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Telč se loučila s děkanem

V neděli 12. září se farníci loučili s dlouholetým děkanem P. Aloisem Perničkou, 
který odchází na nové působiště. Poděkovat za výbornou spolupráci s městem a 
péči o kulturní památky přišel i starosta Roman Fabeš. Rozhovor s P. Aloisem Per-
ničkou na straně 7.                                                                  Foto: Karel Kameník
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zastupitelstvu ke dvěma změnám. Bohu-
mila Tripala nahradil Jiří Liška a místo 
Vladimíra Švece se stal zastupitelem Jiří 
Plachý. Rada města pracovala po celé 
volební období beze změny.

Jak rada města, tak i zastupitelstvo 
města se na svých jednáních scházely 
pravidelně – radní zpravidla po dvou 
týdnech, zastupitelé zhruba jednou za 
dva měsíce. Pro dokreslení několik čísel. 
Rada města se sešla na 98 schůzích a při-
jala téměř 1 200 usnesení.  Účast se po-
hybovala kolem 80 %. Vzhledem k tomu, 
že došlo ke změně volebního zákona a 
stávající rada města pracuje až do zvole-
ní nové, sejdou se radní ještě minimálně 
třikrát. Zastupitelé se sešli na 25 zasedá-
ních (poslední bude 11. 10.) a přijali 217 
usnesení. Průměrná účast na zasedáních 
byla 81 %. Kromě toho se uskutečnilo 
několik pracovních seminářů.

Pokračování na straně 4

Končí volební období a před námi jsou 
nové volby do městského zastupitelstva. 
A tak by si tuto otázku měl položit kaž-
dý občan našeho města, který se bude 
rozhodovat, komu dát do dalších čtyř let 
svůj hlas.

Pokud bych si mohl dovolit hodnotit 
subjektivním pohledem starosty, jsem 
přesvědčen, že současné zastupitelstvo 
odvedlo za čtyři roky dobrou práci.

V minulých komunálních volbách se o 
přízeň voličů ucházelo osm uskupení. Z 
nich sedm jich ve zvoleném zastupitel-
stvu získalo zastoupení. V sedmičlenné 

radě města pak zasedli představitelé čtyř 
volebních uskupení. Opět se tak ukázalo, 
že více než o stranách byly tyto volby o 
lidech. A stejně tak pracovalo i zastupi-
telstvo. Místo soubojů koalic a opozic 
tak byla rozhodnutí zastupitelů vždy 
shodou názorů napříč všemi uskupeními. 
A místo politických debat a vzájemného 
obviňování, která známe z médií, se na 
jednáních řešily především problémy 
města. Velice si vážím toho, že v tomto 
duchu jsme navázali na činnost zastupi-
telstev v minulých obdobích.

V průběhu volebního období došlo v 
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Konzultační den 
rady města
středa 13. října

 15.00 - 17.00 hod.
doporučujeme se předem

 objednat v sekretariátu MěÚ

V pondělí 30. srpna se v zasedací míst-
nosti v přístavbě Základní školy v Masary-
kově ulici uskutečnilo 25. zasedání zastu-
pitelstva města, kterého se zúčastnilo 17 
členů. Omluveni byli Jan Heralecký, Zde-
něk Vojta, Václav Hercík a Jiří Plachý.

Na programu zasedání bylo několik 
důležitých bodů. Nejprve zastupitelé 
jednali o návrhu dvou smluv mezi měs-
tem a krajem Vysočina, podle kterých 
by mělo dojít v souvislosti s probíhající 
stavbou „Rekonstrukce a dostavba are-
álu ZŠ Hradecká Telč“ k výměně vlast-
nického práva a ke zřízení věcných bře-
men k některým nemovitostem v tomto 
areálu, aby byl zajištěn bezproblémový 
provoz základní školy a gymnázia. Sou-
časně s touto smlouvou byl projednáván 
i návrh smlouvy o poskytnutí dotace 
krajem městu v celkové výši 4,5 mil. Kč 
na částečnou úhradu nákladů na staveb-
ní rozdělení budovy základní školy a na 
výstavbu parkoviště a opravu chodníků 
u budovy gymnázia. Návrhy obou smluv 
byly zastupiteli schváleny.

Dalším bodem programu byla noveliza-
ce vyhlášky o místních poplatcích, která 
byla vyvolána změnou zákona o místních 
poplatcích. Tato změna umožňuje vybírat 
místní poplatek nejen za provoz výherních 
hracích přístrojů, ale i za jiná technická 
zařízení povolovaná Ministerstvem financí
(tzv. videoloterijní terminály). Novelizací 

Z jednání rady města
95. schůze - 18. srpna
- RM schválila udělení výjimky dle čl. 7, 
odst. 2, obecně závazné vyhlášky o za-
bezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku pro konání festivalu telCSum-
mer 2010 po 22. hodině v sobotu 21. 8. 
2010 do 03.00 hod., v neděli 22. 8. 2010 
za podmínek dodržení hlukových limitů 
stanovených zákonem.
- RM schválila finanční příspěvek ve
výši 5 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů 
města Telče na akci Hasičský pětiboj.
- RM vzala na vědomí Monitorovací 
zprávu UNESCO za rok 2009.
- RM schválila uzavření smlouvy o výpůjč-
ce automobilu VW Transporter od Hasič-
ského záchranného sboru kraje Vysočina.

96. schůze - 1. září
- RM schválila zápis do kroniky města 
za rok 2009.
- RM schválila bezúplatné užití znaku 
města Telče obchodní firmě Fiat Multipla
Klub ČR, o.s. na propagační materiály.
- RM vzala na vědomí informaci o přehle-
du smluv uzavřených na základě zmoc-
nění ve Směrnici rady města č. 1/2007.
- RM vzala na vědomí informaci o přehledu 
daňových příjmů za leden až srpen 2010.
- RM vzala na vědomí informaci ředitele 
ZŠ Masarykova Mgr. Karla Navrátila o 
vyhlášení ředitelského volna 27. září t.r.

V novém školním roce nastoupilo do základních škol ve správním obvodu Telče 1036 
žáků. Z toho 96 jich šlo letos do školy poprvé. Telčské listy o tom informovala Eva 
Cupáková z útvaru školství Městského úřadu Telč.
Jaké jsou počty žáků a tříd v jednotlivých školách, ukazuje následující přehled:
Škola Počet Počet žáků Tříd Žáků
 1. tříd 1. tříd celkem celkem
ZŠ Hradecká + ZŠ praktická     2 (2)** 29 (26) 22 (22) 400 (420)
ZŠ Masarykova 2 (2) 29 (39) 17 (18) 362 (376)
ZŠ Nová Říše 1 (1) 20 (19) 9 (9) 165 (166)
ZŠ Stará Říše 1* (1*)   5 (13) 3 (3) 37 (41)
ZŠ Mrákotín 1* (1*)     5 (9) 2 (2) 36 (35)
ZŠ Krahulčí 1* (1*)     3 (7) 2 (2) 16 (20)
ZŠ Urbanov 1* (1*)     5 (3) 2 (2) 20 (22)
Celkem 9 (9) 96 (116) 57 (58) 1036 (1080)
*  spojené třídy      **  čísla v závorce rok 2009

O podobné údaje jsme požádali ředitele Gymnázia Otokara Březiny Stanislava Mácu. 
To je jedinou střední školou ve správním obvodu Telče. Zde do primy nižšího gymná-
zia nastoupilo 30 (22) žáků, do první třídy vyššího gymnázia 24 (29) žáků a do prvního 
ročníku sekce SOŠ 18 (31) žáků.
Celkem pak má škola v letošním školním roce 13 gymnaziálních tříd, ve kterých stu-
duje 335 (346) žáků a 4 (5) třídy Střední odborné školy se 103 (147) žáky. Čísla v 
závorce jsou údaje v minulém školním roce.                                                              /z/

Elektronická fakturace
Od počátku dubna letošního roku měs-

to Telč jako jedno z prvních měst a obcí 
v České republice přistoupilo k systému 
elektronické fakturace. Pro elektronic-
kou fakturaci je využit formát ISDOC 
(Information System Document). Tento 
systém umožňuje nahradit stávající způ-
sob vystavování faktur a jejich zasílání 
poštou, tedy fyzická podoba faktury je 
nahrazena digitální podobou. Pro přenos 
dat je využito informačního systému da-
tových schránek. Po třech měsících od 
zavedení systému můžeme konstatovat, 
že někteří dodavatelé města již využívají 
standardně nesporných výhod elektro-
nické fakturace a fakturují městu pro-
střednictvím tohoto nového systému.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

25. zasedání zastupitelstva města

Na Markových humnech se postaví další garáže
vyhlášky o místních poplatcích byla stano-
vena stejná sazba místního poplatku jako u 
výherních hracích přístrojů, tedy ve výši 5 
tis. Kč za 3 měsíce. Tato sazba je nejvyšší 
možná.

Na 25. zasedání byl dále schválen i bu-
doucí prodej části pozemku parc. č. 7658/1 
a části pozemku parc. č. 7659 o celkové 
výměře cca 380 m2 v k.ú. Telč (v lokalitě 
Markova humna) pro výstavbu 13 garáží 
uchazeči, který ve výběrovém řízení nabídl 
nejvyšší kupní cenu ve výši 1.116 Kč/m2.

Na základě žádosti Hasičského zá-
chranného sboru kraje Vysočina o bezú-
platný převod pozemků parc. č. st. 2134 
o výměře 756 m2 (pozemek pod budovou 
hasičské zbrojnice) a parc. č. 544/19 o 
výměře 146 m2 (pozemek bezprostředně 
sousedící s budovou hasičské zbrojnice) 
zastupitelé schválili převod těchto po-
zemků žadateli.

Na tomto zasedání zastupitelé dále 
projednávali závěrečné účty a zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2009 dobrovolného Svazku obcí Že-
leznice Kostelec - Slavonice a Mikrore-
gionu Telčsko.

Oficiální zápis ze zasedání zastupitel-
stva města je zveřejněn na úřední desce 
v podloubí radnice, internetových strán-
kách města a je k nahlédnutí i na měst-
ském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Kolik žáků mají školy?
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O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb

Starosta města Telče podle § 15 odst. 1) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění

oznamuje:

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstva města Telče se uskuteční 
dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb: 
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Městském úřadu Telč - Vnitřní Město, nám. Zachariáše z Hradce č. 10 (I. 
patro, kancelář č. 4)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: nám. Zachariáše z Hradce, nám. Jana Kypty, ul. Hradební, Krátká, Kostelno-
myslovská, Na Hrázi, Na Můstku, Na Parkaně, Palackého, Polní, Seminářská, Srázná, U Horní brány, U Masných krámů, Úzká, 
Židovská, 9. května
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Základní škole Telč - Podolí, Masarykova ul. č. 141 (školní jídelna)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: nám. Hrdinů; ul. Furchova, Masarykova, Maškova, Mládkova, Mlýnská, Na 
Korábě, Na Oslednicích, Rybniční, Slavíčkova, Svatoanenská, Těšíkova, Tobiáškova, Tyršova, U Štěpnického rybníka, Zahradní
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Gymnáziu Otokara Březiny, Telč - Staré Město, Hradecká ul. č. 235 (školní jídelna)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Družstevní, Foitova, Hornomyslovská, Hradecká, Komenského, Svato-
jánská, 28. října
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Domě s pečovatelskou službou Telč - Staré Město, Špitální ul. č. 611
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Dačická, Křížova, Luční, Na Dlážkách, Příční, Radkovská, Špitální, U 
Háje, U Matky Boží, Zachariášova, Cihelna, Hladov, Kopřivův mlýn
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Mateřské škole Telč - Štěpnice, Nerudova ul. č. 352
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: nám. Bratří Čapků, ul. Batelovská, Beringerova, Dvorecká, Havlíčkova, Jana 
Husi, Jana Žižky, Jihlavská, Kovářská, Na Baště, Na Kotnově, Na Sádkách, Nerudova, Slavatovská, Štěpnická, Lesovna v Parku, 
Lipky, Roštýn, Salaš
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v Základní škole Telč - Podolí, Masarykova ul. č. 141 (učebna)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Oldřichovo nám., ul. Jiráskova, Květinová, Myslibořská, Na Posvátné, Staň-
kova, Třebíčská, Za Stínadly
ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v objektu osadního výboru ve Studnicích
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v obci Studnice

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským prů-
kazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Hlasování ve volbách do zastupitel-
stva města bude dále umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost, i státnímu občanovi jiného státu, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb ve městě Telči přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezi-
národní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo voleb do Senátu PČR již voliči nebudou dodány předem, ale volič je 
obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrs-
kové volební komise.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební 
komise hlasování neumožní.

