬁlm 2011.
- RM vzala na vědomí informaci o pohledávkách města k 30. 6. 2010.

Konzultační den
rady města
středa 15. září

15.00 - 17.00 hod.
doporučujeme se předem
objednat v sekretariátu MěÚ

Oprava lesních cest
v Lipkách

Lesní družstvo Borovná jako správce
telčských městských lesů oznamuje, že
na přelomu měsíců srpen a září začne
oprava lesních cest v lokalitě „Park“.
Opraveno a zpevněno bude téměř 2,5 km
prašných cest a tři sta metrů živičných
komunikací. Současně budou opraveny
související objekty -svodnice, propustky, bezpečnostní přeliv na Hadím jezírku
atd.
Opravy budou hrazeny z dotačního titulu „Investice do lesů - lesnická infrastruktura“. Celkové výdaje jsou téměř
5,7 mil. Kč a investor na ně získal 75%
dotaci.
Žádáme návštěvníky dotčených lesních porostů o shovívavost a trpělivost v
době provádění oprav.
Ing. Rostislav Čermák
ředitel LD Borovná

Volby – volby - volby

Ve dnech 15. a 16. října 2010 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí a do
Senátu PČR. V případě konání druhého
kola voleb do Senátu PČR je termín určen na 22. a 23. října 2010. Dnes k nim
přinášíme další organizační informace,
které pro TL připravila JUDr. Jana Matoušková, vedoucí odboru vnitřních věcí.
Právě její pracoviště má volební agendu
ve správním obvodu Telče na starosti.

Zápis do dodatku ke stálému
seznamu voličů pro volby do
Zastupitelstva města Telče

Voličem do Zastupitelstva města Telče
může být také státní občan jiného státu,
který v den voleb dosáhl věku nejméně 18
let, je v den voleb na území města Telče
přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
smluv. V současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení
České republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské unie, kteří
splňují podmínky pro přiznání volebního
práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
MěÚ Telč (odbor vnitřních věcí – ohlašovnu evidence obyvatel, Telč – Na
Sádkách čp. 453), hlasovat ve volbách
do Zastupitelstva města Telče ve dnech
15. a 16. října 2010. Vzor žádosti o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů je k
dispozici na výše uvedeném pracovišti
MěÚ Telč, příp. ke stažení na webových
stránkách města www.telc-etc.cz. Zápis do dodatku stálého seznamu voličů
opravňuje státního občana jiného státu
za splnění zákonných podmínek účastnit
se voleb do Zastupitelstva města Telče,
nikoliv voleb do Senátu PČR, kterých se
aktivně mohou účastnit pouze voliči se
státním občanstvím ČR.

Voličské průkazy pro volby do
Senátu PČR

Volič zapsaný v seznamu voličů pro volby do Senátu PČR vedeném MěÚ Telč,
který nebude moci volit ve volebním
okrsku, pro který je tento seznam veden, může požádat o vydání voličského
průkazu MěÚ Telč - ohlašovnu evidence
obyvatel - Na Sádkách čp. 453, a to písemně nejpozději do 8. října 2010 nebo
osobně do 13. října 2010 do 16 hod. Vzor
žádosti o vydání voličského průkazu pro
volby do Senátu PČR je k dispozici na
výše uvedeném pracovišti MěÚ Telč,
příp. ke stažení na webových stránkách
města www.telc-etc.cz.
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Voličský průkaz opravňuje voliče ve
dnech voleb k hlasování do Senátu PČR v
jakémkoliv volebním okrsku spadajícím
do volebního obvodu č. 52, tj. celý okres
Jihlava, východní část okresu Jindřichův
Hradec, ohraničená na západě obcemi
Kostelní Vydří, Dačice, Peč, Cizkrajov,
Slavonice, Staré Město pod Landštejnem
(aktuální výčet obcí spadajících do volebního obvodu č. 52 je zveřejněn na webových
stránkách města www.telc-etc.cz). Držitel
voličského průkazu může v jiném volebním
okrsku hlasovat pouze ve volbách do Senátu
PČR, nikoliv do zastupitelstev obcí, kde je
právo volit striktně vázáno na místo evidovaného trvalého pobytu voliče.

Kdo bojuje o Senát

Senátní obvod č. 52 Jihlava má jednu
historickou zvláštnost. Od vzniku Senátu
v roce 1996 v něm za něj nepřetržitě v
horní komoře parlamentu zasedal bývalý
telčský starosta Václav Jehlička. Ten se
letos o křeslo senátora nebude ucházet.
Jeho nástupce vyjde z osmi kandidátů,
kteří se v řádném termínu pro volby do
Senátu zaregistrovali. I v letošních volbách má Telč, řečeno sportovní terminologií, želízko v ohni. Mezi kandidáty najdeme dalšího bývalého telčské starostu
Miloše Vystrčila.
Následující přehled uchazečů o post senátora je řazen abecedně:
Zdeňka Drlíková, TOP 09, Jihlava
František Halásek, Suverenita, Kněžice
Jan Kasal, KDU – ČSL, Žďár n.Sázavou
Vladislav Nechvátal, SSO, Třešť
Pavel Šlechtický, KSČM, Jihlava
Vratislav Výborný, ČSSD, Jihlava
Miloš Vystrčil, ODS, Telč
Eduard Zeman, SPO Zemanovci, Č. Budějovice
/r/

Bude se natáčet
Francouzský televizní seriál

Borgiové

Filmový štáb EXTRAFILMS hledá pro
natáčení ve druhé polovině října v Telči
muže a ženy všech typů od 15 do 75 let.
Výhodou jsou delší, nebarvené vlasy, a
to i u mužů. Štíhlejší postavy, výška
mužů do 185 cm, žen do 170 cm.
Nábor zájemců ve středu
29. září od 12 do 19 hodin
v Základní umělecké škole
na náměstí v Telči.

Radosti a starosti telčského starosty…
Stavby úspěšně pokračují

I přes nepřízeň počasí probíhá podle
harmonogramu dostavba školského areálu v ulici Hradecká. V současné době
jsou asi nejvíc vidět práce na obvodovém
plášti nové sportovní haly. A také zemní
práce, které probíhají mezi oběma školskými budovami. Kromě inženýrských
sítí a veřejného osvětlení se již rýsuje i
podoba nového parkoviště. Společně s
ním budou opraveny i zbývající cesty v
areálu na bezbariérové. Celá akce bude
dokončena v červnu příštího roku.
Nadále pokračují i práce na revitalizaci náměstí Bratří Čapků a Nerudovy
ulice. Zatímco část za školkou je hotova a dětem slouží i obě hřiště, v ulicích

povrchy. Ne, že by na ně město nemělo
peníze, jak se ulicí „z dobře informovaných zdrojů“ šušká. Důvod je úplně někde jinde. Výstavba vodovodu a kanalizace je součástí projektu Dyje II, který
zahrnuje i celou Štěpnici, ale kromě Telče i řadu dalších akcí po celé Moravě. A
protože se jedná o velikou stavební akci,
je o ni logicky i velký boj. A tak, přestože máme peníze jak na vodovody, kanalizace i povrchy, čekáme na výsledek výběrového řízení. To první bylo zrušeno a
nyní probíhá nové. Bylo by hodně složité
popisovat, proč tomu tak je. Navíc jsme
jen malinkou částí tohoto projektu a tomu
odpovídají i naše možnosti něco ovlivnit.
Věřím, že napodruhé vše dobře dopadne
a počátkem října začneme stavět. Snad k

slavnostním otevření je kromě parního
vlaku Společnosti Telčské místní dráhy
otevřely i místní soubory – Telčské mažoretky, Podjavořičan, Telčská dechovka
a Dixieland. A tu správnou atmosféru
vytvořil Spolek telčských velocipedistů.
Díky, i přes nepřízeň počasí jste „své nádraží“ krásně pokřtili.
Prázdniny v Telči, nebo chcete-li folkovky, tentokrát odstartovaly keltským
svátkem a snad si tím zajistily i přízeň
keltských božstev. Propršely jen dva
dny, muzikantům se v Telči tradičně líbilo, takže si mnozí pobyt prodloužili a
koncertovali i na „neoﬁciálních“ scénách
a i návštěvnost byla velice slušná. Milan
„Medvěd“ Kolář s partou pořadatelů dokázali hodit za hlavu loňské úsporné varianty a folkovky opět posunuli o stupínek výš. A koncertem skvělého kytaristy
Tomyho Emmanuela rázně vykročili za
ročníkem 2011. Díky, to byl úžasný konec Prázdnin v Telči.
Ty školní končí diskusemi o mzdách
učitelů, o vhodnosti sexuální výchovy na
školách či o zavedení státních maturit.
Chce se mi říci – pořád dokola. A klasik
by řekl, že to je koloběh života. Na zámku
přivítáme prvňáčky, školní lavice se zaplní žáky a učitelům začne jejich nelehká
práce. Přeji všem úspěšný školní rok.

Město zřídilo veřejnou službu

29. července navštívila letní Telč nejvýše postavená žena v české politice – předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Doprovázela ji poslankyně Jana Fischerová z Havlíčkova Brodu.
Foto: Ilona Jeníčková
se intenzivně pracuje. Nová podoba náměstí Bratří Čapků je již zcela zřetelná.
Probíhá dláždění chodníků a parkovacích stání, úprava cesty napříč parkem,
a jakmile to počasí umožní, bude část
vozovky vyasfaltována. Před zahájením
školního roku by měl být hotov i nový
vstup do školky, který bude pro děti určitě velkým překvapením. A do konce září
by pak měla být hotova i polovina Nerudovy ulice.
Druhá polovina Nerudovy ulice však
bude dokončena později. Bohužel zde
došlo, ne naší vinou, ke komplikaci, která dokončení zdrží. V této části ulice jsou
položeny kabely, ale chybí vodovod a
kanalizace. A bez nich nejdou dělat nové

nám bude počasí milostivé a celou ulici
dokončíme nejpozději v listopadu. Proto
prosím všechny obyvatele této části ulice
o pochopení a trpělivost.
Podstatně lepší zprávu mám pro všechny obyvatele sídliště U Štěpnického
rybníka. Zde byla dokončena pokládka
rozvodů zemního plynu do jednotlivých
domů. A v době, kdy píšu tyto řádky, se
dokončují „papírové“ formality nutné k
připojení nového rozvodu na hlavní plynovod. A nyní, kdy je čtete, by už měl
proudit plyn do jednotlivých domů.