7. V případě konání druhého kola voleb do Senátu PČR se tyto volby uskuteční: 
dne 22. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 23. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V Telči dne 7. července 2010
 Mgr. Roman Fabeš   
 starosta města Telče
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Výměna ŘP. Řidiči stále váhají!

Předpověď:
Na dopravě bude dusno!

Od počátku letošního roku pravidelně 
v TL informujeme o tom, že držitelé ři-
dičských průkazů vydaných od 1. ledna 
1994 do 31. prosince 2000 si je musí do 
konce letošního roku vyměnit za nové. 

V polovině září byla ale situace ve 
správním obvodu Telče neradostná. S vý-
měnou zatím otálí více než 600 řidičů!

TL to potvrdila Petra Brunnerová z od-
boru dopravy telčské radnice.

V příštích 40 pracovních dnech (v 
prosinci nelze zaručit, že podaná žádost 
bude do konce roku vyřízena) by tak 
mělo požádat denně o výměnu dokladu 
15 řidičů. Protože tomu tak zatím není, 
mohli jsme předpovědět v nadpisu pří-
spěvku, že v závěru roku bude na odboru 
dopravy dusno. Žadatelé o výměnu do-
kladu zde budou zbytečně čekat.

Výměnu řidičských průkazů nařizuje 
zákon. Po novém roce ti, kteří vyjedou 
na silnici se starým, neplatným dokla-
dem, riskuji nemalou pokutu. 

K výměně je potřeba předložit řidičský 
průkaz, kterému končí platnost, platný 
doklad totožnosti a jednu fotografii 3,5
x 4,5 cm.

Řidičské průkazy se mění na úřadech 
obcí s rozšířenou působností podle místa 
trvalého pobytu držitele průkazu.       (z)

Nezaměstnanost srpen
Město Telč  10,0 %
ČR   8,6 %
Oblast Telč  9,3 %
Kraj Vysočina  8,8 %

Velice rozdílná byla práce dvou výborů 
a osmi komisí, které byly zastupitelstvem a 
radou zřízeny. Jak oba výbory, rozpočtový a 
kontrolní, tak i komise kulturní, sportovní či 
regenerace se scházely pravidelně, ostatní pak 
dle potřeby či požadavků rady. Je třeba ale 
konstatovat, že práce některých komisí byla 
minimální. Myslím, že příští vedení města 
by mělo zvážit změny jak v počtu komisí, 
tak i v náplni jejich činnosti. Právě správné 
nastavení a zkvalitnění práce komisí a tím i 
zapojení více lidí do samosprávné činnosti by 
významně pomohlo rozhodování ve městě.

Čtyři roky v životě města jsou v porovná-
ní s jeho historií pouhým zlomkem a skuteč-
ně také utekly jako voda. Některé události 
se ale určitě do historie města zapíší. V Tel-
či zahájily vzdělávací aktivity Masarykova 
univerzita Brno a ČVUT Praha. Začalo zde 

působit Územní pracoviště Národního pa-
mátkového ústavu pro kraj Vysočina. Do 
historie určitě vstoupí Dolnorakouská zem-
ská výstava 2009, která se poprvé konala 
jako přeshraniční. Tématem česko-rakous-
kého soužití dalece přesáhla hranice naší 
vlasti. Město uspělo v náročném boji o ev-
ropské peníze celkem s dvanácti projekty, z 
nichž většinu se podařilo v tomto volebním 
období i dokončit. Nové autobusové nádraží 
snad ocení i další generace. Postavení města 
potvrdila i řada návštěv významných osob-
ností, za všechny bych jmenoval kanadskou 
guvernérku Valerii Raymond, předsedkyni 
Poslanecké sněmovny Miroslavu Němco-
vou či předsedu vlády Petra Nečase.

Pro rozvoj města byla důležitá i rozsáhlá 
investiční činnost. Všechny realizované akce 

nelze vyjmenovat, ale na mapce na vedlejší 
straně jsou zobrazeny ty nejvýznamnější. Za 
vše snad hovoří celková hodnota investic, 
které město za uplynulé čtyři roky realizova-
lo – téměř 300 milionů korun. A to je zhruba 
53 tisíc korun na obyvatele. Zásadní ale je, 
že zhruba 75 % této částky činily dotace ze 
zdrojů Evropské unie, státu či kraje. A pokud 
bychom k tomu přidali investice Masaryko-
vy univerzity a Národního památkového 
úřadu do jejich budov, dostaneme se na půl 
miliardy. Nechci tady ohromovat čísly. Ale 
je třeba si uvědomit, že tyto rozsáhlé inves-
tice znamenají i řadu pracovních příležitostí 
a tržby pro živnostníky ve městě.

Na druhé straně je třeba říci, že po velmi 
úspěšném roce 2008, kdy nezaměstnanost 
klesla pod 5 % a ve městě se rozjela řada 
soukromých investic, dopadla následná 

ekonomická krize na město velmi tvrdě. 
Ukončením výroby v TERCO Nábytek a 
omezením u dalších místních firem se ne-
zaměstnanost opět vyšplhala k deseti pro-
centům. A dopravní vzdálenost od dálnice 
a složité majetkové vztahy k pozemkům 
zatím odradily možné investory. Současná 
ekonomická situace zmrazila i projekt revi-
talizace Panského dvora, který se do té doby 
vyvíjel velmi slibně. Samozřejmě došlo i ke 
snížení daňových příjmů města, což vedlo 
k nutným úsporným opatřením prakticky 
ve všech oblastech života města. Díky kon-
cepční práci nynějších zastupitelů se přesto 
podařilo připravit další projekty, které by 
měly novému zastupitelstvu zajistit v oblas-
ti rozvoje města dobrou startovací pozici do 
dalšího období.

Závěrem si dovolím být trochu osobní. 
Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste 
dali důvěru tomuto zastupitelstvu. Poděko-
vat vám za pomoc, spolupráci, občasnou 
pochvalu a i potřebnou kritiku.  Poděkovat 
všem zastupitelům, pracovníkům městského 
úřadu, členům výborů a komisí a všem dal-
ším, kteří se podíleli na chodu našeho města. 
Doufám, že věci, které se podařily, převážily 
nad neúspěchy a že jsme společně Telč po-
sunuli zase o krok dál.            Roman Fabeš

Dokončení ze str. 1

Jak pracovalo zastupitelstvo města?

Rada města pracovala celé funkční období ve složení Jan Bartošek, František Čermák, 
Roman Fabeš, Miroslav Brzek, Hana Müllerová, Bohumil Norek a Karel Navrátil. Na 
jedné ze schůzí rady zachytila Ilona Jeníčková první tři jmenované.
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Absolventi GOB
uspěli v přijímacích 
řízeních na VŠ

V minulém školním roce ukončilo na 
telčském gymnáziu studium na gymna-
ziálních oborech 57 studentů. Na vysoké 
školy různých směrů  jich pak podalo 
přihlášky 55 a z toho jich bylo přijato 51! 
„Skvělý výsledek je vizitkou nejen zodpo-
vědného přístupu studentů ke studiu, ale 
také svědčí o jejich velmi dobré přípravě 
ze strany našich pedagogů,“ okomento-
val výsledek pro TL ředitel školy Stani-
slav Máca.

Podle něj telčští gymnazisté nejčastěji 
volili mezi pedagogickými, stavebními a 
ekonomickými obory.

Ředitel Máca kladně hodnotí i výsled-
ky uplatnění studentů sekce SOŠ. Na ní v 
červenci úspěšně maturovalo 58 studen-
tů. Z toho jich 35 bylo přijato ke studiu 
na vysoké školy, 9 na vyšší odborné ško-
ly, 8 studentů nastoupilo do zaměstnání 
a 4 studenti hledají ještě uplatnění. „Aby 
součet souhlasil, musíme do statistiky 
započítat i jednu mateřskou dovolenou a 
působení jedné studentky jako au-pair,“ 
dodal ředitel GOB a SOŠ.                   /z/

Poslední desetiletí 20. století, které bylo 
přelomové ve své podstatě díky změně spo-
lečenských poměrů v zemi a které zname-
nalo i změnu vlastnických práv k velkému 
procentu nemovitého kulturního potenciálu, 
si dovolím rozdělit na dvě části. V prvním, 
dnešním, dílu, se detailněji podíváme na 
statut UNESCO a příště se podíváme opět 
do dokumentace pro léta 1990 – 2000 v na-
šich archivech.

Česká a Slovenská federativní republika 
ratifikovala mezinárodní Úmluvu o ochraně
světového kulturního a přírodního dědictví 
v roce 1991 (samotná Úmluva vstoupila v 

Stalo se tedy věcí cti pro každý stát a uzná-
ním kulturní minulosti jeho občanského spo-
lečenství i vyspělosti jeho památkové péče, 
má-li na Seznamu světového dědictví zapsa-
nou památku či památky. V současné době 
se na území ČR nachází 12 památek či pa-
mátkových areálů, které spadají pod ochra-
nu UNESCO (Praha, Český Krumlov, Telč, 
Kutná Hora, Holašovice, Vila Tugendhat v 
Brně, morový sloup v Olomouci, Litomy-
šl, Lednicko-Valtický areál, kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad 
Sázavou, zahrady v Kroměříži, bazilika sv. 
Prokopa a židovské město v Třebíči). Kraj 

Lidéřovice:
Větrání kostela a koncert

V neděli 10. října se v tradičním čase, 
o půl třetí odpoledne, uskuteční další 
„větrání“ kostela a varhan v kostele sv. 
Linharta v Lidéřovicích. 

Seriál ke 40. výročí vyhlášení MPR Telč
1990 – 2000 I. část

platnost v roce 1972) a od tohoto okamži-
ku bylo zapsáno na Seznam světového kul-
turního a přírodního dědictví UNESCO již 
celkem 12 kulturních statků z celé České 
republiky. Můžeme tedy hrdě konstatovat, 
že Česká republika se v poměru velikosti 
území a zapsaných památek stala rychle 
„UNESCO velmocí“. Ještě dodejme, že 
UNESCO je anglická zkratka názvu United 
Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation, tedy Organizace OSN pro vý-
chovu, vědu a kulturu.

Nominační listiny byly připraveny v prv-
ní vlně v roce 1991 pro města Prahu, Český 
Krumlov a právě Telč. Po poměrně složi-
tém procesu projednávání na mezinárodní 
úrovni byly o rok později tyto tři lokality 
uvedeny do společnosti nejvýznamnějších 
památek na světě. Každá kandidující památ-
ka je složitě prověřována a poměřována, zda 
je skutečně tím nejlepším zástupcem dané 
kategorie na světě a zda si zápis zaslouží. 

Vysočina se může pochlubit nejvyšším po-
čtem – třemi památkami UNESCO.

Památky UNESCO, včetně Telče, nejsou 
jenom elitou mezi památkami a motivací pro 
cestování, ale hrají mnohem důležitější roli 
– jsou velkou a živoucí učebnicí dějin růz-
ných kultur a přírody, jsou důkazem kulturní 
rozmanitosti a jsou v mnoha zemích také 
vlajkovými loděmi příkladné péče o kultur-
ní a přírodní dědictví. Ve většině zemí jsou 
obrazem kulturní a morální vyspělosti obcí a 
měst, na jejichž území se nacházejí, a přede-
vším nezpochybnitelným důvodem k jejich 
hrdosti i za cenu přísných kritérií ochrany. 
Každý z obyvatel Telče tedy může být prá-
vem pyšný na to, že třeba i málem přispívá 
k zachování tohoto obrovského kulturního 
dědictví světového významu, které v co 
nejlepším stavu, a v to tiše doufám, budeme 
jednou předávat našim potomkům.

Martina Veselá
náměstkyně ředitele NPÚ ÚOP v Telči

Snímek dokazuje, že Telč byla na Seznam UNESCO zapsána jako městská vodní pev-
nost oprávněně.                                                                                 Foto: Archiv MěÚ

Větrání bude tentokrát spojeno s kon-
certem, na kterém vystoupí pražský ko-
morní sbor FENIX. Pěvecký sbor uvede 
Loutnu českou, jedno z nejlepších děl 
jindřichohradeckého rodáka Adama Vác-
lava Michny z Otradovic. Dále vystoupí 
písecký soubor FAUTORES FLAUTAE. 
Lidéřovický kostel sv. Linharta patří k 
nejvýznamnějším památkám v telčském 
děkanství. Na jeho gotické přestavbě se 
podílela stejná stavební huť jako na far-
ním kostele sv. Jakuba v Telči. 

Foto: Vojtěch Jelínek
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Po téměř dvou 
d e s e t i l e t í c h 
skončil v po-
lovině září ve 
funkci telčské-
ho faráře a 
současně dě-
kana telčského 
děkanství P. 
Alois Pernička. 
Za dobu svého 
působení si vy-
sloužil vážnost 

u farníků a stal se uznávanou osobností pro 
všechny obyvatele města a regionu. Důka-
zem toho je i udělení Ceny města, kterou 
mu jednohlasně udělili v roce 2005 telčští 
zastupitelé jak za podporu kultury, tak za 
péči o kostely a další církevní stavby. Na 
závěr své telčské „mise“ poskytl P. Pernič-
ka rozhovor Telčským listům.
Podle ohlasů je pro řadu lidí Váš od-
chod z Telče velkým překvapením, pro 
někoho až nepochopitelným. Můžete k 
tomu něco říci?
Když jsem před 18 roky v Telči nastupo-
val, říkal jsem, že kněz není svěcen pro 
farnost, ale pro diecézi a že jsme si dáni 
na čas a je tedy nutné, abychom toho 
času využili. Nyní skončil. Důvodem k 
tomu jsou i moje určité zdravotní potí-
že. Proto jsem dal panu biskupovi návrh, 
aby hledal někoho výkonnějšího. Není 
to až tak neobvyklé, že se kněží mění. 
Když se ohlédneme, moji předchůdci P. 
Brabec a P. Bumbálek také po 20 letech 
Telč opouštěli.
Jak byste sám svou telčskou misi zhod-
notil? Co se Vám povedlo, co ne?
Člověk své působení může hodnotit 

Pozvánka do MG

Karel Valter
obrazy, grafiky
a papírotisky

Poslední příležitost k návštěvě 
pozoruhodné výstavy je do 

 31. října!
úterý – neděle: 

10 – 12  •  13 – 16 hodin
www.telc.eu,

tel: 567 112 410

těžko. Snažil jsem se jako kněz čerpat 
z Božích zdrojů a z nich pak rozdávat. 
Kněžské poslání spočívá v hlásání evan-
gelia, životě podle evangelia a vyslu-
hování svátostmi. O to jsem se snažil. 
Mohu říci, že poctivě, tak jak píše sv. 
Pavel Korinťanům, „co jsem od Pána 
přijal, v tom jsem vás také vyučil“. Ně-
komu se to možná zdá málo, ale podle 
mě není posláním kněze, aby suploval 
baviče a šoumena. Po hospodářské 
stránce o mně snad vydávají svědectví 
kostely v Telči a v okolí. Rozhodně se 
toho i mnoho nepodařilo, ale i to patří k 
životu a naříkání nepomůže.
Jste držitelem Ceny města. Tu Vám jed-
nohlasně udělilo městské zastupitelstvo. 
Z toho je vidět, že jste byl uznávanou 
osobností pro všechny skupiny obyva-
tel. Co jim při odchodu vzkážete?
Přemýšlel jsem, že napíši „pastýřský 
list“, zatím jsem tak neučinil. Na polože-
nou otázku odpovídám: „Prvním stavem 
pro růst a pokoj každého společenství, 
světského i duchovního, je láska. Už 
staří Římané říkali „mezi zbraněmi mlčí 
múzy“. Nectnosti a neřesti ochromují; 
zloba, závist, nenávist, nepřejícnost a já 
nevím, co ještě nedovolí sjednotit se a 
vybudovat společnou věc. Proto všech-
ny, pokud mohu, vyzývám k lásce a 
odpuštění, protože to jsou ctnosti, které 
jedině mohou ne řešit, ale urovnat pro-
blémy a jít vpřed. Láska nedovolí myslet 
jen na své zájmy a to si myslím je první 
a nepostradatelný krok jakéhokoliv dob-
rého díla.
Kéž Bůh, který je láska, najde místo ve 
vašich srdcích, aby se dařilo dobré dílo.
S P. Aloisem Perničkou hovořil O. Zadražil

Připomínáme si
10 roků
12. října 2000 zemřel v Praze studen-
ský rodák (1931), významný český 
malíř Karel Toman. V letech 1941 až 
1946 byl žákem telčského gymnázia.
Bývá často označován za nekorunova-
ného nástupce malíře pravěku Zdeňka 
Buriana.
Proslulé jsou jeho ilustrace dobro-
družných a historických románů. Za 
jedinečnou je označována jeho práce 
Vojenské stejnokroje, kterou se prezen-
toval nejen jako malíř, ale i jako znalec 
historie.

Pozvánka na
Školení dobrovolníků

a pečovatelů 
5. a 6. listopadu

v Klubu důchodců v Telči
Masarykova 330 (poliklinika zezadu)

Pátek 5. listopadu
17.00 – 20.00

Mgr. Terezie Štokrová
Skupinové setkání pro dobrovolníky

a pečující

Sobota 6. listopadu
9.00 – 15.00

Dopolední blok:
Mgr. Radka Alexandrová

Hospicová péče
Komunikace s umírajícím a jeho rodi-

nou, její zásady, možnosti a cíle.

Odpolední blok:
Osobní zkušenost s doprovázením 

umírajícího v rodině
Hovoří dobrovolníci Sdílení, o.s.

Deska na nádraží. 
Jasná zpráva

Jednoduchá odpověď na četné dotazy po 
rekonstrukci budovy vlakového nádraží. 
Pamětní deska připomínající oběti II. svě-
tové války z řad zaměstnanců železniční 
stanice je na svém místě! Jen nedostatek 
času při dokončovacích pracích před slav-
nostním otevřením dopravního terminálu 
v červenci byl důvodem toho, že nebyla 
hned od počátku na budovu vrácena.

P. Alois Pernička pro TL:
Není až tak neobvyklé, že se kněží mění

Deska byla osazena na nádražní budovu v 
létě roku 1945. Připomíná pět železničářů: 
Václava Penka, Františka Šindeláře, Fran-
tiška Kuhna, Emanuela Müllera a Bohumila 
Síse, kteří v průběhu II. světové války zahy-
nuli v koncentračních táborech nacistického 
Německa. Poslední tři byli v květnu 1944 
popraveni jako čelní představitelé telčské 
odbojové skupiny „Petrolej – benzin“. Ta se 
zaměřovala na sabotážní akce na železnici a 
pomoc parašutistům vysazeným do tehdej-
šího protektorátu.                                    (z)
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Pozvánka na výstavu do muzea
Stříbro z Přibyslavi

Celý říjen máme ještě možnost zhléd-
nout v malé výstavní síni telčského mu-
zea na zámku výstavu Jaroslava Hav-
líčka Stříbro z Přibyslavi. Její oficiální
název je podstatně delší a také ji výstiž-
ně charakterizuje - Stříbro z Přibyslavi 
za Zachariáše z Hradce. Proč na letošní 
poslední výstavu do muzea zajít?

Autor nám ve zkratce, danou výstav-
ním prostorem, názorně ukazuje těžkou 
práci středověkých havířů, technologii 
zpracování stříbra i jeho finální použití
nejen na šperky, ale i na užitné předmě-
ty. Třeba pověstné „monstrózní“ stříbrné 
křeslo Zachariáše z Hradce.

Pro pozorné návštěvníky z Telče má 
výstava ještě jeden rozměr. Po jejím 
zhlédnutí by si měli říci: To jsme měli 
(Telč) štěstí! Ano, je to tak. Dnešní ter-
minologií majitel všech zmíněných 
stříbrných dolů Zachariáš z Hradce in-
vestoval většinu zisku z těžby stříbra v 
přibyslavské lokalitě (a nejen tam) do 
svých stavebních a kulturních projek-
tů, které převážně realizoval v Telči. Po 
zhlédnutí výstavy tak s trochou nadsáz-
ky musíme dát za pravdu představitelům 
Přibyslavi, a třeba také Polné, že část ze 
současné slávy Telče by měla putovat i 
do jejich měst. Její původ je z velké části 
právě ve stříbru z Přibyslavi (a dalších 
lokalit).                                                /z/     

Vzpomínáme na 20. století

Slovo hejtmana

Samosprávy na konci volebního období
Pro funkcionáře měst a obcí končí čtyřleté volební období. 

Já osobně ve funkci hejtmana s nimi spolupracuji teprve dva 
roky, ale i za tu dobu jsem poznal řadu obětavých, pracovi-
tých a schopných starostů a místostarostů. Nečekal jsem jen 
na úřední jednání u nás v sídle, ale objížděl jsem pravidelně 
regiony ve všech koutech Vysočiny, abych poznal konkrét-
ní problémy měst a obcí přímo v jejich sídlech. A taky aby-
chom mohli existující problémy v rámci našich možností a 
pravomocí přímo spolu řešit. Mohu rád konstatovat, že naše 
spolupráce byla až na drobné provozní problémy všude velmi 
konstruktivní a plodná. Volení představitelé v našem kraji při-
stupovali ke své práci velmi zodpovědně. Na Vysočině nezná-
me případy, kdy by hrozil krach města či obce kvůli nezod-
povědnému hospodaření, jako tomu je například v některých 
sídlech v severních Čechách. 