Prázdniny jsou fuč

Ty školní letos začaly příjezdem prvního autobusu na nové nádraží. A při jeho
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Možná jste si v uplynulém měsíci všimli, že se v ulicích města vedle pracovníků
Služeb pohybují i další lidé ve vestách.
Zametají, plejí záhony a vykonávají další
úklidové a údržbové práce. Město ve spolupráci se Službami Telč nabídlo lidem,
kteří jsou závislí na sociálních dávkách,
možnost takzvané veřejné služby. Ti, kteří splňují potřebná pravidla a odpracují
stanovený počet hodin pro město, za to
mohou získat navýšení sociální dávky.
Prozatím o tuto službu projevilo zájem
sedm lidí. Jejich práci koordinují další
dva lidé, kteří dostali možnost zaměstnání
ve spolupráci s Úřadem práce. Je to jedna
z mála možností, jak může město pomoci
lidem bez práce. Zájemci, kteří by měli o
tuto formu spolupráce s městem zájem, se
mohou o podmínkách veřejné služby informovat na sociálním odboru Městského
Roman Fabeš
úřadu Telč.

Nezaměstnanost červenec
Město Telč
ČR
Oblast Telč
Kraj Vysočina

9,9 %
8,7 %
9,3 %
8,9 %

Seriál ke 40. výročí vyhlášení MPR Telč
1980 – 1990
V roce 1982 bylo vyhlášeno ochranné
pásmo městské památkové rezervace,
kdy důvodem pro vyhlášení bylo „...zabezpečit ochranu území rezervace před
rušivými vlivy vyvolanými stavební činností a jinými změnami v jejím okolí“.
Zhruba ve stejné době byla ustanovena
skupina odborníků, která zavedla pravidelné kontrolní a konzultační dny v Telči, a to každý první čtvrtek v lichém měsíci. Tato frekvence nám dnešní optikou
již připadne úsměvná.
V archivní dokumentaci NPÚ jsou
dochovány doklady k mnoha stavebním
akcím, ale za nejvýraznější počiny tohoto období uveďme např. stavbu prodejny

potřebě stavby kulturního domu v Telči
– bylo zadáno vypracování urbanistické studie, které předcházela diskuse o
výběru nejvhodnějšího místa. V materiálech z té doby se uvádí: „...staveniště
se nachází v prostoru nynějších zahrad
přiléhajících k rodinným domkům v ulici
Leninově a to v prostoru trojúhelníka vymezeného areálem závodu Motorpal, linií
rod. domků v Leninově ulici a stadionem
Spartaku Telč.“ Zajímavá je i poznámka
dále: „...v souvislosti s výstavbou bude
zřejmě nutné asanovat budovy obsahující byty v nezbytném rozsahu, který určí
urbanistická studie.“
Rok 1986 přinesl úpravy části zámku

Ze zámeckého kulturního programu

Září na zámku
Kaple Všech svatých

11. - 12. září
Kaple bude otevřena pro veřejnost od 10
do 17 hod. Vstup zdarma.
Výstava fotograﬁí telčského fotografa
Jindřicha Bednáře: Telč - renesanční
klenot v srdci Evropy.
V sobotu 11. září v kapli vystoupí RICERCAR, které zahrají starou hudbu
v podání kvarteta zobcových ﬂéten. RICERCAR vystoupí od 10 do 12 a od 14
do 16 hodin.

Zámecká zahrada
11. - 12. září, 10 – 16 hod.

CAVALIERI MORAVI

ukázky historického šermu, pro děti
bude připravena dílna historického šermu a žonglování.

Dny královen na zámku v Telči

Profesionální vizážistky a kosmetické
poradkyně poskytnou zdarma ženám a
dívkám chvilku krásy v arkádách zámecké zahrady.

Divadlo KUFR

10 - 12 hod. - žonglérská dílna pro děti
14 hod. - pohádka VELKÝ FUK
Po představení bude probíhat hodinová
žonglérská dílna. Vstup zdarma.
Výstava pro velký zájem prodloužena!

Krysáci z Večerníčku v Telči
aneb Ze smetiště na zámek

Nákupní středisko Domácích potřeb, dnes Multimarket, byla hodně diskutovaná stavba. Měly v
něm být i garáže tehdejší Veřejné bezpečnosti.
Foto: Tereza Jeníčková
Domácích potřeb (dnešní Multimarket ve
Svatoanenské ulici), v jejímž zázemí bylo
doporučováno řešit i otázku garáží pro
vedlejší oddělení Veřejné bezpečnosti,
které sídlilo v budově bývalé synagogy.
Samostatné garáže či navrhované rozšíření nedalekého historického mostu, který
je součástí dochovaného opevnění města,
byly z pohledu památkové péče v této lokalitě nepřijatelné. V roce 1982 bylo již
poněkolikáté konstatováno, že stavebně-technický stav věže sv. Ducha se průběžně zhoršuje a původní projektová dokumentace na její obnovu z roku 1965 je již
zastaralá. Na stabilizaci stavu si však věž
musela ještě několik let počkat...
V roce 1983 probíhala injektáž proti
vlhkosti zdiva zámeckých budov a rekonstrukce pěších komunikací v zámeckém parku.
V témže roce začalo vyjednávání o

„...v souvislosti s dočasným umístěním
pobočky Muzea Vysočiny.“ Jak je uvedeno v dokumentaci, při vysekávání drážek
a průrazů pro elektrické rozvody „...došlo k vážnému poškození původních renesančních omítek, jak obnovených, tak
skrytých pod novějšími nátěry.“ Jak je
vidět, nevhodné a poškozující zásahy se
nevyhnuly ani naší renesanční perle.
K tomuto desetiletí je v archivu NPÚ
dochováno mnoho materiálu, který obsahuje dokumentaci ke stavebním počinům
na památkovém fondu města. V převážné
většině se jedná o akce menšího rozsahu
– opravy a udržovací práce na domech v
historickém jádru, které však byly limitovány nejenom ﬁnančními možnostmi
vlastníků, ale i tolik nedostatečnou kapacitou tehdejších stavebních podniků.
Martina Veselá
náměstkyně ředitele NPÚ ÚOP v Telči
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Justiční sál
Výstava ﬁlmových kulis a loutek ze známého večerníčku Krysáci. Výstava byla
prodloužena do 30. září. V září bude výstava otevřena pouze o sobotách, nedělích a o státním svátku 28. 9. Otevírací
doba od 10 do 16,30 hodin.
Pokračování přednáškového cyklu,
který pro širokou veřejnost pořádá
Národní památkový úřad v Telči

MPR Telč
a jejích 40 let

aneb fotoarchiv plný pokladů
22. září v 18 hodin
Obřadní síň radnice v Telči
Přednáší:
Martina Veselá
Irena Tobiášková

Národní památkový úřad v Telči

Vzpomínáme na 20. století

ČD Bike jede

Kvůli výstavbě dopravního terminálu,
která se dotkla i hlavní budovy vlakového nádraží, začala letos sezóna půjčovny
kol na zdejším nádraží až od 1. července.
Půjčovna je součástí projektu Českých
drah ČD Bike. Podrobně jsme o ní psali
před rokem, kdy půjčovna v Telči byla
zřízena jako první na Vysočině. Letos k
ní v kraji přibyla další, v Novém Městě
na Moravě. „Určitě to přispělo k většímu
zájmu o naši službu,“ uvedla pro TL Jitka Havlíčková, z osobní pokladny, která
zajišťuje také provoz půjčovny.
Telčská půjčovna je v provozu každý
den až do konce října.
A že jste telčskou půjčovnu na internetových stránkách Českých drah v kraji
Vysočina nenašli? Dráhy ji mají zařazenu, zřejmě podle své vnitřní organizace,
v Jihočeském kraji.
Více o celém projektu na http://www.cd.cz

Svatá Markéta na dolní kašně drží určitě jeden primát. Na svém místě prožila
s Telčí celé 20. století. Že se jí jako světice žádné změny netýkaly? Opak je pravdou. Část století ji před sluncem chránila
bříza, která vyrostla u jejích nohou. Určitě se jí to, na rozdíl od kameníků, líbilo.
V 70. letech pak v duchu tehdejší doby
přišla o svůj atribut, železný křížek. Když
už socializmus musel strpět svatou na
náměstí, křížek, kterým žehná městu, byl
nepřípustný. Dodnes kolují mezi pamětníky historky o dvou režimu oddaných
občanech, kteří pod pláštěm noci symbol
tmářství pilkou na železo uřízli.

Připomínáme si
80 roků

20. září 1930 zemřel v rodné Vlašimi
JUDr. Josef Podbrdský. Bylo mu 83
roků. V letech 1891 až 1901 byl přednostou Okresního soudu v Telči a poslancem
zemského sněmu. Do historie regionu se
zapsal jako aktivní člen Občanské besedy v Telči a Jednoty pro jihozápadní Moravu, které byl od roku 1905 předsedou.
Zasloužil se o zřízení soudního okresu
Třešť, což mu u našich sousedů přineslo
čestné občanství.

Autorem horního snímku je Pavel Koutecký, obrázek vpravo reprodukce TL.