Uvědomuji si, že ty, kteří budou ve svém poslání v samo-
správě pokračovat, čeká hodně obtížné období. Avizované 
vládní úspory ve všech možných směrech přinesou městům 
a obcím další často obtížně řešitelné těžkosti. Nejsem proti 
odůvodněným a promyšleným úsporám, i my na kraji a v na-
šich organizacích intenzivně hledáme možné rezervy, ale ně-
které plánované kroky vlády bez důkladné analýzy možných 

dopadů budou zřejmě doléhat právě na rozvoj měst a obcí. 
Omezení investičních záměrů kvůli zveřejněným zrušením 
podílu státu na nich navíc ohrožuje využití možných dotací z 
evropských peněz. 

Osobně mě mimo jiné velmi zarazily informace o plánova-
ných výrazných platových redukcích na úkor úředníků, vojá-
ků, policistů a zdravotníků. Jako lékaře mne pak zvláště stra-
ší už dnes nedobrá situace ve zdravotnictví. Jako zřizovatel 
vysočinských nemocnic se kraj léta s nemalým úsilím snaží 
je personálně stabilizovat. Pokud ovšem vláda zrealizuje tyto 
plánované kroky, opravdu hrozí, že dojde na hromadné od-
chody především lékařů za lépe placenou a váženou prací za 
hranice našeho státu. Ve chvíli, kdy píšu s předstihem tento 
text, pořád věřím, že nedojde k naplnění tak katastrofického
scénáře vývoje našeho zdravotnictví. Ale ta vyjádření vypa-
dají bohužel dost reálně, i když se mi to zdá být pštrosí poli-
tikou, jež nechce vnímat opravdová nebezpečí. Nevzdáváme 
se aktivit směřujících k odvrácení všech těchto nebezpečí, ale 
pokud bude vláda stále odmítat vnímat situaci krajských a 
místních samospráv, budeme to mít všichni hodně těžké.

Jiří Běhounek,
hejtman Vysočiny

Poté, co jsme se v několika předchozích dílech našeho seriálu pokusili zmapovat změ-
ny, které v minulém století doznal obraz náměstí Zachariáše z Hradce, se opět podívá-
me na městská předměstí.
Dnes konkrétně Na Podolí do ulice U Horní brány. V místech, kde jsou soustředěny 
sběrné nádoby na tříděný odpad a je vstup do dvora Domu zahrádkářů, stál na počátku 
století dům zajímavého půdorysu s pečlivě udržovanou fasádou. Patřil panu Josefu 
Vondrákovi, který zde, jak potvrzuje nápis na vývěsním štítu, provozoval vyhlášené 
řeznictví.
Určitě se shodneme, že tato podoba ulice byla přívětivější, než je ta dnešní. Otázkou 
je, co by na ni říkali řidiči, kteří by tudy museli projíždět.
Za zapůjčení snímku děkujeme paní Anně Vondrákové.
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       Jak ze školy neznáme fyzikáře.

Ani sám Petr Nečas neznal přesnou 
odpověď na otázku, kolikrát již navští-
vil Telč. Jeho návštěva v pátek 3. září 
byla ale určitě první, kdy k nám zavítal 
ve funkci předsedy české vlády. Stalo 
se tak v rámci jeho cesty po jihozápad-
ní Moravě. Na té ho doprovázel také 
bývalý telčský starosta Miloš Vystrčil. 
Není příliš známé, že dlouholeté přátel-
ství obou politiků pojí netradiční záliba. 
Fyzika! Oba ji vystudovali na Masaryko-
vě univerzitě v Brně. Pro generaci žáků 
telčského gymnázia, které Miloš Vystrčil 
tento obávaný předmět učil, je dodnes 
pověstné jeho heslo „Den bez fyziky je 
ztracený den“. Těm, kteří láskou k fyzice 
zrovna neoplývali, se o něm prý dodnes 
zdá.

Telčské listy proto udělaly výjimku a 
na rozdíl od jiných médií se nezajímaly o 
to, co premiér při návštěvě Vysočině slí-
bil, ale zeptaly se, zda si oba fyzikové na 
své původní profese ještě vzpomenou.

Petr Nečas:
Někdy vzpomínám i hodně intenzivně. 
Velmi jsem například trpěl při hodně ne-
odborné parlamentní diskusi o nesmyslně 
vysokých dotacích na výkupy elektrické 
energie vyráběné pomocí tzv. fotovoltaic-
kých článků (slunečních elektráren).
V politice jde také někdy dobře pozoro-
vat platnost obdoby fyzikálních zákonů, 
jako je třeba zákon akce a reakce nebo 
zákon setrvačnosti.
Miloš Vystrčil:
Fyziku i matematiku využívá každý z nás 
vědomě i nevědomě neustále. Hledání op-
timálních míst pro umístění zdravotní zá-
chranné služby počítáním tzv. dojezdových 
vzdáleností může být jedním z příkladů.
Problémem je, že politici na rozdíl od fyziků 
nejsou někdy ochotní respektovat platnost ně-
kterých fyzikálních zákonů. Naše dlouhodobé 
zadlužování není vlastně ničím jiným než po-
rušováním ve fyzice velmi dobře známých a 
vždy respektovaných zákonů zachování.   (z)

Za Zdeňkem Bínou
V polovině září zemřel po krátké nemo-

ci zastupitel Krahulčí pan Zdeněk Bína. 
Bylo mu 88 roků. Muž, který vytvořil 
ojedinělý rekord. V čele obce stál neu-
věřitelných 42 roků! Za tu dobu přivedl 
Krahulčí k nebývalému rozkvětu a roz-
machu. Ani poté, co v roce 2006 ukon-
čil působení ve funkci starosty, „své“ 
Krahulčí neopustil. Nadále byl tamním 
zastupitelem a velmi aktivním předsedou 
finančního výboru. „Dny, kdy nepřišel na 
obecní úřad, by se daly spočítat na prs-
tech jedné ruky,“ řekl mi jeho nástupce, 
současný starosta Pavel Líbal, když jsme 
o smutné události hovořili. Zdeňka Bínu 
najdou občané Krahulčí i na hlasovacím 
lístku v nadcházejících volbách. Bohužel 
mu už nebudou moci dát svůj hlas. 

Pana Bínu jsem poznal blíže po roce 
1990. Samozřejmě, že při všech jedná-
ních u něj bylo Krahulčí na prvním mís-
tě. Svým rozhledem a zkušenostmi často 
pomohl ale i Telči. 

V roce 2000, v době diskuzí okolo re-
formy veřejné správy, jednoznačně a velmi 
srozumitelnými argumenty podpořil snahu 
Telče o získání statutu obce s rozšířenou 
působností. Jeho hlas měl v kolektivu ně-
kolika desítek starostů vždy velkou váhu.

Zdeněk Bína nebude po letošním září 
chybět jen svým blízkým a Krahulčí. Ur-
čitě také Telči a celému regionu. Jeho vý-
raznou osobnost, kterou bezesporu byl, 
si budeme nadále připomínat na hřbitově 
u sv. Anny v těsné blízkosti tamního kos-
tela.                                       O. Zadražil

Zimní putování po červeném kontinentu

Austrálie - Křížem krážem
Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou pa-
noramatickou live-diashow se sedmi 
projektory. Live-diashow doplňuje vy-
dání stejnojmenné fotografické knihy.
JIHLAVA (Ne) 17.10., 15.00 a 19.00 
hod., Dělnický dům, Žižkova 15 
TŘEBÍČ (Po) 18.10., 19.00 hod., Fó-
rum, Masarykovo náměstí 1313/13
www.leossimanek.cz

Týden knihoven 4. – 10. �íjna 2010
M�stská knihovna Tel� p�ipravila v tomto týdnu pro �tená�e tyto akce:
- registrace nových �tená�� zdarma - úterý 5. a �tvrtek 7. �íjna
- �tená�ská amnestie - �tená�i mají možnost bez sank�ních poplatk� vrátit knihy
dlouhodob� vyp�j�ené
- internet zdarma  - pond�lí 4. a pátek 8. �íjna v p�j�ovních hodinách
- cestopisná beseda Hedvábnou stezkou s Radovanem Jirk� v úterý 5. �íjna v ob�adní síni
radnice
- Knihovna pat�í d�tem - zábavné a sout�žní odpoledne ve st�edu 6. �íjna ve 14.00 hod.
pro d�ti 2. a 3. t�íd ZŠ v m�stské knihovn�
- vyhlášení Celoro�ní šifrovací sout�že pro d�tské �tená�e

Nečas & Vystrčil:

Co je spojuje? Fyzika!

Jak ze školy neznáme fyzikáře                                                           Foto: Tomáš Zajíc
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Nevyměníš – nepojedeš!
Již jen 60 pracovních dnů zbývá drži-
telům řidičských průkazů vydaných od 
1.1.1994 do 31.12.2000 na jejich vý-
měnu!
Co je k výměně potřeba:
- řidičský průkaz, kterému končí plat-

nost
- platný doklad totožnosti
- 1 fotografie 3,5 x 4,5 cm
Kde sem ŘP mění:
- na úřadu obce s rozšířenou působností 

podle místa trvalého pobytu držitele ŘP
- v Telči na odboru dopravy MěÚ, pra-

coviště Na Sádkách
Výměna ŘP je zdarma!
www.vymentesiridicak.cz

Od září čeká v Telči na děvčata a 
chlapce klub ZASTÁVka. Kde? Je na 
ulici navazující na Štěpnickou, směrem 
k Tescu – Na Posvátné čp. 29. Starším 
stačí říci, že je naproti bývalé malírně 
nebo v bývalé mateřské škole.

Oficiální otevření klubu bylo s hosty,
proslovy, modlitbou, hudebním progra-
mem, pohoštěním a prohlídkou prostor 
6. září. Už odpoledne zde byli první 
chlapci a děvčata na jeho zahájení s ma-
lým rockovým koncertem studentské 
skupiny „Indienami“.

Ocenění za péči
o válečné hroby

Letos poprvé ocenilo Ministerstvo 
obrany obce a občany za vzornou péči 
o válečné hroby. Z 10 oceněných v kraji 
Vysočina putují tři plakety do správní-
ho obvodu Telče. TL o tom informovala 
Jaroslava Váchová z Krajského úřadu 
Vysočiny, která má evidenci válečných 
hrobů na starosti. Za péči o památník 
padlých v I. světové válce ve Slaviboři 
byl oceněn pan František Mrvka z Dačic, 
v Řásné Michaela Nevoralová a v Rozse-

či manželé 
Jan a Marie 
Silvestrovi.

„Bohužel 
pan Silvestr 
se ocenění 
n e d o ž i l , “ 
dodala Ja-
roslava Vá-
chová. Podle 
ní lze počítat 
s tím, že po-
dobné oce-

nění bude udělováno i v dalších letech.
Evidenci válečných hrobů a památní-

ků padlých a obětí válek vedou obce s 
rozšířenou působností, tzv. malé okresy. 
Krajský úřad pak koordinuje péči o vá-
lečné hroby a vede jejich souhrnnou evi-
denci pro Ministerstvo obrany. Díky do-
tačnímu programu, který kraj před časem 
vypsal, byla řada těchto památek v po-
slední době opravena. „V kraji Vysočina 
najdeme stovky válečných hrobů. Vážím 
si lidí, kteří o ně pečují a věnují jim svůj 
volný čas. Je velmi důležité, abychom ne-
zapomněli na naši minulost,“ zdůraznil 
hejtman Jiří Běhounek při slavnostním 
předávání plaket.                       /z/

ZASTÁVka je tady!
například koncerty, besedy, hry, soutěže, 
promítání, výlety… Je to místo, kde se 
mohou zastavit jen tak za kamarády na 
kus řeči – i doučit se třeba něco do školy. 
Svůj program si ale navíc mohou spolu-
vytvářet podle svých zájmů a podílet se 
na jeho tvorbě právě tím, na čem se do-
mluví, že zde budou chtít dělat.