Informační centrum u sv. Ducha

Naše město se stalo pojmem v řadě
evropských zemí, jejichž zástupci byli
účastníky 11. Konference evropských
protestantských muzeí v roce 2001 v
Telči. V následujících letech 21. století navázaly další akce: výstava o evropských protestantských muzeích v
Justičním sále telčského zámku v roce
2008 a mezinárodní konference „Život
v Evropě ve vzájemném respektu“ v
rámci Dolnorakouské zemské výstavy
v roce 2009.
Pokračováním těchto aktivit je nyní
otevření Informačního centra (IC)
grantového projektu ČCE „Dědictví reformace“ v sobotu 11. září ve 14 hod.
(toto otevření bude spojeno s koncer-

Na dráze si může turista půjčit kolo

tem Mgr. L. Zadiny) v kostele sv.Ducha v Telči.
Telčské středisko je jedním z pěti informačních center v České republice
(další jsou v Praze, Brně, západočeském lázeňském okruhu a v Krkonoších). Spolu se svou pobočkou v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké
Lhotě u Dačic bude poskytovat informační materiály, některé ve čtyřech jazykových verzích, a to jak s důrazem
na území kraje Vysočina a Jihočeského,
tak v celostátním rozsahu. Informační
centrum bude otevřeno vždy po bohoslužbách Českobratrské církve evangelické.
PhDr. Eva Melmuková
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50 roků

10. září 1960 zemřela Marie Kopřivová
(*1891), zakladatelka Hospodyňské školy v Telči (1922). Později měla hlavní
podíl na vybudování moderního objektu
pro tuto školu na Batelovské ulici, kterou
až do odchodu do důchodu vedla. Mj. je
autorkou publikace Zužitkování medu v
domácnosti.

30 roků

26. září 1980 zemřel v Dačicích Lubomír Vaníček (*1914), telčský rodák
a absolvent zdejšího gymnázia. Autor
Bibliograﬁe československého exlibris
se zasloužil o to, že díky jeho přátelství s řadou českých výtvarných umělců
vznikl pozoruhodný soubor exlibris s
telčskými motivy. Dnes jsou mimořádně
hledané také jeho novoročenky s náměty
Telče.

Dominium pánů z Růže
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna ve fotografiích
Ilony a Terezy Jeníčkových a Radky Skryjové

Zachariáš z Hradce, Kateřina z Valdštejna provází
starostu města Romana Fabeše zámeckými komnatami

Slavnostní ceremonie se zúčastnili i hosté z Waidhofenu, Šaľi, Chebu a z Třeboně

Zlatá růže v modrém poli symbol pánů z Hradce
Zachariáš z Hradce a Kateřina z Valdštejna křtí knihu
Pavla Juříka Dominium pánů z Hradce, Slavatové a Czerninové
Přehlídka dravců se líbila

13. - 14. srpna 2010

Na slavnosti přijel i Albrecht z Valdštejna

Při slavnostním otevření dopravního terminálu 24. července budili velkou pozornost členové telčského Spolku velocipedistů v dobovém
oblečení. Zaslouženě se tak dostali do všech novin, které o otevření dopravního terminálu informovaly.
Foto: Jarmila Florianová
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Jak podat žádost o ﬁnanční příspěvek v roce 2011

Peníze na opravu památek v MPR a MPZ

Jako i v minulých letech připravuje
Město Telč souhrnnou žádost o ﬁnanční
podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na
rok 2011. Při zpracování souhrnné žádosti, která se bude na Ministerstvo kultury
ČR odesílat v průběhu měsíce listopadu
2010, se vychází z konkrétních žádostí
jednotlivých vlastníků nemovitostí. Upozorňujeme proto všechny vlastníky památkově chráněných objektů, kteří chtějí žádat o ﬁnanční příspěvek na obnovu
těchto kulturních nemovitých památek,
že formulář žádosti o ﬁnanční příspěvek
na rok 2010 bude k dispozici v Informačním středisku MěÚ a na odboru rozvoje a
územního plánování MěÚ od 1. září 2010.
Formulář bude také uveřejněn na internetových stránkách města (www.telc-etc.
cz). Nejpozději možný termín odevzdání
vyplněné žádosti včetně příloh je 1. listopadu 2010. Veškeré žádosti odevzdávejte
na podatelnu MěÚ Telč, neboť garantem
a nositelem Programu je Město Telč.

Žadatelé, kteří neuspěli se svojí žádostí v letošním roce, musí ve vlastním zájmu žádost z letošního roku aktualizovat
a předložit znovu, především z hlediska
nového odhadu stavebních nákladů, platnosti stavebního povolení nebo souhlasu
stavebního úřadu. Termín podání všech
žádostí, nových a z letošního roku, je
stejný, tj. 1.11.2010.
O ﬁnanční příspěvek mohou požádat
pouze majitelé nemovitostí, které jsou
zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek, tzn., že objekty
mají vlastní rejstříkové číslo památky.
Další podmínkou je, že se předmětná nemovitost nachází v městské památkové
rezervaci Telč nebo v památkové zóně
Telč – Staré Město.
Na závěr upozorňujeme žadatele, že
žádosti neúplné a bez doložených povinných příloh nebudou do souhrnného
soupisu zařazeny.
Ing. Tomáš Krátký
odbor rozvoje a územního plánování

Pokud v těchto dnech projdete náměstím,
asi si všimnete, že z okolí morového sloupu
zmizela balustráda a sochařská výzdoba.
Nebojte se, tuto dominantu náměstí nikdo
neukradl. To se jen neúprosný zub času a

rováno dláždění, vstupní branky, balustrády a čtyři sochy andělů z balustrády. (Na
zbývající čtyři by se mělo dostat v příštím
roce.) Práce budou probíhat od srpna až do
listopadu letošního roku, a to převážně v

Morový sloup se opravuje

Pozvánka do Městské galerie

Valterovy papírotisky

Co jsou to papírotisky? Odpověď na
tuto otázku můžete od 19. srpna nalézt
v Městské galerii Hasičský dům. Kurátor David Bartoň pro ni připravil průřez
tvorbou jihočeského malíře a pedagoga
Karla Valtera, v němž právě jeho papírotisky dominují.

Karel Valter zůstal celý život věrný jižním Čechám, s výjimkou doby protektorátu, kdy byl vězněn v nacistických koncentračních táborech. Narodil se v roce
1909 v Českých Budějovicích, jako pedagog působil na řadě jihočeských škol,
zemřel před čtyřmi roky v Táboře, který
se mu stal druhým domovem. Od roku
1939 byl členem Sdružení jihočeských
výtvarníků. Věnoval se řadě malířských
technik. Telčská výstava je zaměřena na
jeho oleje, tempery a graﬁku, zastoupenou již zmíněnými papírotisky.
Za připomenutí stojí, že výstava představuje práce muže, který je nejen uznávanou osobností výtvarného světa, ale
který také působil jako hudebník, skladatel a uznávaný pedagog.
Dosavadní ohlasy na současný výstavní počin Městské galerie svědčí o tom,
že výstava Karla Valtera se určitě zařadí
mezi kulturní události roku.
Podle tiskové zprávy

Pozvánka do MG

Karel Valter
Foto: Tereza Jeníčková
taky nešetrné chování některých „obdivovatelů“ podepsaly na stavu morového sloupu. A pro jeho zachování dalším generacím
bylo nutné přistoupit k restaurování. Naštěstí se podařilo zajistit ﬁnance z Programu regenerace Ministerstva kultury, a tak
můžeme letos realizovat první etapu oprav.
Celkovým nákladem 515 tis. Kč (dotace
434 tis. a město 81 tis.) bude letos restau-

ateliéru restaurátora. Důležitou částí opravy bude i statické zajištění celé balustrády.
Na restaurování se budou podílet restaurátor Daniel Chadim a Stavební huť
Slavonice, kteří vzešli z výběrového řízení. Poslední restaurování morového
sloupu proběhlo v roce 1995, kdy se řešilo samotné těleso sloupu.
Roman Fabeš, starosta města
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obrazy, graﬁky
a papírotisky

Výstava potrvá do 31. října.
Září
úterý – neděle:
10 – 12 • 13 – 17 hodin
Říjen
úterý – neděle:
10 – 12 • 13 – 16 hodin
www. telc.eu, tel: 567 112 410

Policie ČR Telč informuje

Z případů, které v červenci šetřili policisté z Obvodního oddělení Telč.

Vloupání do dílny v Telči

V době od 29. června do 1. července
vnikl neznámý pachatel do zámečnické
dílny v Radkovské ulici, odkud odcizil
různé nářadí a elektrické kabely. Způsobil škodu ve výši asi 20 tis. Kč.

Barevné kovy letí

V prvním červencovém týdnu vnikl neznámý pachatel do uzavřeného dvora za objektem sýpky v Krasonicích, kde z pojízdné sušičky plodin odcizil tři elektromotory
a kompletní měděnou kabeláž. Majiteli
způsobil škodu ve výši asi 10 tis. Kč.

Krádež v Olšanech

V noci z 9. na 10. července vnikl nedaleko
Olšan neznámý pachatel do stavební buňky,
odkud odcizil kalové čerpadlo a nivelační
přístroj. Způsobil škodu asi za 30 tis. Kč.

Vloupání v Býkovci

V době od 29. června do 10. července vnikl
neznámý pachatel do rekreační chalupy v
Býkovci, odkud odcizil myčku na nádobí,
motorovou sekačku, pneumatické kladivo,
vrtačku, různé starožitnosti a další vybavení chalupy v hodnotě více než 26 tis. Kč.

Odcizené kolo v Telči

10. července odcizil neznámý pachatel
před restaurací Na Kopečku v Telči horské kolo zn. Cube za 12 tis. Kč.

Vykradený kiosek na Řásné

V noci z 13. na 14. července vnikl neznámý pachatel do kiosku u Velkopařezitého rybníka, odkud odcizil 5 beden piv,

destiláty, potraviny a cukrovinky v ceně
asi 15 tis. Kč.

Rána za 50 tisíc v Sedlejově

V noci z 20. na 21. července vnikl neznámý pachatel do kiosku s občerstvením v
Sedlejově, ze kterého následně odcizil
digitální kameru, digitální fotoaparát, 3
ks nerezových 50litrových sudů s pivem
a limonádou a další zboží. Majiteli způsobil škodu ve výši okolo 50 tis. Kč.

Ukradli válec

24. července odcizila čtveřice mladíků z
Telče plně funkční železný polní válec,
který měl majitel odstaven na svém pozemku. Válec odvezli do sběrny v Častkovicich. Utržených několik set korun
hned týž den utratili. Majiteli válce by
vznikla škoda ve výši 7 tis. Kč. Pachatelé
jsou stíháni pro přečin krádeže.