To se už ale děje od prvopočátku – z 
kontaktů s mládeží přece myšlenka po-
třeby klubu vznikla. I pojmenování ZA-
STÁVka si sami zvolili. Na úpravě a 
úklidu připravovaných prostor klubu už 

Mladý tým pečující o klub – Hanka, 
Danka a Ingrid (vedoucí) – má už za se-
bou hodně práce i vlastního vzdělávání. 
Věnuje se s nadšením, zájmem, nasaze-
ním i zodpovědností už delší dobu přípra-
vě a rozjezdu klubu i kontaktům s mladý-
mi lidmi v Telči, pro které tu klub je.

Je nízkoprahový, což znamená, že je 
široce dostupný. Je bezplatný, od ná-
vštěvníků nejsou vyžadovány osobní 
údaje a ti si mohou z nabídky svobodně 
vybrat a přijít tak často, jak sami chtějí. 
Posláním klubu je poskytovat mladým 
různé sociální služby a nabídku trávení 
volného času. Je to zejména poraden-
ství v nepříznivých životních situacích 
a při setkávání s rizikovým chováním a 
také pomoc při uplatňování práv, při ře-
šení nesnadných záležitostí apod. Klub 
má také jedno zásadní ve vínku – není 
jen nabídkou! Ano, nabízí děvčatům a 
chlapcům ve věku od 12 do 19 let růz-
né klubové aktivity, kulturní, poznávací 
i oddechové zážitky. Postupně to budou 

někteří také pomáhali. A není této práce 
konec. Na nápady pro využití, úpravy a 
pomoc čekají i prostory dvorku a zahrád-
ky za domem.

Velké poděkování za tyto všechny 
možnosti, za uskutečňování tak potřeb-
ného volnočasového projektu pro mla-
dé lidi, patří Oblastní Charitě Jihlava a 
městu Telč. ZASTÁVka je pro mladé 
možností, nabídkou, volbou… Tak se 
zastavte! Je zde milé, přátelské, vstřícné 
a útulné prostředí. A není možné se sem 
nevrátit!                                               dp

Provoz ZASTÁVky
Pondělí až čtvrtek: 14 až 18 hod.

Kontakty:
Klub ZASTÁVka

Na Posvátné 29/162 Telč
Tel.: 567 214 613, 734 435 283

e-mail: zastavka.telc@ caritas.cz

 Foto: Martin Veselý
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Linka M-SOFT Mini 2
Rychlost: Cena/měsíc:
2 Mbit/s 290,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT ProFi 6
Rychlost: Cena/měsíc:
6 Mbit/s 488,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT Mini 2

Linka M-SOFT ProFi 6
Rychlost: Cena/měsíc:
6 Mbit/s 488,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT ProFi 4
Rychlost: Cena/měsíc:
4 Mbit/s 391,- Kč vč. DPH

- 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

Pro informace a objednávku pošlete SMS
s Vaším jménem a adresou na tel.:  777 213 784 
a my Vás budeme kontaktovat. 

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

ZÍSKEJTE AKTIVACI ZDARMA
IN

TE
RN

ET
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RO
 D

OM
ÁC

NO
ST

I

Pro informace a objednávku pošlete SMS
s Vaším jménem a adresou na tel.:  777 213 784 
a my Vás budeme kontaktovat. 

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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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.

Nabídka volného bytu 
Dle vyhlášky msta Tele . 2/92 „O zásadách pro nájem 
byt, které jsou ve vlastnictví msta Tele“, nabízí msto 

k pronájmu následující byt 
ul. Masarykova 57, Tel – Podolí 

Byt . 1 (2+1) v 1. podlaží 
Pda (124 m2), prjezd, 2 pokoje (25 a 19 m2), kuchy (14 m2), 
zádveí, chodba, koupelna, WC 
Výmra bytu celkem: 233,99 m2 

Vybavení bytu: bojler, infrazái, tepelný zdroj, vodomr 

Nájemné celkem: 6 199,- K
Základní nájemné 5.543 K, záloha za služby (voda) 500 K, 
nájemné za zaizovací pedmty 156 K
V nájemném nejsou zapoítány zálohy za el. energii. 

Termín pro pijetí žádostí: 
do 31. íjna 2010 

Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování – 
Jana Pavlíková, tel.: 567 112 425. 
e-mail: jana.pavlickova@telc-etc.cz 

PRODEJ & MONTÁŽE
INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ, OBLOŽKOVÝCH

ZÁRUBNÍ A PLOVOUCÍCH PODLAH

Jifií ·enigl, 28. fiíjna 648, 588 56 Telã, tel. 775 219 361
e-mail: jsenigl@volny.cz, web: www.podlahy-dvere.eu

photos: SAPELI

Malý oznamovatel
• 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.

• Pronajmu půdní byt v Telči 4+KK, 115 m2, cena dohodou. Tel. 
603 419 076.

• Prodám DB 3+1 v Telči, ul. Radkovská. Nová okna, balkón, 
zateplení, plně vybaven. Info tel. 724 321 281.

• Prodám dětskou matraci. Rozměr 120 x 60 cm, nová, kokos. 
výplň. Levně. Tel. 602 532 962.

• Koupím nájezdové panely, levně. Tel. 602 559 849.
• Pronájem samostatného pokoje v RD (vlastní koupelna a WC) 

+ kuchyňka. Tel. 775 219 361.

Nové knihy městské knihovny
Nesmrtelnost literatury je velmi abstraktní pojem a nazývá 
se knihovna.

Octavio Paz
Beletrie
Boučková: Boží a jiná muka; Cornwell: Hořící země; Nos-
ková: Chraňme muže; Andrásová: Korneliina válka; Lus-
tig: Okamžiky s Otou Pavlem; Schlink: Předčítač; Mawer: 
Mendelův trpaslík; Howell: Stříbrný plamen; Steel: Šle-
chetná žena; Hejkalová: Důkazy jejího života; Carrére: 
Jiné životy než ten můj; Kehlmann: Vyměřování světa

Naučná
Šimánek: Austrálie-křížem krážem; Juřík: Dominia pánů z 
Hradce, Slavatů a Czerninů; Reynek: Neznámý Bohuslav 
Reynek; Kibic: Historické radnice Čech, Moravy a Slezska; 
Lewis: Vodopády-75 nejúchvatnějších vodopádů světa 

Dětská
Parkinson: Brány Thorbardinu; Šiktanc: Hrad Svícen; Svě-
rák: Radovanovy radovánky; Simon: Darebák David čaru-
je; Krolupperová: Draka je lepší pozdravit aneb O etiketě; 
Arredondo: Hledej dinosaury; Kampwerth: Tohle zvlád-
neš; Němeček: Věčné příběhy Čtyřlístku; Deary: Shwind-
lova zločinecká akademie

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová
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V souvislosti s právě zahájenou opra-
vou architektonického „středu“ náměstí 
je zmíněná otázka velmi aktuální. Je jím 
sloup mariánský, morový nebo oblako-
vý? Nebo máme dokonce sloupy tři?

Odpověď na zdánlivě jednoduchou 
otázku není ale vůbec snadná. Posuďte 
sami. Renomovaní historici Samek, Steh-
lík, Kratinová v nejdostupnější odborné 
práci o městě - Telč, historické město 
jižní Moravy píší v textu o mariánském 
sloupu, v popisce pod jeho vyobrazením 
ale najdeme „Morový sloup od Davida 

Jaký máme sloup na náměstí?

Mariánský, morový, oblakový?
naproti mému domu (čp. 53, pozn. red. ) 
a kterou mají páni poručníci dát postavit 
podle své obezřetnosti.“

Páni poručníci, primátor Jan Stallhofer 
a radní Ludvík de Gregorio, sice moc ne-
chvátali se splněním odkazu, ale zato jim 
vděčíme za velmi podrobnou smlouvu, 
kterou o zhotovení sloupu uzavřeli 22. 
května 1716 s brtnickým sochařem Da-
videm Lipartem. Dodnes by mohla slou-
žit jako vzor pro podobnou objednávku. 
Nejen podrobným popisem, co má Lipart 
udělat, kteří světci se na přízemních sta-

Liparta“. Historik o dvě generace mlad-
ší, Michal Stehlík, uvádí v Telči – městě 
příběhů u jeho snímku: „Bdící andělé 
– Morový sloup“. A do třetice. Eva Mel-
muková v Putování staletími „...upro-
střed náměstí vzniká morový nebo mari-
ánský sloup...“

Navíc internetový vyhledávač po za-
dání hesla „oblakový sloup“ sdělí, vedle 
řady odkazů na Starý zákon, i odkaz na 
stránky Telče a text o mariánském slou-
pu zakončený „Na vrcholu oblakového 
sloupu stojí na zeměkouli P. Maria...“

Zmatek nad zmatek z per povolaných. 
Asi souhlasíte.

Pomůže nám odpovědět na položenou 
otázku ta, díky které sloup na náměstí 
stojí, měšťanka Zuzana Rozina Hodo-
vá? V závěti, kterou sepsala 5. července 
1710 odkázala ve třetím bodě 1000 zl. 
„na kamenný sloup a sochu Panny Ma-
rie, která bude stát uprostřed náměstí 

tuích mají objevit, ale i pamatováním na 
vrtochy počasí: … „aby se voda dešťová 
za oblaky neb těmi anjely nezdržovala, 
všudy subtilních žlábkův tak, aby tudy 
voda odpadati mohla udělati ...“ A jaký 
sloup poručníci Zuzany Hodové zadali? 
„Sloup na způsob oblakový a na něm 6 
celých anjelův mimo jiných hlav anjel-
ských s koulí, okolo kteréžto had obtočen 
a na něm Panna Marie státi bude...“ Ur-
čili i celkovou výšku sloupu „půl sedma 
sáhu“.

Takže známe odpověď. Zuzana Hodo-
vá nechala postavit na náměstí kamenný 
sloup se sochou Pany Marie, tedy mari-
ánský. 

 Foto: Ilona Jeníčková

Mariánský sloup - vysoký monumentál-
ní sloup se sochou Panny Marie, obvyk-
le na architektonicky řešeném podstav-
ci, často se sochami zemských patronů a 
také světců, ochránců před epidemiemi 
a živelnými pohromami. Vztyčován na 
ochranu před morem a válkami. 
Sloupy Panny Marie a Nejsvětější 
Trojice jsou dva základní typy samo-
statně stojících sloupů s křesťanskou te-
matikou, často označované jako moro-
vé. Mariánské sloupy se stavěly ke slávě 
Panny Marie, často jako díkuvzdání za 
ukončení moru. Účelem sloupů Nejsvě-
tější Trojice byla obvykle oslava církve 
a víry, ale téma moru bylo také někdy 
důvodem pro jejich postavení.
Oblakový sloup – ve Starém zákoně 
se v něm zjevoval Hospodin, když roz-
mlouval či pomáhal Židům.

Zdroj: Wikipedie, ad.

Karel Čapek:
Chtěl bych se vsázet, že nikde u nás 
není náměstí krásnějšího nežli v Tel-
či. ...jsou tam samé takové důstojné 
sousedské domky a uprostřed ná-
městí kašna a kudrnatý sloup...       
(Obrázky z domova)

A původ dalších jmen sloupu? Aby za-
davatelé, poručníci zemřelé měšťanky, 
navedli sochaře Liparta, kterým smě-
rem má jeho práce směřovat, použili ve 
smlouvě s ním příměru „sloup na způsob 
oblakový“. No a protože mezi světci, kte-
ří „na přízemních statuích mají být určitě 
vyhotoveni“, je ve smlouvě uveden i sv. 
Roch, který nesměl v té době chybět na 
žádném sloupu děkujícím či prosícím za 
ochranu před morovou epidemií, známe 
i důvod, proč se sloupu dostalo také, byť 
hodně nepřesně, přízvisko morový.

Poslední slovo v našem pátrání dáme 
dvěma odbornicím. Ing. arch. Ivana 
Krejčová, pracovnice pro památkovou 
péči telčské radnice: „Jednoznačně by 
se měl používat termín mariánský sloup. 
Také proto, že je tak veden v Ústředním 
seznamu nemovitých kulturních pamá-
tek České republiky.“ A PhDr. Martina 
Veselá, náměstkyně ředitele Národního 
památkového ústavu v Telči pro památ-
kovou péči: „Jedná se samozřejmě o 
typ mariánského sloupu, přičemž zasvě-
cení Panně Marii patří k nejpočetněji 
zastoupeným u sloupů v kraji Vysočina. 
Najdeme na nich tři ikonografické typy
zpodobnění Panny Marie: Madona, Pi-
eta a nejrozšířenější typ Immaculata, ke 
kterému patří i ta naše telčská.“
     /z/
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Policie ČR Telč informuje
V srpnu byla policisty z Obvodního od-
dělení PČR Telč zaevidována následující 
trestná činnost:

Zloději zaútočili na sklepy
V průběhu prvních deseti dnů srpna se 
pachatelé zaměřili v Telči na sklepy by-
tových domů v ulicích Jana Žižky a U 
Štěpnického rybníka. Postupně z nich 
odcizili 3 jízdní horská kola, elektrické 
ruční nářadí a archívní víno. Poškoze-
ným způsobili škodu v celkové výši 58 
tis. Kč.

Barevné kovy jsou neustále v 
kurzu
V době od 5. do 12. srpna odcizil nezná-
mý pachatel v kamenolomu ve Vanově 
70 metrů elektrického měděného kabelu, 
čímž způsobil škodu ve výši 12 tis. Kč. 
Vzápětí, mezi 14. a 16. Srpnem, odcizil 
na stejném místě neznámý pachatel dal-
ších 100 metrů elektrického měděného 
kabelu v hodnotě 18 tis. Kč.

Vloupání do dílny ve Studni-
cích
12. srpna využil neznámý pachatel chvil-
kové nepřítomnosti majitele  dílny ve 
Studnicích, ze které za bílého dne odcizil 
elektrické ruční nářadí, svářečku a různé 
další nářadí. Majiteli způsobil škodu ve 
výši 30 tis. Kč.

Ve Volevčicích zmizely
starožitné židle
V tomto případě si vzal neznámý pacha-
tel na mušku rekreační chalupu ve Vo-
levčicích, do které se vloupal vstupními 

dveřmi. V době od 11. července do 18. 
srpna z ní odcizil 6 ks dřevěných staro-
žitných židlí v hodnotě 25 tis. Kč.

Krádež mědi ve sběrně v Telči
Dosud neznámý pachatel vnikl v ranních 
hodinách 23. srpna do dvora sběrny dru-
hotných surovin v Telči, kde následně 
odcizil 14 ks katalyzátorů, 73 kg opalo-
vané mědi a 70 kg čisté mědi. Majiteli 
způsobil škodu nejméně za 21 tis. Kč

Nepohrdl ani shrnovačem
chlévské mrvy
Neznámý pachatel vnikl v době od 23. 
do 24. srpna do objektu farmy v Pan-
ských Dubenkách, kde odcizil 125 metrů 
dlouhého kovového oběžného shrnovače 
chlévské mrvy a rozporku pro uchycení 
vyorávače brambor. Majiteli způsobil 
škodu ve výši téměř 40 tis. Kč.

Dostal chuť na alkohol
V době od 4. do 25. srpna dostal neznámý 
pachatel chuť na alkohol. V Hornomys-
lovské ulici v Telči se vloupal do sklepní 
koje, ze které odcizil 12 litrů slivovice a 
další alkohol v hodnotě okolo 6 tis. Kč.

Krádež pneumatik 
V době od 23. do 31.srpna se neznámý 
pachatel vloupal do sklepa v objektu bý-
valých vojenských kasáren v Doubravě, 
ze kterého následně odcizil 4 kusy pneu-
matik na osobní automobil zn. Michelin 
v hodnotě asi 6 tis. Kč. V tomto případě 
měl majitel štěstí, protože pneumatiky 
byly vzápětí nalezeny odhozené nedale-
ko místa činu a byly mu vráceny zpět.

npor. Bc. Luboš Pavlík
pověřen vedením OO PČR Telč

Počasí v srpnu 
Počátkem srpna při malé oblačnosti 

vystoupily maximální teploty opět nad 
25 °C a vypadalo to, že bude pokračovat 
léto. Konec července nás v tomto ohle-
du poněkud zklamal. Již 2. srpna večer 
ale přišly bouřky s vydatnými srážka-
mi, které nadějný návrat tepla přerušily. 
Asi po dobu jednoho týdne zůstaly nej-
vyšší teploty v rozmezí 17 ° až 23 °C. 
I v dalších dnech pokračovalo nestabil-
ní počasí. Byly časté srážky, několikrát 
i vydatnější, střídavá oblačnost a občas 
bouřka. Teploty se také měnily po něko-
lika dnech. V teplejších periodách, které 
trvaly většinou 2 až 3 dny, se maxima 
dostávala slabě nad 25 °C. V chladněj-
ších obdobích, která trvala 4 až 6 dnů, 
se maxima sotva přehoupla přes 20 °C 

Tři otázky pro
Vincenta

Podle ohlasů 
jsi byl hvěz-
dou zářijo-
vých Telč-
ských listů. 
Tvůj obrázek 
zaujal oprav-
du hodně čte-
nářů. Před-
stav se nám, 
prosím.

Jsem poník plemene falabella. Pochá-
zím z Holandska, moje pravé jméno je 
Zwarto van Schaveren, ale říkají mi Vin-
cent. Měřím 80 cm, vážím 70 kg. Je mi 
teprve rok.
Co ti nejvíc chutná, kde si rád hraješ?
Chutná? Snědl bych úplně všechno, nej-
raději mám asi jablíčka. A rád chodím 
na procházky, jenže vy lidé mi z nich 
děláte utrpení. Rodiče neumí svým dě-
tem vysvětlit, že nejsem plyšový, děti na 
mě běží a já se bojím. Od hodných dětí 
se nechám rád pohladit, ale ty, co křičí, 
bych mohl i kopnout, škoda, že si to je-
jich rodiče neuvědomují.
Dokonce sprostě nadávají mojí paničce, 
protože mě, když vidí, že jsem naštva-
ný a nervózní, nezastavuje kvůli lidem, 
kteří si mě chtějí vyfotit. Nedávno také 
chtěl jeden asijský turista vytrhnout pa-
ničce vodítko, a když se nedala, kopnul 

a někdy zůstávala i pod touto hranicí. 
Nejteplejší bylo období od 21. do 23. 8., 
kdy maxima dosáhla hodnot kolem 28 
°C, nejchladnější v závěru měsíce, kdy 
bylo velmi chladno - 31. 8. dosáhlo denní 
maximum pouze 10 °C a přízemní mi-
nimum dokonce jen 3 °C. Vydatné deště 
na teplou zem nastartovaly v  půli srpna 
houbařskou sezonu, ochlazení koncem 
měsíce ji zase trochu přibrzdilo. Problé-
my působilo vlhké počasí zemědělcům 
při sklizni obilí. Jako každý rok jsme se 
v závěru měsíce rozloučili s čápy a vlaš-
tovkami. Čápi odletěli 23. 8., což je asi 
o 5 dnů dříve, než je obvyklé, podstatná 
část vlaštovek odletěla 19. srpna.

Měsíc hodnotíme teplotně jako prů-
měrný, srážkově mírně nadprůměrný.

Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

mě do nohy, že jsem pak ani nemohl do-
jít domů.
Chtěl bych vidět, jak by na mě křičeli, 
sahali a kopali do mě, kdybych byl vel-
ký kůň. Vždyť i takhle je můžu ošklivě 
kousnout nebo kopnout.
Napsali jsme, že jsi byl také na Prázd-
ninách. Ono to bylo vlastně trochu ji-
nak.
Bydlím na náměstí a letos jsem o nich 
špatně spal. Budil mě hluk opilců z má-
zhauzu Základní umělecké školy.       /z/ 



Na gymnáziu 
ve Vsetíně měla 
ráda němčinu 
a matematiku. 
Na Filozofické
fakultě Masa-
rykovy univer-
zity v Brně vy-

studovala germanistiku a muzikologii a 
v bavorském Řezně bohemistiku.
Od roku 2006 vede v Mnichově jazyko-
vou školu se zaměřením na výuku 
českého jazyka pro cizince. Letos již po 
třetí přivedla svůj letní intenzivní kurz 
češtiny do Telče. Dotazník TL vyplnila 
Mgr. Radana Dielmannová.
Jak se mladá žena ocitne za katedrou 
v Mnichově?
Učení jsem přišla na chuť ještě za svých stu-
dií v Brně. Po přestěhování do Bavor jsem 
svého koníčku nechtěla jenom tak nechat.
Učit Němce češtinu je hodně odvážný 
nápad. Jak jste na něj přišla?
První kurzy češtiny mi zprostředkoval 
známý v Řezně, který už „nestíhal“ učit. 
Později v Mnichově mi ten nápad už ani 
tak odvážný nepřišel. Češtinu se sice ne-
učí davy, ale zájem o ni rozhodně je.
Mnichov je pro Čechy spojen s ne-
příjemnou historickou událostí. Učíte 
Němce „jen“ česky, nebo jim také na-
bízíte český pohled na historii?
Máte pravdu, Mnichovská dohoda pro 
nás nic pěkného neznamenala. Němci si 
však svou historii, především tu váleč-
nou, zpracovali hodně podrobně sami 
a už generace jí trpí. Těžší mi připadá 
zprostředkovat jim dnešní obraz ČR.
Co vede Němce a Rakušany k tomu, že 
se učí česky?
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Humanitární sbírka 
Charity

Sbírka se uskuteční v sobotu 23. října 
od 9 do 16 hodin v prostorách bývalého 
školního statku.

Přístup do objektu je pouze hlavní bra-
nou z ulice Slavatovská a stále přímo po 
místní komunikaci. Místo sběru je ozna-
čeno logem Charity.

Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silo-
nové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ruč-
níky, plyšové hračky, pouze nové boty. 
Prosíme, věci noste v pevných obalech 
(krabice, pytle).

Bližší informace: Jaroslav Kadlec, 
Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552

Dotazník Radany Dielmann

ZŠ Masarykova:
Výchova k sociálnímu 
cítění a charitě

Podobně jako v loňském školním roce 
i letos se ZŠ v Masarykově ulici zapo-
jí do různých charitativních projektů. 
Podle zástupkyně ředitele školy Marcely 
Smejkalové to pozitivně ovlivňuje soci-
ální chování žáků a má velký výchovný 
dopad.

Škola se v loňském roce účastnila pro-
jektů Fondu Sidus, občanského sdružení 
Život dětem a řady dalších. Tradičně se 
pak zapojila do květinové sbírky Ligy 
proti rakovině, ve které děvčata z 9. roč-
níků vybrala 8 198 Kč.