Řídili v době zákazu činnosti

V červenci byli přistiženi řidič a řidička,
kteří měli vysloven zákaz řízení motorových vozidel za volantem automobilu.
Nyní jsou stíháni pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí.

Lupič ze spořitelny dopaden

Díky všímavosti lidí byl začátkem srpna
v Jemnici zadržen muž z Jihomoravského kraje, který od roku 2006 přepadal
peněžní ústavy po celé republice. Mimo
jiné má na svědomí i nedávné přepadení
pobočky České spořitelny v Telči. Muž je
nyní ve vazbě a bude se zodpovídat celkem z dvanácti loupežných přepadení.
npor. Bc. Luboš Pavlík
pověřen vedením OO PČR Telč

21. září
14 – 17 hodin

Centrální parkoviště
ve Slavatovské ulici

Preventivní
dopravní akce
Kontrola technického stavu
vozidel, kontrola lékárniček
a tachometrů, ukázka policejní techniky atd.
Vše zdarma a bez pokut!
Pořádá a zve
Krajské ředitelství policie ČR
Jihlava

Nevyměníš – nepojedeš!

Již jen 80 pracovních dnů zbývá držitelům
řidičských průkazů vydaných od 1.1.1994
do 31.12.2000 na jejich výměnu!
Co je k výměně potřeba:
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
- platný doklad totožnosti
- 1 fotograﬁe 3,5 x 4,5 cm
Kde se ŘP mění:
- na úřadu obce s rozšířenou působností
podle místa trvalého pobytu držitele ŘP
- v Telči na odboru dopravy MěÚ, pracoviště Na Sádkách
Výměna ŘP je zdarma!
Více www.vymentesiridicak.cz

Malý oznamovatel

• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. 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.
• Sháním brigádníky pro rozvoz knih. Vhodné i pro důchodce. Tel. 603 335 868.
• Vyměním třípokojový byt v OV v Telči na sídlišti pod poštou za dvoupokojový ve stejné lokalitě, nejlépe přízemí.
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roupcovi. Výuka a výcvik na všechny skupiny motocyklů a osobní automobil. Učebna na
Myslibořské ulici v Telči. Informace na tel. 607 185 517.
• Pronájem samostatného pokoje v RD (vlastní WC a koupelna + kuchyňka). Tel. 775 219 361.

DEBATA K VOLEBNÍMU
PROGRAMU PRO TEL�

- p�ij�te diskutovat o skute�ných
problémech m�sta a jejich �ešení

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku
kuchyňské linky

mobil: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz
www.nabytek-brychta.cz

�tvrtek 23. zá�í 2010
od 18 do 20 hod.

„U zeleného Žížaly“ - patro,
nám. Zachariáše z Hradce 16
Srde�n� Vás zve
SDRUŽENÍ MLADÝCH - �AS ZM�NY,
sdružení nezávislých kandidát�
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Noční prohlídky dačického zámku

Na návštěvě u Dalbergů

Pátek a sobota 17 - 18. září v 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 a 23.00 hod.
Správa Státního zámku Dačice zve
na noční prohlídky dačického zámku,
oživené herci divadelního spolku Tyl s
novými tvářemi a v nové úpravě.
Vstupenky je možné objednat a vyzvednout v Měks Dačice (tel. 384 401
278 nebo na adrese http://meksdacice.cz) a v Infocentru Dačice (tel. 384
401 265).

Super černá kronika

Ne otevření nového dopravního terminálu nebo festival Prázdniny, ale domnělá
vražda, záhadná smrt ve Štěpnickém rybníku a srážka vlaku dostaly Telč na přelomu července a srpna na první stránky
celostátních novin a do hlavních zpráv
komerčních televizí. Protože se o všech
smutných událostech ve městě hodně hovoří a koluje o nich řada „zaručených“
zpráv, přinášíme k nim oﬁciální stanoviska Policie ČR.

Vražda v cihelně se nestala

K úmrtí devětapadesátiletého muže v
bývalé městské cihelně, o které media
informovala jako o vraždě, nám tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Dana Čírtková sdělila:
„Kriminalisté z odboru obecné kriminality vyšetřují od pondělí 26. července
úmrtí muže v bytě na okraji Telče. Policisté přijali oznámení od jeho sestry, která potvrdila, že svého bratra delší dobu
neviděla. Tělo muže policisté našli bez
známek života v pondělí kolem osmnácté
hodiny v bytě na okraji města. Na místo
se dostavil krajský výjezd a kriminalisté po prvotním ohledání nevyloučili, že
by na smrti muže mohla mít podíl cizí
osoba. Byla nařízena soudní pitva, která cizí zavinění vyloučila. Přesnou příčinu mužova úmrtí určí až další průběh
vyšetřování. Tělo bylo nalezeno až po
několika dnech a nacházelo se v částečném rozkladu. Vyšetřování ztěžuje také
skutečnost, že žena, u níž muž pobýval,
je v současné době hospitalizována ve
zdravotnickém zařízení.“

K dalším dvěma událostem nám poskytla informace Jana Kroutilová z Územního odboru PČR Jihlava.
Našel smrt ve Štěpnickém rybníku
V sobotu 24. července večer jsme přijali
oznámení o pohřešování mladého muže z
Třešťska. V noci kolem druhé hodiny byl
naposledy spatřen v zábavním podniku v
Telči a od té doby o sobě nepodal žádnou
zprávu. Policisté po pohřešovaném okamžitě vyhlásili celostátní pátrání.
V pondělí 26. července po deváté hodině dopoledne byl pohřešovaný muž nalezen v Štěpnickém rybníku v Telči bez
známek života. Byla nařízena zdravotní
pitva. Na základě provedeného prvotního šetření nebylo zjištěno na smrti muže
cizí zavinění. Příčinu smrti budou kriminalisté dále zjišťovat.
Renault Laguna kontra „Pendolinko“
Ve čtvrtek 5. srpna po osmé hodině ráno
došlo ke srážce osobního vozidla s vlakem. Řidička jela s vozidlem Renault Laguna ve směru od Sedlejova na Mysliboř.
Na železniční přejezd vjela v době, kdy
po něm projížděl osobní vlak, se kterým
se střetla. Automobil zůstal po nehodě
mimo komunikaci přibližně dva metry
od kolejí. Při nehodě došlo ke zranění sedmadvacetileté řidičky a spolujezdkyně.
Obě byly převezeny do jihlavské nemocnice. Ke zranění osob ve vlaku nedošlo.
Provedenou dechovou zkouškou policisté požití alkoholu u strojvedoucího a
řidičky nezjistili. Škoda na vlaku byla
vyčíslena na 300 tisíc korun, na vozidle
vznikla škoda padesát tisíc korun.

Foto: Archiv PČR
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Při preventivní dopravní akci můžete objevit závady na autě

Krajští policisté
budou radit řidičům

Rozsáhlou dopravně preventivní akci
„Vysočinou na silnicích bezpečně“ připravili na září krajští dopravní policisté
ve spolupráci s odbornými ﬁrmami a dalšími institucemi. Jejím cílem je přispět
ke zlepšení technického stavu vozidel.
Loni této jedinečné možnosti využilo v
kraji na 400 motoristů!
„Naším cílem je, aby na silnicích jezdila auta, která jsou v řádném technickém
stavu, a aby jejich řidiči vnímali dopravního policistu jako svého partnera,“ uvedl pro TL vrchní komisař Odboru služby
dopravní policie Krajského ředitelství
policie kraje Vysočina kpt. Mgr. Petr Halán s tím, že odborné ﬁrmy chtějí pomoci
majitelům zejména starších motorových
vozidel, aby měli před nadcházející zimou možnost prověřit celkový stav svého vozidla, stav provozních kapalin, stav
a nahuštění pneumatik i vybavení autolékárničky. „Motoristům představíme v
činnosti naši nejmodernější techniku na
měření rychlosti vozidel a umožníme porovnat údaje z našich radarů s údaji na
tachometru vozidla,“ doplnil.
Zájemci z řad motoristů, kteří přijedou
na určené místo, si mohou nechat zdarma zkontrolovat a prověřit technický
stav vozidla. Při dopravně - bezpečnostní akci, která je na bázi dobrovolnosti,
nebudou policisté rozdávat pokuty, ale
řidičům předají rady ke zlepšení technického stavu vozidel.
Do kontrol se zapojí i pracovníci
Českého červeného kříže. Zaměří se na
kontrolu lékárniček a případně poučí řidiče o poskytování první pomoci. Loni
se setkala akce s nebývale velkým zájmem motoristické veřejnosti. Celkem v
pěti okresních městech a třech městech
na Jihlavsku se jí zúčastnilo na 400 motoristů, kteří odjížděli spokojeni, a to i
přesto, že v některých případech je pracovníci odborných ﬁrem nepotěšili, když
jim oznámili, že jejich vozidlo potřebuje
odborný zásah, aby bylo připraveno na
zimní provoz.
Do Telče zavítá preventivní dopravní
akce v úterý 21. září od 14 do 17 hodin
na centrální parkoviště ve Slavatovské
ulici. „Loni se jí zúčastnilo na 40 řidičů.
Letos policisté počítají ještě s větší účastí,“ dodala pro TL Dana Čírtková.
Podle tiskové zprávy PČR

INTERNET PRO DOMÁCNOSTI

Linka MSOFT ProFi
Linka
M-SOFT
ProFi 6
Rychlost:
Rychlost:

bit/s
6M
Mbit/s

Cena/měsíc:
Cena/měsíc:

488,- KKčč vvč.č. DPH
488,-

Linka M-SOFT ProFi 4
Rychlost:

4 Mbit/s

Cena/měsíc:

391,- Kč vč. DPH

M-SOFT Mini 2
Linka M-SOFT
Rychlost:

2 Mbit/s

Cena/měsíc:

290,- Kč vč. DPH

ZÍSKEJTE AKTIVACI ZDARMA
- Vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu
- Měření dostupnosti technologie a signálu zdarma
- Maximální agregace 1:10
- Linky bez datového limitu a FUP
- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
- Konzultační služba 7 dní v týdnu

ProPro
informace
a aobjednávku
SMS
informace
objednávku pošlete
pošlete SMS
s Vaším
jménem
a adresouna
natel.:
tel.: 777
777 213
s Vaším
jménem
a adresou
213784
784
a my
budemekontaktovat.
kontaktovat.
a my
VásVás
budeme
Jaromír Pavlíček

internet consulting
tel.: +420 777 213 784
e-mail: pavlicek@m-soft.cz

M-SOFT, spol. s.r.o.
Jana Masaryka 12
586 01 Jihlava
tel.: +420 567 579 122

www.m-soft.cz
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ZŠ Masarykova v Tel�i
Otev�ená škola

ZIM
JEMNICKÝ POD

2010

FEST

po�ádá v 1. pololetí školního roku 2010/2011

VZD�LÁVACÍ A ZÁJMOVÉ
KURZY PRO VE�EJNOST

SECRET

VÁ
OLGA LOUNO

CRASH ROAD

Jazykové kurzy

34 výukových hodin, cena: 1870 K�

Angli�tina - za�áte�níci, mírn� nebo st�edn� pokro�ilí,
konverzace s rodilým mluv�ím (18 hod, 990 K�)
N�m�ina - st�edn� pokro�ilí
Francouzština - za�áte�níci nebo mírn� pokro�ilí

2. �íjna 2010
20:30 hod.
JEMNICE sokolovna

Obsluha po�íta�e

120 K� (p�edprodej) 160 K� (na míst�)

Opera�ní systém Windows XP. Textový editor (Word). Internet
a elektronická pošta.

Kurz pro za�áte�níky - 24 výukových hodin,
cena: 1.920 K�

Více informací o p�edprodeji
a sout�žích:
Facebook - Jemnický Podzim Fest
www.nkn.jemnice.cz

Kurz pro mírn� pokro�ilé - 24 výukových hodin,
cena: 1.920 K�

Elektronická komunikace. Pokro�ilá práce s textem. Vytvá�ení
tabulek a graf� (Excel). Základy po�íta�ové prezentace (Power
Point).

Úprava digitální fotografie - 15 výukových hodin,
JEMN_PODZ_90x130_uni.indd 1

cena: 1.350 K�

Zoner photo studio

17.8.10 10:43

Ú�etnictví

2. �ást rekvalifikace, cena: 2.900 K�

50 výukových hodin, výuka 2x týdn� 2 vyu�ovací hodiny

Pletení zvonk� z pedigu

4 výukové hodiny, cena: 220 K�

Pletení zvonk� vhodných jako ozdoby

Drátkování

8 výukových hodin, cena: 560 K�

JAZYKOVÉ KURZY v zá�í otevíráme

Dekorace p�edm�t� pomocí m�d�ného drátku

Angli�tinka rodi�e s d�tmi - Pazourová
Angli�tina pro d�ti od 3 let - Lojková
Angli�tina pro 1. a 2. t�ídu - Lojková
NJ, AJ pro za�áte�níky, mírn� pokro�ilé,
pokro�ilé, konverzace, individuální

Keramická dílna

20 výukových hodin, cena: 960 K�

Ru�ní tvorba, to�ení na kruhu, vypalování v peci, glazurování
Kurz vede Ji�í Plachý

Více informací na webových stránkách
www.zstelc-os.cz
Hlásit se m�žete na tel.: 604 343 986
nebo na e-mailu otevrenaskola@zstelc.eu

Mgr. Lucie Lojková, tel. 777 582 828, NJ,
lucie.lojkova@seznam.cz
Irena Pazourová, tel. 607 952 995, AJ,
Irena.lipnice@seznam.cz

Inzerujte v Telčských listech
Předplatné, inzerce:Informační
středisko MěÚ

tel. 567 112 406-407, e-mail: tl@telc-etc.cz

Za jazykovou stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavatelé.
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DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO D�DICTVÍ V TEL�I
Den otev�ených dve�í památek - sobota 11. zá�í od 10.00 do 17.00 hod.
KONCERTY, PROJEKCE

10.00 – 11.00, 14.00 – 16.00 hod., zámecká kaple, Stará hudba v podání kvarteta zobcových fléten
10.30 hod., kostel Jména Ježíš, Koncert p�veckého sboru Smetana Tel� a Triodam
12.00 hod., kostel sv. Jakuba, Koncert Marika - A Cappella singers, o.s., Tel�
12.00 – 12.45 hod., nám�stí Zachariáše z Hradce, Promenádní koncert Dixieland Jazz Bandu Tel�
14.00 hod., kostel sv. Ducha, Slavnostní otev�ení Informa�ního centra �CE „D�dictví reformace“
a koncert staré hudby Mirka Zadiny
10.00 – 16.00 hod., radnice, Videoprojekce tel�ských dokument�
v pr�b�hu dne p�ehlídka Spolku tel�ských velocipedist�

VÝSTAVY

Karel Valter - obrazy, grafiky a papírotisky, M�stská galerie Hasi�ský d�m
Tel� v kresbách - kresby poslucha�� architektury, vstupní sí� radnice
Jan K�en – obrazy, v�ž sv. Ducha
Keramika z Bechyn� - práce student� SPŠ keramické Bechyn�, v�ž sv. Ducha
40. výro�í vyhlášení M�stské památkové rezervace v Tel�i, zámecká zahrada
St�íbro z P�ibyslavi za Zachariáše z Hradce, muzeum
Tel� - renesan�ní klenot v srdci Evropy - fotografie tel�ského fotografa Jind�icha Bedná�e, kaple Všech svatých
Krysáci z Ve�erní�ku v Tel�i aneb Ze smetišt� na zámek, Justi�ní sál zámku
Hra�ky nestárnou - výstava hra�ek 20. – 80. let minulého století, Zámecká galerie

ZP�ÍSTUPN�NÉ PAMÁTKY od 10.00 do 17.00 hod. (zdarma)
M�stská galerie Hasi�ský d�m, kostel sv. Ducha, v�ž sv. Ducha, kostel Jména Ježíš, kostel sv. Jakuba,
radnice - Informa�ní st�edisko

DNY DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO RUCHU
Gurmánská dovolená v �esku - to letí!

sobota 11. zá�í od 10.00 do 18.00 hod. na nám�stí Zachariáše z Hradce
V Tel�i na nám�stí Zachariáše z Hradce se mohou návšt�vníci t�šit na ochutnávky krajových specialit v podob�
delikates z brambor, kozích a ov�ích sýr�, domácích uzenin, pe�eného masa, grilovaných ryb, tradi�ních sladkostí a
dalších pochoutek. Milovníci piva si p�ijdou na své p�i prezentaci vyhlášených pivovar� z Vyso�iny, vina�i zase ur�it�
nepohrdnou koštem jihomoravských vín.
Na podiu bude probíhat celodenní program plný hudby a sout�ží. Zábavný program návšt�vník�m akce zpest�í Martin
Zounar, Milan Drobný, Na�a Konvalinková, skupina Rangers, Jakub Smolík, Jana Chládková nebo Marek Ztracený.
10.00 - 10.15 hod.
10.15 - 10.45 hod.
11.00 -11.30 hod.
12.00 - 12.45 hod.
13.00 - 13.30 hod.
13.45 - 14.15 hod.
14.30 - 15.00 hod.
15.30 - 16.00 hod.
16.30 - 17.30 hod.
17.30 - 18.00 hod.

pátek 24. zá�í
19.00 – 24.00 hod.

P�ivítání
Milan Drobný
Klára (ex Holki)
Dixieland Jazz Band Tel�
Jakub Smolík
Jana Chládková
Marek Ztracený
Karel Kahovec
Rangers
Rozlou�ení

SVATOVÁCLAVSKÉ �ASY
Posezení s cimbálovou kapelou Rathan a ochutnávkou strážnického
vína v mázhausu ZUŠ

sobota 25. zá�í na nám�stí Zachariáše z Hradce

10.00 – 17.00 hod.
10.00 – 11.00 hod.
14.00 – 15.00 hod.
15.00 – 15.30 hod.
15.30 – 17.00 hod.
18.00 – 24.00 hod.

�emeslný trh, Záchranná stanice dravc� a sov Miroslava Ho�áka
Krakonošská pohádka pro d�ti „Jak Krakonoš peka�ku Jí�u napravil“
Deigratia, kapela v historickém stylu
p�íjezd sv. Václava s úlovkem z tel�ských les�
Žamboši a Monty, klasické písni�ká�ství
Posezení s živou hudbou a ochutnávkou strážnického vína v mázhausu ZUŠ
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Dotazník Jakuba Krchňavého

Počet kulturních
akcí právě končícího léta v Telči
by bylo obtížné
spočítat. Scénou
jim byly náměstí, zámek, park,
kostely, ale také
třeba bývalá Lira
a Židovský hřbitov. Na přelomu července a srpna zde
vystavoval mladý telčský výtvarník,
absolvent Střední graﬁcké školy a dnes
student Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Jeho práce tuší
budily zaslouženou pozornost. Dotazník
TL vyplnil Jakub Krchňavý.
Jsi spokojený se zájmem o výstavu?
Ano, jsem. Děkuji všem, co výstavu přišli navštívit.
Kdo v tobě probudil zájem o výtvarné
umění?
Rozhodně v tom mají prsty rodiče, já, Ivo
Návrat a spousta dalších lidí okolo mě.
Většina vystavených prací byly kresby
tuší. To je tvá oblíbená technika?
S tuší jsem nikdy moc nepracoval. Její
kouzlo jsem objevil až v poslední době.
Tudíž mohu říci, že ano.
Malířských projevů je bezpočet. Který
tě nejvíce oslovuje?