Sokolovně památková
péče prospěje

V dubnu jsme informovali o tom, že 
telčská sokolovna byla prohlášena za 
kulturní památku. Za tímto rozhodnu-
tím stálo velké úsilí vlastníka, telčského 
Sokola. Ten si je vědom nejen sportovní, 
ale i kulturní hodnoty sokolovny. O ak-
tuálním dění v této novodobé dominantě 
města jsme hovořili se starostou Sokola 
Ing. Ivanem Křenem.

„V letošním roce provádíme opravu 
nejhůře poškozených častí střechy tak, 
aby již nedocházelo k přímému zatékání 
do vnitřních prostor. S jejím dokončením 
počítáme v příštím roce,“ informoval I. 
Křen a dodal „na opravy sokolovny jsme 

Nejčastěji český partner, profesní důvo-
dy nebo sousedský zájem o naši zemi.
Zájem o výuku češtiny stoupá, nebo 
klesá?
Po našem vstupu do EU rok od roku 
stoupá.
Myslíte si, že jste přísná učitelka?
To ano - hlavně při cvičení výslovnosti 
neznám bratra!
Největší překvapení od Vašich žáků?
Když mé kolegyni a mně složili vloni v 
Telči českou písničku.
Počítáte s tím, že se do Telče s kurzy 
češtiny vrátíte?
Ráda bych, v Telči je moc dobře.
Co Vás v letní Telči zaujalo?
Velmi přívětivá atmosféra města, večerní 
romantika na náměstí a u rybníka, hodně 
mladých lidí a muziky.
Kdo přišel na Vaše neobvyklé jméno?
Staročeské jméno Radana znamená „radost 
rozdávající“, to se líbilo oběma rodičům.
Kniha, nebo televize?
Dobrá kniha.
Oblíbený spisovatel, kniha?
František Hrubín, Špalíček veršů a pohádek.
Jak odpočíváte?
Momentálně vůbec, mám půlročního 
synka Janíčka.
Radana a kuchyně?
Učím se připravovat dětské kašičky.
Co Vám udělá radost?
Procházka ve třech za pěkného počasí.
Na co se zeptáte TL?
Má Telč partnerské město v některé ně-
mecky mluvící zemi?
TL:
Dokonce tři: Waidhofen a/Th. v Rakous-
ku, Belp ve Švýcarsku a Rothenburg ob 
der Tauber v Německu.                      (z)

zatím žádali o finanční dotace z grantů
Ministerstva školství a kraje. Od příštího 
roku budeme, díky tomu, že je sokolov-
na kulturní památkou, se pokoušet získat 
finanční prostředky i z programů Minis-
terstva kultury.“

Sokolové ještě letos zahájí dle dopo-
ručení památkové péče také rekonstrukci 
vnitřních prostor sokolovny. Pomůže jim 
v tom i nová nájemní smlouva s jejím 
provozovatelem. „Do konce roku musí 
provést kompletní výmalbu, odstranit svě-
telné rampy, osadit nové svítidla a ošetřit 
podlahové plochy tak, aby prostory so-
kolovny mohly zase sloužit jako důstojný 
kulturní stánek města,“ říká Ivan Křen s 
tím, že nájemce se zavázal uvést v něko-
lika etapách prostory celého objektu do 
původního, prvorepublikového, stavu.

V dalších letech mají sokolové v plánu 
opravu fasády a samozřejmě také sgrafito
A. V. Slavíčka s blanickými rytíři. „Vše 
ale záleží na finančních zdrojích… No
nezbývá než bojovat,“ zdůraznil na závěr 
starosta Sokola.                                   /z/

Rádi uveřejňujeme
Chtěla bych poděkovat poctivé nálezkyni 
Mgr. Jiřině Pouzarové z Komenského 
ulice v Telči za nález a vrácení ztrace-
né peněženky v prodejně Nábytku. Dík 
patří i zaměstnancům podniku, kteří mi 
osobně v místě mého bydliště peněženku 
předali.                             Marie Křížová
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Blahopřání
Dne 19. 9. 2010 
oslavila naše ma-
minka, babička a 
prababička pani 
J A R O M Í R A 
MACHOVCO-
VÁ z Telče 90. 
narozeniny. To-
hoto věku se do-

žívá v dobrém zdraví a spokojenosti.
Dcera Jaromíra a syn Jiří jí i jménem 
všech příbuzných, přátel a známých přejí 
vše nejlepší tohoto světa, hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a vitality do dalších 
let.

Pozvánka do Oblastní galerie Vysočiny

Vystavují Dörfl
a Petrov

Až do 24. října mají čtenáři TL mož-
nost shlédnout dvě zajímavé výstavy v 
Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Při-
pomínáme je proto, že u obou najdeme 
spojení s telčským regionem.

Výběr z malířské tvorby Františka 
Dörfla K pramenům duše představuje
práce jihlavského výtvarníka, který sklí-
zí od 60. let minulého století úspěchy na 
české výtvarné scéně. Možná to řadu čte-
nářů překvapí, protože osobnost autora 
je jim bližší ze spolupráce v nářaďovně a 
konstrukci jihlavského Motorpalu.

Druhou výstavou je Cesta Vysočinou, 
dokumentovaná fotografiemi z Telčska a
okolí Javořice Pavla Petrova. S většinou 
z nich jsme se již setkali v bibliofilním
vydání sbírky básní Vyznání víry Fran-
tiška Bukvaje.

Pokud připustíme, že Dörflova prezen-
tace je určena především milovníkům 
jeho osobitého výtvarného projevu, a v 
daném případě i okruhu spolupracovní-
ků z bývalého  Motorpalu, tak Petrovovy 
fotografie jsou bez rozdílu určeny všem
příznivcům a obdivovatelům krajiny 
Telčska.

Obě výstavy najdeme v budově OGV 
na Masarykově náměstí čp. 24. Otevřeno 
je zde každý den mimo pondělí od 9 do 
12,30 a od 13 do 17 hodin. Každou nedě-
li a první středu v měsíci je pak vstup na 
výstavy zdarma.                                  /z/

Mrákotín k narozeninám:
SONGS FOR GOD 
Letošních 625 roků od první zmínky o 
Mrákotínu si městys připomíná řadou 
kulturních a společenských akcí. Jednou 
z nich bude v neděli 31. října v 16 hodin 
velký koncert v tamním kulturním domě 
SONGS FOR GOD. S průřezem díla 
Charlese Norwella, jehož multižánrová 
duchovní hudba oslovuje posluchače 
napříč generacemi, vystoupí spojené pě-
vecké sbory Musica animata (Třebíč) a 
Santini (Telč) spolu se smyčcovým or-
chestrem a členy rockových kapel AR-
CHA a YETTIrock.
Koncert je součástí úspěšného hudeb-
ního projektu HARMONIA LAUDES 
- symphonic artrock
Více na http://laudes.animata.cz
(Podle tiskové zprávy)

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

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

www.nabytek-brychta.cz

Santini Telč:

Víkend plný zpěvu
Hudební víkend prožijí v říjnu členové 

pěveckého sboru Santini Telč. V sobotu 
9. října vystoupí v podvečer v Duchov-
ním centru P. Martina Středy v Brně 
- Lesné a večer v kostele sv. Mikuláše 
ve Tvarožné. V neděli telčští zpěváci 
představí svůj program – Missa brevis 
in C a Mariánské litanie W.A. Mozarta v 
kostele sv. Václava v Křižanově a poté v 
kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře u Žďáru nad Sázavou. Po celé ná-
ročné turné jim bude partnerem Cordial 
string quartet z Náměště nad Oslavou.
Více http://www.santini-telc.cz/

Pokračování přednáškového cyklu,
který pro širokou veřejnost pořádá 
Národní památkový ústav v Telči

Čím se dříve válčilo
vývoj zbrojí ve středověku 

(1200 – 1420)

22. října v 18 hodin 
Obřadní síň radnice v Telči

Přednáší
Mgr. Pavel Macků

NPÚ v Telči

Rybářské závody z pohledu J. Pokorného

Štěpnický rybník 
vydal 586 kaprů
Druhý ročník rybářských závodů na 
Štěpnickém rybníku se jednoznačně 
vydařil, takové je hodnocení hospodáře 
telčské organizace Moravského rybář-
ského svazu Jana Pokorného. „Závodů 
se zúčastnilo 112 závodníků, to je třikrát 
víc jako loni. Dokonce se mezi soutěžící-
mi objevily dvě ženy a s trochou nadsázky 
můžeme závody označit za mezinárodní. 
Jeden účastník přijel až z Anglie,“ vy-
počítal pro TL Jan Pokorný a ještě dodal 
základní číselné údaje, „ulovilo se 586 
ks kaprů o celkové délce 24 820 cm.“
Vítězství a pozoruhodnou první cenu, 10 
tis. Kč, si z Telče odvezl Miroslav Kle-
čák z Onomyšle u Kutné Hory. Nachytal 
16 kaprů o délce 674 cm. Druhým v po-
řadí byl Martin Hos rovněž s 16 kapry. 
Vítězství mu uniklo o pouhý jeden centi-
metr! Jeho kapři měřili 673 cm. Nejlepší 
telčský závodník, Jaroslav Vojtaj, skon-
čil na 9. místě. Telčští rybáři již teď zača-
li s přípravou dalšího ročníku. Zda bude 
skutečně mezinárodní, uvidíme za rok.

Žně skončily skoro
na podzim

Až 14. září, tedy těsně před příchodem 
podzimu, skončilo žně telčské zeměděl-
ské družstvo. To letos sklízelo obiloviny 
a řepku přibližně z 1300 ha.

„Proti minulým rokům to je asi o tři týd-
ny později,“ neradostně konstatoval pro 
TL předseda družstva Miroslav Nosek.

Letošní vrtochy počasí se podle něj 
ani tak nepodepsaly na výnosech, ty se 
pohybují na dlouhodobém průměru, jako 
na kvalitě sklizeného zrna a nákladech 
na sušení a vlastní sklizeň.

Varující pro příští rok je podle něj to, že 
se zemědělci dostali také do skluzu v pří-
pravě a setí následných plodin. 15. září, 
kdy jsme s předsedou Noskem hovořili, 
neumožnilo počasí ani zahájení sběru 
brambor. „Ty tři týdny nám prostě chybí 
a ani současné počasí nám neumožňu-
je tento skluz zvýšeným úsilím dohnat,“ 
konstatoval předseda Nosek.   (z) 

Uzávěrka příštího čísla
18. října 2010

TL 10/2010 - 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. 10-221



- 17 -

Když před několika lety vyšel biogra-
fický sborník Kdo je kdo z Telčských
osobností, sám redakční kolektiv sbor-
níku připomínal, že určitě nedokázal 
zaznamenat všechny, kteří by se mezi 
osobnostmi se vztahem k Telči v něm 
měli objevit. Platí to také o Janu Nep. 
Svobodovi, muži, který se do Telče pra-
videlně vracel, prožil zde poslední rok 
svého života a již půl století odpočívá na 
hřbitově u sv. Anny.

Jan Svoboda se narodil 18. května 1891 
v Lažínkách u Moravských Budějovic. 
Rodina se záhy přestěhovala do nedale-
kých Zvěrkovic. Zde vychodil obecnou 
školu, měšťanskou pak v Moravských 
Budějovicích. Přestože byl mimořádně 
nadaný, musel se pro chudé poměry ro-
diny, učit ševcem. Toto povolání jej ale 
neuspokojovalo.