Na každém malířském projevu je něco
zajímavého a v každém si najdu něco, co
mě zaujme.
Se kterým věhlasným malířem bys ses
chtěl setkat?
Hieronymus Bosch, Gustav Klimt, Henri
de Toulouse Lautrec, Egon Schiele, Jean
Michel Basquiat. A spousta dalších.
Andy Warhol, nebo Alfons Mucha?
Alfons Mucha.
Další tvoje zájmy?
Hudba a příroda.
Který telčský motiv bys rád zachytil?
O tom jsem ještě nepřemýšlel.
Ve které době bys chtěl žít?
Chtěl bych žít v době bez chvatu a stresu.
Oblíbený spisovatel, kniha?
F. Christiane, My děti ze stanice Zoo.
O čem sní mladý výtvarník?
Nechávám si to pro sebe…
Na co se zeptáš TL?
Co chystá Telč do budoucna pro mladé
lidi?
TL:
Otevřením pracovišť vysokých škol
snazší přístup ke vzdělání, výstavbou
sportovní haly nové možnosti pro sportovní aktivity… V době, která volá po
větší samostatnosti občanů, by šlo také
odpovědět otázkou: Co chystají mladí
lidé pro Telč?
(z)

Rok 2011

V Telči jsou myšlenky propagované
Evropským rokem dobrovolnictví běžnou součástí jejího života. Dokazuje to
činnost občanského sdružení Sdílení,
Charity, Klubu důchodců a třeba i Domu
dětí a mládeže. Zmiňované dotační programy jsou tak příležitostí, aby na své
aktivity získaly i ﬁnanční podporu z prostředků EU.
Danuše Pribišová

Evropský rok dobrovolnictví

Evropská unie připravuje pro příští
rok významný počin – chce přiblížit a
zviditelnit důležitou roli dobrovolnictví
v lidském životě. Tuto mediálně opomíjenou a společností dostatečně nedoceněnou činnost chce EU připomenout
právě Evropským rokem dobrovolnictví 2011. Co jím jeho organizátoři
chtějí dosáhnout? Vedle již zmíněného
zviditelnění dobrovolnického hnutí mu
chtějí získat větší podporu a ocenění na
národních úrovních a také legislativní
rámec. V Česku je hlavním koordinátorem příprav akcí Evropského roku
dobrovolnictví Ministerstvo školství,
které v současné době připravuje vyhlášení již 2. kola mimořádného dotačního
programu na podporu dobrovolnictví
pro nestátní neziskové organizace a
školská zařízení pro volný čas. Více o
Evropském roku dobrovolnictví a souvisejících dotačních programech na
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-mimoradneho-dotacniho-programu-evropsky-rok

O BPS byl velký zájem

Více než 130 lidí využilo nabídky telčského zemědělského družstva a ve dvou červencových dnech si prohlédli novou bioplynovou stanici v jeho areálu na Oslednicích.
„Se zájmem veřejnosti jsem mimořádně spokojený. Jsem rád, že jsme dny
otevřených dveří na stanici uspořádali,“
uvedl pro TL předseda družstva Miroslav
Nosek. Ten se také zájemcům o poznání
nových směrů ve využití zemědělské produkce osobně věnoval. Za zasvěcený výklad a trpělivé odpovídání na řadu otázek
si podle ohlasů zasloužil velkou jedničku.
Jak po maratónu prohlídek sám přiznal, nejvíc jej překvapil kladný přístup
většiny návštěvníků k projektu bioplynové stanice.
/z/

- 13 -

Česko-japonská konference
matematiků v Telči

Telč přivítá začátkem září aplikované
matematiky z Česka, Japonska, Slovenska,
Německa a Francie v rámci konference
Czech-Japanese Seminar in Applied Mathematics 2010, která je věnována matematickému modelování a počítačovým simulacím používaným při vývoji špičkových
technologií v průmyslu, energetice, lékařství, biologii, ochraně životního prostředí
a dalších oblastech vyžadujících moderní
metody matematiky a informatiky.
Konference je organizována ve dnech 1. až
4. září Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v
Praze ve spolupráci s japonskými univerzitami ve Fukuoce, Hiroshimě a v Miyazaki.
Telč pro toto setkání nebyla vybrána náhodou. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v
Praze úzce spolupracuje s Gymnáziem Otokara Březiny při výchově mladých talentů
v oblasti matematiky a informatiky. Konferenční prostory poskytuje budova ČVUT
na telčském náměstí. Není bez zajímavosti,
že na konferenci vystoupí také několik studentů doktorského studia na ČVUT, kteří z
Telče a jejího okolí pocházejí.
Michal Beneš
proděkan FJFI ČVUT Praha

Česky? V Telči!

Již po třetí za sebou si první srpnový
týden vybrala Telč německá jazyková
škola Tschechisch-sprachkurse z Mnichova za místo pro jeden ze svých kurzů. V hotelu Antoň sedmnáct Němců a
Rakušanů intenzivně studovalo češtinu.
Podle pokročilosti se učili ve třech skupinách šest vyučovacích hodin denně.
Intenzivní výuka byla zpestřena odpoledním kulturním programem a večerním
vyučováním v „uvolněnější“ atmosféře.
Na otázku, co cizince ke studiu češtiny
vede, odpověděla ředitelka jazykové školy
Radana Dielmannová: „Naši klienti uvádí
různé důvody, převažují ty pracovní. Jeden z letošních žáků například povede u
nás od podzimu stavbu elektrárny a považuje za nutné si osvojit alespoň základy
češtiny. Zajímavý důvod uvedl další žák.
Jako velký milovník vážné hudby je abonentem pražské a brněnské opery, a proto
se také rozhodl studovat český jazyk.“
Účastníci kurzu ale jen neseděli ve školních lavicích. V rámci odpoledního programu se podrobně seznámili s Telčí a zavítali
také do některých míst v okolí. Zásluhu
na tom, že i tuto část kurzu hodnotili jeho
účastníci velmi pozitivně, má určitě i jedna
z lektorek, Marta Procházková, bývalá studentka telčského gymnázia.
/z/

Září:

Začíná sezóna štrůdlů

Nikdo neproslavil tradiční podzimní pochoutku tolik jako Novoříšský kulturní
spolek NOKUS. Vydal pro ně speciální
kuchařku, kalendář s recepty a každoročně pořádá stále více oblíbené Novoříšské
štrůdlování.
Je to také důkaz toho, že nejdůležitější je
nápad. Protože štrůdly se pečou všude,
ale jen v Nové Říši je dokázali proslavit.
Koho se zeptat před nadcházející sezónou štrůdlů na zaručený recept? Požádali
jsme o něj tu nejpovolanější, starostku
obce, kde sláva štrůdlů započala, Danu
Čírtkovou.
Těsto:
300 g hladké mouky, 100 ml teplé vody,
2 lžíce oleje, 1 lžička octa,1 velké vejce,
špetka soli, 100g rozpuštěného másla.
Náplň:
10 jablek (přibližně 1 kg po očištění), 4
lžíce strouhaného perníku, 3 lžíce krupicového cukru, 1 lžička mleté skořice,
mleté vlašské ořechy nebo mák, vanilkový cukr.
Příprava:
Na vále zpracujte těsto, aby bylo hladké. Pak utvořte bochánek a nejméně na
půl hodiny jej schovejte pod předehřátý
hrnec. Z odpočatého těsta odkrojte polovinu a rozválejte na co nejtenčí obdélník.
Plát potřete rozpuštěným máslem, posypte strouhaným perníkem a rozprostřete na něj polovinu připravených jablek,
posypte skořicí, ořechy nebo mákem a
vanilkovým cukrem. Poté stočte do potřebného tvaru a dejte na plech na pečicí
papír. Po vytažení z trouby závin potírejte rozpuštěným máslem. Před krájením
nechte moučník aspoň půl hodiny odpočinout a pak pocukrujte.
Dobrou chuť!

Počasí v červenci

Již počátkem měsíce pokračoval
trend z konce června, a to, že začalo
léto. V podstatě celý měsíc panovalo
opravdu letní počasí. Proběhlo několik cyklů, které jsou však během léta
obvyklé – stoupající teploty, které se
udržely několik dnů na vrcholu, potom
skokové ochlazení, většinou spojené s
bouřkami a deštěm a znovu postupné
oteplování. V první polovině měsíce
bylo jen málo srážek, většinou skoro
jasná obloha a teploty postupně stoupaly. Maxima začínala kolem 27 °C,
malé zakolísání a pokles na 21 až 22 °C
bylo 6. a 7. července. Potom však teploty stoupaly na 24 až 32 °C. Vysoké
maximální teploty kolem 30 °C se udržely neobvykle dlouho, asi týden, a v
tomto období padlo i několik dosavadních rekordů v maximálních teplotách
k jednotlivým dnům. Na překonání
absolutní maximální teploty 37 °C z
července 1983 však ještě několik stupňů chybělo. Toto horké období ukončily bouřky a silné deště 17.července.
Srážky byly opravdu mimořádné, protože za 24 hodin spadlo přes 50 mm
vody. Naštěstí větší škody v našem
regionu nevznikly, pouze místy polehlo obilí. Po této chladivé sprše se opět
oteplovalo na 24 až 31 °C, ale tentokrát jen krátce. Další výrazné deště 23.
7. vysoké teploty ukončily a do konce
měsíce už maxima dosahovala jen 17
až 22 °C a byly i častější, ale ne příliš
silné srážky.
Měsíc hodnotíme teplotně jako silně
nadprůměrný, srážkově jen slabě nadprůměrný.
Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Nové knihy městské knihovny

Čtenář to má dobré – může si své autory
vybírat.
Kurt Tucholsky

Beletrie

Šiklová: Matky po e-mailu; Lanczová:
Milenky a hříšníci; Murakami: O čem
mluvím, když mluvím o běhání; Steel:
Cesty osudu; Plaidy: Epitaf pro tři ženy;
Bach: Jak zhypnotizovat Marii; Fielding:
Ještě mě nezabíjej; Johnston: Jiskra naděje; Dvořák: Kacířská královna; Patterson: Osmé doznání; Deaver: Příští oběti;
Deveraux: Zlaté dny; Veselá-Jirousová:
Procházka s andělem

Naučná

Špaček: Malá kniha etikety u stolu; Walló:
Pohled profesionálního průvodce - Barma;
Štětina: S Matyldou v Afghánistánu

Dětská

Teisinger: Človíček a Človíčka; Kučera: Dračí zub; Březinová: Eliáš a liška;
Kaminská: Filip na ostrově; Janouchová:
Ivanka ráda jí; Lhotová: Kocour Vavřinec na vodě i ve vzduchu
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Sběrový kalendář
Kovový odpad
7. 9.

Biologický odpad

I. – II. 14. 9. IV.
16. 9.
III.
15. 9. V.
17. 9.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 28. října u
lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné a Květinové, V
– Štěpnice II. – u garáží

Léto více než rozmarné

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice od
20. 7. do 20. 8. 2010.

Červenec v číslech

Průměrná teplota: 19,9 °C
Průměrný tlak:1016,1 hPa
Srážky: 92,6 mm
Maximální teplota: 34,8 °C, 12. 7. v 15,45 hod.
Minimální teplota: 7,3 °C, 8. 7. v 5,42 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 27,8 km/h, 6. 7.
Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice
umístěné na radnici
na náměstí Zachariáše z Hradce
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Úsměv Miroslavy Němcové. Na výstavě
fuchsií.

Kterou hvězdu letošních Prázdnin vybrat do TL? Dali jsme přednost nové generaci. Prázdniny se o budoucnost bát nemusí.
Foto: Ilona Jeníčková a archiv STV
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Taky byl na Prázdninách.

Třebíč

Praha

Kutná Hora

románská gotika
gotika

Český Krumlov

Litomyšl

renesance

Telč

Kroměříž

rané baroko

Olomouc

Holašovice

Žďár nad Sázavou
Lednicko-valtický areál

Brno

barokní gotika funkcionalismus
baroko
romantismus

Sloh se nepíše, na sloh se kouká

UNESCO_MHD_1060x190_Sestava 1 21.7.2010 7:54 Stránka 1

Jak přijet na svatbu? Třeba se Spolkem telčských velocipedistů.
www.unesco-czech.cz
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Opět mokré žně
Mohli jsme opsat loňský nadpis. Zemědělcům začaly žně a lijáky střídá
mrholení. Houbařská sezóna překonává
rekordy...
Pro největší zemědělský podnik v regionu, telčské zemědělské družstvo, začaly
žňové práce až po 12. červenci. „To je
asi o tři týdny později proti normálním
termínům,“ konstatoval předseda ZD
Miroslav Nosek. Současné deštivé počasí vidí jako velký problém. Zvyšují se
náklady na sklizeň, snižuje kvalita zrna
a posouvají se termíny následných prací.
Sečteno: Již tak složitá situace, ve které
zemědělci jsou, je ještě složitější.
Telčské družstvo letos sklízí obiloviny a
řepku asi z 1300 ha. Největší plocha, 423
ha, je oseta pšenicí a hned za ní je řepka,
kterou družstvo pěstuje na 236 hektarech.

Sport
Fotbal

Zase hrajeme „okres“

Marné se ukázalo snažení telčských fotbalistů v závěru loňské sezóny o setrvání v
krajské soutěži. Po roce tak budou opět bojovat o body v okresním přeboru Jihlavska.
Podle předsedy oddílu Radka Kříže s jediným cílem: vrátit se do krajské soutěže.
Jaká úskalí je čekají na okresních trávnících, si hned v prvním kole nemohli
vyzkoušet, protože hřiště hostitele, Rantířova, bylo 8. srpna pod vodou. Do nové
soutěže tak vstoupili až o týden později,
když doma přesvědčivě porazili Kněžice
3:0. Nejbližší další utkání prvního mužstva fotbalistů na domácí půdě najdete v
následujícím přehledu:
12. září Telč – Černíč
26. září Telč – Polná B

Volejbal

krajský přebor mužů a žen II. třídy
v 10.00 hod. na hřišti pod sokolovnou,
v případě nepřízně počasí v hale
4. 9.
Nové Veselí
- muži
11. 9.
Nové Veselí
- ženy
18. 9.
Polná
- muži
25. 9.
Dobronín
- ženy
2. 10.
Dobronín
- muži
9. 10.
Humpolec
- ženy

Střelectví

25. 9.
areál na Dyjických mostech
Souboj dvojic
otevřená střelecká soutěž z pistole, revolveru a malorážky
www.streleckyklubtelc.cz

O změnách, kterými české zemědělství
prochází, svědčí i to, že bývalou doménu
Vysočiny, brambory, bychom našli jen na
10 ha. „Pěstování brambor jsme omezili
pouze na výměru pro vlastní potřebu,“
upřesnil M. Nosek.
(z)

Kompostéry pro občany

Město Telč se aktivně zapojilo do projektu Mikroregionu Telčsko, jehož cílem je podpořit třídění kompostovatelné
složky odpadu z odpadu komunálního u
jednotlivých domácností. Konkrétně jde
o pořízení domácích kompostérů pro občany, kteří o toto zařízení projeví zájem.
Pomocí kompostérů lze vhodně přeměnit odpad z domácnosti, tzv. bioodpad
(zbytky z kuchyně, posekanou trávu, listí
ze stromů, ořezané větve, sáčky od čaje
apod.) na domácí hnojivo.

Motokros

26. 9.
areál na Dyjických mostech
O pohár města Telče IV.
9.00 hod. trénink, 12.30 hod. závody
závěrečný závod s vyhlášením výsledků,
po skončení závodu předání pohárů vítězům jednotlivých kategorií zástupcem
města
www.motoklubtelc.cz

Sdružení přátel hokeje v Telči

Pro střechu nad ledem

K podpoře úsilí vedení města a SK
Telč o vybudování krytého zimního stadionu budou směřovat aktivity nového
občanského sdružení s názvem Sdružení přátel hokeje v Telči. Iniciátorem
jeho vzniku je Josef Kolman, dlouholetý funkcionář hokejového klubu. Jako
první o vzniku sdružení informovaly
Jihlavské listy. Starosta Roman Fabeš
nové seskupení vítá: „Vážím si každé iniciativy, která chce tento telčský
problém řešit. Město má vypracovaný
projekt nového stadionu a dokonce i
stavební povolení. Bohužel jsme dvakrát
neuspěli se žádostí na evropskou dotaci.
Úsilí o jeho výstavbu v žádném případě
ale nevzdáváme, protože si dobře uvědomujeme, jak hokej k Telči patří.“ Josef
Kolman pak pro TL uvedl: „Připravujeme valnou hromadu Sdružení. Uvítáme
připomínky a náměty k tomu, jak dosáhnout cíle, pro který Sdružení vzniklo. Nejde jen o střechu nad ledovou plochou,
ale především o to, kde bude mládež trávit volný čas. A to by mělo zajímat širokou veřejnost.“
/z/
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V současné době probíhá příprava
žádosti o dotaci z evropských fondů.
Podání žádosti proběhne ještě v letošním roce. Pokud bude úspěšná, předpokládáme pořízení kompostérů na jaře
příštího roku. Poskytnutá dotace pokryje
až 90% nákladů, čímž budou moci být
kompostéry dále nabídnuty občanům za
velmi výhodných podmínek.
Vladimír Švec
odbor rozvoje a územního plánování

sobota 9. října

Výlov
Štěpnického rybníka
prodej ryb
živá hudba

Nebezpečí jménem cyklista

Každodenně projíždím Telčí po trase
Dačice - Třešť a zpět. Cestou potkávám
v obou směrech velké množství cyklistů
téměř výhradně neosvětlených. V odpoledních hodinách to zpravidla nezpůsobí
žádný problém, ale v časných ranních
hodinách a zejména pak při zatažené
deštivé obloze, které si letos užíváme plnými doušky, se na silnici stávají téměř
neviditelnými. Zatímco v jiných regionech si již cyklisté osvojili dodržování
základních pravidel o provozu na veřejných komunikacích, především osvětlení
a signalizační oděv, ve zdejším regionu
je to stále hudba vzdálené budoucnosti.
Možná si někdo řekne, že dělám mnoho
povyku kvůli několika kolům. Když jich
cestou ale potkáte dvě desítky a k tomu
připočtete běžný silniční provoz, má toho
řidič plné zuby. Cyklisté by si měli uvědomit, že jde především o jejich životy,
protože jsou, spolu s chodci, těmi nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Naskýtá se také otázka, kterou si jistě
položí i mnozí čtenáři: Co pro odstranění
tohoto nešvaru dělá policie? Registruji
mnoho bezpečnostních akcí, ale o akci
zaměřené na „neviditelné“ cyklisty jsem
neslyšel. Nakonec na zmíněné trase ani
neviděl.
Opravdu je takový problém koupit si
ke kolu osvětlení, předejít tak pokutě a
především neštěstí s následky jak pro
cyklistu, tak pro řidiče?
Nepředpokládám, že tento článek něco
výrazně změní, ale kdyby jen trochu přispěl k odstranění popisovaného problému, bude to ku prospěchu všech.
Marcel Anděl, Jemnice

HASI�SKÉ ZÁ�Í V TEL�I

Hasi�ský den
Sbor Dobrovolných hasi�� Nevcehle ve spolupráci s m�stem Tel� Vás zvou na XI. ro�ník
sout�ží v požárním útoku v sobotu 4. zá�í na nám�stí Zachariáše z Hradce.
Na sout�žích se p�edstaví více než 100 družstev dobrovolných hasi�� z celé �R.
www.sdhnevcehle.cz
9,00 – 14,00 hod.
sout�ž mladých hasi�� 6 – 15 let O pohár
starosty m�sta Tel�e
11,00 – 12,30 hod.
k poslechu hraje Dixieland Jazz Band Tel�
16,30 – 19,00 hod.
podve�erní sout�ž žen O pohár zámku Tel�e
19,00 hod.
ukázka požárního útoku „DREAM teamu kraje
Vyso�ina“ (exhejtman, starosta Tel�e, kastelán zámku …)
20,00 – 24,00 hod.
no�ní sout�ž muž� O pohár m�sta Tel�e

Hasi�ský p�tiboj
Hasi�ský záchranný sbor kraje Vyso�ina v
ve
spolupráci
se
Sborem
Tel�i
dobrovolných hasi�� po�ádají v sobotu
18. zá�í od 10.00 hod. na stanici na
Starém M�st� IX. ro�ník Hasi�ského
p�tiboje, kde profesionální hasi�i z celé
republiky sout�ží v p�ti náro�ných
disciplínách.
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Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán samostatný tisk „Telčské léto 2010“.
Doplnění a aktualizace akcí v
září k Telčskému létu 2010.

Koncerty

23. 9. 19.30
kostel sv. Jakuba
Koncert ředitelů ZUŠ kraje Vysočina
30. 9. 19.30
sál ZUŠ
Koncert klavíristky Veroniky Kohoutové
Veronika Kohoutová je absolventkou
JAMU v Brně a učitelkou klavíru na
ZUŠ v Telči.

Výstavy

1. 7. – 30. 9.
zámecká zahrada
40. výročí vyhlášení Městské památkové rezervace v Telči
Výstava přibližuje vznik, urbanistický
vývoj a také současnou péči o území
městské památkové rezervace.
3. 8. – 31. 10.
muzeum
Stříbro z Přibyslavi za Zachariáše z
Hradce
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč
pořádá výstavu Jaroslava Havlíčka.
Výstava je otevřena út – ne 9 -12, 13 – 17
hod.
8. 8. - 30. 9.
kaple Všech svatých na zámku
Telč - renesanční klenot v srdci Evropy
Výstava fotograﬁí telčského fotografa
Jindřicha Bednáře
Výstava je přístupná o sobotách, nedělích a na státní svátek 28. 9. od 10.00 do
16.30 hod.
19. 8. – 31. 10.
MG Hasičský dům
Karel Valter - obrazy, graﬁky a papírotisky
8. 9. – 30. 9.
vstupní síň radnice
Telč v kresbách
kresby posluchačů architektury ČVUT

Chovatelé

12. 9. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva – výkup kožek

Dyjické pastičky

www.dyjickepasticky.cz
Kulturní domeček Dyjice
24. – 26. 9.
20.00
Podzim na Vysočině
Mark Steiner (USA), L. Christophory (SK), Majerovy Brzdové Tabulky
(CZ), J. B. Kladivo (SK), Minach (CZ)
a další

Bohoslužby

Společenská rubrika

4. 9.
5. 9.

so
ne

Simona Semančíková, Staré Město
Viktorie Ježková, Staré Město
Tereza Havlíková, Staré Město

8. 9.

st

11. 9.
12. 9.

so
ne

18. 9.
19. 9.

so
ne

25. 9.
26. 9.

so
ne

28. 9.

út

Římskokatolické
18.00
7.30
9.00
10.30
8.00
18.00
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30
8.00
18.30

Matka Boží
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
Matka Boží
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Štěpnice
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté

každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247
Po uzávěrce

Změna na děkanství

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle jmenoval
novým děkanem telčského děkanství a
současně farářem v Telči P. ThLic. Josefa
Chybu (*1960). Ten dosud působil jako
farář v Dubňanech. Nový děkan se ujme
svého úřadu 15. září. Dosavadní děkan P.
Alois Pernička se ke stejnému datu stává
farářem v Horní Slatině. TL potvrdila
tuto informaci tisková mluvčí brněnského
biskupství Martina Jandlová.
Naše milá Evičko!

Končí prázdniny
a pomalu Ti nastanou první školní
povinnosti. Dne 1.
září poprvé usedneš do školních
lavic a staneš se
školáčkem – naším
malým
prvňáčkem. Do nového školního roku Ti všichni ze srdce přejeme hodně moc školních
úspěchů, spoustu dobrých kamarádů, ať
se Ti ve škole líbí a ať jsi stále tak šťastná
a usměvavá jako dnes. Máme Tě všichni
moc rádi, jsi naše sluníčko.
Tvůj děda, babi, mamka Stáňa a teta
Soňa s Bobem.
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Vítáme nové občánky

Blahopřejeme novomanželům

Zdeněk Šebesta, Jihlava
a Hana Tesařová, Vápovice
Vítězslav Král, Studená
a Markéta Kučerová, Studená
Petr Boček, Brandýs n. Labem
a Ilona Smrčková, Brandýs n. Labem
Ludvík Vašín, Třešť
a Lenka Válková, Třešť
Josef Trávníček, Chvaletín
a Iveta Sokolíková, Slavonice
Luboš Krebs, Žirovnice
a Alena Dvořáková, Telč
Miroslav Petr, Nová Říše
a Libuše Nováková, Nová Říše
Vít Černý, Telč
a Martina Jamečná, Telč
Petr Jahelka, Jindřichův Hradec
a Zuzana Fišarová, Praha
Jiří Riedl, Domažlice
a Eva Kaupová, Telč
Luděk Hovořík, Rýmařov
a Renáta Svobodová, Jihlava
Richard Endl, Olomouc
a Markéta Pechová, Hubenov
Libor Kadlec, Kostelní Vydří
a Lenka Sabolová, Mrákotín
Radek Čermák, Břeclav
a Markéta Čablová, Břeclav
Miroslav Marek, Batelov
a Dagmar Vaššová, Police
Petr Jonák, Rácov
a Silvie Vítková, Třešť
Michal Štěrba, Dačice
a Martina Pánková, Brno
Libor Hrbek, Studená
a Hana Veselá, Mrákotín
Pavel Duška, Praha
a Julia Sonnen, Praha

Opustili nás

Josef Krejčí, Štěpnice
89 let
Markéta Hlávková, Vnitřní Město 82 let
Ladislav Dočekal, Vnitřní Město 53 let
TL 9/2010 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí
Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567
112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc-etc.cz, IČ:
00286745. Nevyžádané rukopisy se nevrací.
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I.
Jeníčková,
K/3707591, 21. 3. 1991 OkÚ Ji
Houdek a spol. - tiskárna Telč, s. r. o. 10-195

Uzávěrka příštího čísla

17. září

Kdo si hraje, nezlobí

Hračky nestárnou

Devátý měsíc je v Zámecké galerii ojedinělá výstava hraček, která se stala hlavním
magnetem letošní zámecké sezóny a přivádí do Telče další nové návštěvníky. Prostě
hračky táhnou. V Telčských listech vás každý měsíc seznamujeme se zajímavými exponáty výstavy.
V září je výstava otevřena
každý den mimo pondělí od 9:00 do 17:00 hod. bez polední přestávky.
Ve Dnech evropského dědictví 2010 (11. září) bude pro návštěvníky výstavy připraveno zvýhodněné vstupné 35 Kč pro všechny cenové kategorie.

Mimořádný soubor mechanických hraček - kolotoč, houpačky a vlaková dráha včetně
vlakové soupravy a příslušenství. Celý tento komplet vyrobil pro svá vnoučata v letech
1950 - 1955 pan Josef Sitter z Prachatic. Dosud funkční kolotoč a vláček jsou na elektrický pohon.
Foto: Tomáš Hájek

Sportovní hala roste

Sportovní hala v areálu škol v Hradecké ulici vyřeší nejen problém výuky tělesné výchovy, ale moderní zázemí zde najdou i některé sportovní oddíly. Více ve vedlejším příspěvku starosty Romana Fabeše.
Foto: Tereza Jeníčková
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Co přineslo 1424 dnů

Starosta města Roman Fabeš spolu
s TL hodnotí, co se v uplynulých čtyřech letech současného volebního období povedlo, a také nepovedlo telčské
samosprávě. Jakých bylo a co přineslo
zmíněných 1424 dnů v oblasti školství
je hlavní téma jeho dnešního příspěvku.
Investice do vzdělání jsou investicemi
do budoucnosti. A tradice vzdělání v našem městě nás k tomu zavazuje. I proto
jsme se snažili i v tomto volebním období dále zlepšovat podmínky pro téměř
1 500 dětí, žáků a studentů telčských
mateřských, základních a středních škol.
Těm nejmenším se určitě líbí nová barevná fasáda školy v Komenského ulici.
Investice do zateplení a výměny topného
systému přinesla úspory, které můžeme
využít pro další modernizaci budovy. A v
Nerudově ulici bude sloužit dětem úplně
nové dětské hřiště. Žáci obou základních
škol získali do svých tříd nový nábytek
i moderní výukovou techniku. Na ZŠ
Masarykova byla dokončena výstavba
nového pavilonu s víceúčelovým sálem,
školní dílnou, kuchyní a technickým zázemím. Celá škola je navíc bezbariérová.
V letošním roce byla zahájena i dlouho
plánovaná dostavba areálu ZŠ Hradecká. Nové učebny, sportovní hala, sociální zázemí, ale i nové parkoviště, to vše
bude sloužit jak žákům základní a praktické školy, tak i studentům Gymnázia
a střední odborné školy. I ta se totiž po
dokončení celé akce přesune z náměstí
(nebo nyní přechodně z internátu v Batelovské ulici) do tohoto areálu. Nezapomněli jsme ani na Dům dětí a mládeže
a Základní uměleckou školu. Zde je připraven projekt na modernizaci budov a
zkvalitnění zázemí pro volnočasové aktivity. Stejně tak se snažíme získat peníze
na rekonstrukci starých budov obou základních škol. Více než 150 milionů korun, které byly nebo jsou nyní do našich
škol investovány, jsou však i tak velikým
úspěchem. Ale nesmím zapomenout ani
na další zařízení. Masarykova univerzita
investuje do budovy na náměstí zhruba
140 milionů korun. A v příštím roce už
by měla v opravené budově probíhat vysokoškolská výuka. Před zahájením je i
stavba dvou objektů Akademie věd v Batelovské ulici. Činnost zaměřená na péči
o památky vytvoří i nová pracovní místa.
Rád bych také poděkoval všem učitelům
a pracovníkům školských zařízení. Nejenom za péči trpělivost, kterou věnují
svým žákům. Ale také za jejich činnost
ve spolcích a zájmových organizacích.