Ve dvaceti letech vstoupil do jezuit-
ského noviciátu na Velehradě. V letech 
1913 až 1917 absolvoval gymnaziální 
studia v Linci. V roce 1917 maturoval 
na jezuitském gymnáziu v Kalksburgu. 
Do roku 1920 pak působil jako prefekt 
v konviktu arcibiskupského gymnázia v 
Praze – Bubenči. 

Vzhledem k mimořádnému nadání byl 
v dalších letech vyslán na studia filozofie
v rakouském Innsbrucku a teologická do 
Enghien v Belgii. 

25. července 1926, tedy až v 35 letech, 
přijal v Praze kněžská svěcení. Ještě ně-
kolik let poté pokračoval v dalším studiu 
v Belgii.

Po návratu do vlasti (1929) pak až do 
roku 1949 působil v různých vysokých 
funkcích v české jezuitské provincii. Byl 
prefektem a později ekonomem jezuitské 
koleje na Velehradě, působil jako superi-
or v Českém Těšíně a zástupce provinci-
ála v Praze. Jako vynikající pedagog byl 
ustanoven rektorem jezuitských kolejí v 
Benešově, na Velehradě a nakonec v se-
veročeském Bohosudově.

Právě v meziválečném období si Jan 
Svoboda vytvořil vztah k Telči, když zde 
pobýval v rodině svého bratra Leopolda, 
známého telčského zubního lékaře na 
náměstí.

V roce 1949 se u P. Jana Svobody ob-
jevila vážná nemoc. Přesto jej neminula 
tzv. Akce K, v rámci které byly na jaře 
v roce 1950 v tehdejším Českosloven-
sku zlikvidovány všechny církevní řády. 
Ocitl se v nemocnici pro internované 
řeholníky v Semilech. Odtud jej za dra-
matických okolností dokázal dostat bratr 
Leopold. Jeho rodina v Telči pak o ne-
mocného pečovala až do jeho smrti 31. 
března 1951. Jan Svoboda je pochován 
na hřbitově u sv. Anny blízko vchodu do 
sakristie kostela.                                  (z)

Tradiční
Novoříšské štrůdlování

sobota 9. října od 15 hodin
více na http://www.nokus.novarise.cz/

Čekání na babí léto
Denní teplotní maxima a minima namě-
řená na meteostanici telčské radnice od 
20. 8. do 20. 9. 2010.

Srpen v číslech
Průměrná teplota: 17,1 °C
Průměrný tlak:1014,1 hPa
Srážky: 116,4 mm
Maximální teplota: 30,6 °C, 23. 8. v 15,16 hod.
Minimální teplota: 6,7 °C, 31. 8. v 1,02 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 22,2 km/h, 31. 8.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo

Aktuální informace z meteostanice 
umístěné na radnici

na náměstí Zachariáše z Hradce

Doplňte si Kdo je kdo z telčských osobností

P. Jan Nep. Svoboda
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Uznání za péči
o válečné hroby

Studenti, památkáři a historické zahrady

Téměř stovka „mladších“ veteránů, vyrobených v rozmezí let 1937 až 1991, putovala 
od 5. do 12. září střední Evropou z německého Norimberku přes Česko, Rakousko, 
Itálii a Švýcarsko. Ve čtvrtek 9. září se kolona zastavila v Telči. Na náměstí bylo co 
obdivovat. 

Foto: Lucie Herbricková, Ivana Krejčová, Ilona a Tereza Jeníčkovy

Gurmánská dovolená 
v Česku – to letí!

Kde jinde než v zámeckém parku před oranžérií zahájili studenti gymnázia svou účast v 
novém vzdělávacím projektu Národního památkového ústavu. Více v příštích TL.

Plaketu Ministerstva obrany za péči o 
tento pomník obětí I. světové války na 
hřbitově v Rozseči obdrželi manželé Sil-
vestrovi. Více na straně 10. 

Celodenní program v sobotu 11. září v 
rámci seriálu „Dny domácího cestovního 
ruchu“ se na náměstí mimořádně vydařil. 
Stovky diváků, zajímavý program, zná-
mí umělci, velká nabídka dobrot všeho 
druhu... Taková dovolená v Česku by 
mohla letět.
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Chcete hrát florbal?
Pod záštitou jednoty Orla Telč bude 

každé pondělí od 17 hodin během sou-
časného školního roku probíhat trénink 
florbalu.

První schůzka proběhne v pondělí 4. 
října v 17 hodin v tělocvičně Základní 
školy na Hradecké ulici a je společná 
pro všechny věkové kategorie.

Trénink bude pod vedením kvalifiko-
vaného trenéra.

Zveme všechny zájemce o tento po-
pulární sport ve věku od 6 do 17 let. 
Tréninky jsou finančně podpořeny dota-
cí kraje Vysočina.

Hala v péči sokolů 
Téma staré několik let. Sportovní 

hala u sokolovny má na kahánku. Jako 
konkurzní zůstatek bývalé Agroban-
ky má naději sloužit jako tržiště! Pak 
přišla záchrana. Aktivita sokolů, po-
moc města. S velkým přispěním České 
obce sokolské byla zakoupena do její-
ho vlastnictví. Po složitých jednáních 
telčských a pražských sokolů a diplo-
matického vstupu starosty Romana Fa-
beše se později dostává do vlastnictví 
Sokola Telč.

Hala dnes? „Za posledních pět let jsme 

Petangue seniorů:
Třebíč s Telčí výborně
reprezentovaly Vysočinu

Desítky seniorů z celé Moravy se zú-
častnily 28. srpna 1. ročníku MORAVA 
CUPU 2010 v petanque.

Mezi 10 družstvy Zlínského, Olo-
mouckého, Moravskoslezského, Jiho-
moravského kraje a Vysočiny dosáhl 
skvělého výsledku tým telčského Do-
mova pro seniory ve složení Miroslav 
Kourek, Antonín Bílý a Antonín Paclík, 
když v celkovém hodnocení skončil na 
skvělém třetím místě. Další reprezentant 
Vysočiny, družstvo z Domova pro senio-
ry z Třebíče, se umístil ještě o jedno mís-
to lépe. Ze Zlína si odváží stříbrné me-
daile. Senioři z obou domovů tak nejen 
skvěle reprezentovali svá zařízení, ale 
i celou Vysočinu. Tak jako v každé jiné 
sportovní činnosti se za jejich úspěchem 
skrývá nejen nasazení a úsilí samotných 
soutěžících, ale práce těch, kteří jim pro 
sportovní aktivity vytváří podmínky. V 
tomto případě zaměstnanců zmíněných 
domovů.

Florbal má od letošního roku ve sportovní hale dobré podmínky. Foto: Jiří Kratochvíl

sobota 9. října
Výlov

Štěpnického 
rybníka

prodej ryb, živá hudba

Zve telčská organizace Morav-
ského rybářského svazu.




























do její rekonstrukce vložili cca 2, 5 mil. 
Kč. Tyto finance jsme získali z různých
grantů ze zdrojů Ministerstva školství, 
kraje Vysočina, župy, ČOS, města Tel-
če a nemalou část jsme dodali sami,“ 
uvedl pro TL starosta Sokola Ivan Křen. 
Kompletně byly opraveny šatny, sociální 
zázemí, sprchy a obě strany prosklených 
stěn. „V letošním roce jsme přes prázdni-
ny kompletně zrekonstruovali palubovku, 
která dostala nové značení, a zakoupili 
jsme florbalové mantinely. Tento masivně
se šířící sport má tak v naší hale konečně 
vyhovující podmínky,“ dodal Ivan Křen. 
                                                             /z/
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14. září připravili zaměstnanci telčské-
ho Domova pro seniory již osmý ročník 
desetiboje pro klienty domovů pro seni-
ory a dalších ústavů sociální péče z blíz-
kého i vzdálenějšího okolí.

Zkušenosti z předchozích ročníků pro-
kázaly, že sportovní aktivita je možná a 
vhodná v každém věku, úměrně zdravot-
nímu stavu a schopnostem jednotlivých 
klientů. Letošního ročníku se zúčastnilo 
celkem 10 soutěžních družstev, a to ne-
jen z  kraje Vysočina, ale i z Jihočeského 
kraje. Mezinárodní ráz klání dala účast 
seniorů z rakouského Raabsu. V deseti 
disciplinách (např. „opičí dráha“, petan-
que, kouzelný měšec, had štěstí apod.) 

Sport
Fotbal
Okresní přebor 
Utkání na domácím hřišti v říjnu:
18. 10. Telč - Batelov
30. 10. Telč - Nadějov

Florbal
Turnaj Duck cup 2010 v Městské hale v 
Třešti 
Na silně obsazeném turnaji deseti týmy 
z celé Vysočiny obsadil v sobotu 11. září 
Fk Orel Telč ve složení Lukáš Vacuška, 
Radim Koranda, Jan Marek, Jirka Sed-
láček, Libor Slatinský, Radek Kame-
ník, Zdeněk Kubát, Vojta Husták, David 
Stránský a Petr Jindra skvělé třetí místo.

Taekwondo expanduje
Aktivní oddíl taekwonda, o jehož čin-

nosti již více než pět roků pravidelně 
informujeme, rozšíří v nadcházející se-
zóně svou působnost. Po středisku DDM 
v Dačicích otevře další ve Strmilově a 
Velkém Beranově. Telčské listy o tom in-
formoval vedoucí oddílu a trenér v jedné 
osobě Petr Konrád.

„Velmi mile mě překvapila účast na 
náborových akcích v obou obcích, které 
jsme tam v září uspořádali,“ uvedl Petr 
Konrád. I když si uvědomuje, že ze stov-
ky zájemců, kteří na náborové vystoupe-
ní přišli, vydrží u náročného sportu jen 
několik desítek opravdových zájemců, 
je s výsledkem rozšíření aktivit oddílu 
spokojený. Současný stav totiž umožní, 
aby se svým svěřencům věnoval profe-
sionálně.

V Telči má oddíl taekwonda 35 členů, 
z toho se jich přibližně 15 zúčastňuje zá-
vodů a soutěží. Oddíl, díky vstřícnému 
přístupu vedení telčského gymnázia, má 
tréninkovou základnu v jeho tělocvičně. 
„Bez této pomoci a hlavně bez pomoci 
rodičů závodníků bychom ale nemohli 
existovat,“ přiznává Petr Konrád, který 
některé svěřence přivedl až k branám 
české reprezentace.
Více: www.taekwondotelc.com

Kontakty pro zájemce o 
taekwondo:

www.taekwondotelc.com
telc@taekwondotelc.com

pí Vágnerová - 602 811 563

TJ Sokol Telč
Od října otevíráme tyto sportovní aktivity:
Aerobic, Body styling - začátek 4. 10. 
pondělí 20.00 - 21.00 - sportovní hala
čtvrtek 20.00 - 21.00
Karate
pondělí 18.00 - 19,30 tělocvična gymnázia
středa 18.30 - 20,30 tělocvična sokolov-
na - stolní tenis, 1. patro
Rodiče a děti - začátek 5. 10. ve spor-
tovní hale
úterý 15.30 - 17.00
Judo - začátek 6. 10.
středa 15.30 - 17.00 v tělocvičně juda - 
sokolovna, 1. patro

Kancelář: Masarykova 222, sokolovna, 
1. patro, pí. Alena Bláhová
mobil 733 101 437

Pozvání na jógu
„Zastavme se pravidelně alespoň 
na chvíli v této uspěchané době a 
věnujme čas svému tělu i duši!“
Cvičení jógy začíná v úterý
5. října v malé tělocvičně 

gymnázia. 
Sejdeme se na parkovišti u školy. 

Karimatky s sebou. 
Na cvičení zve Blanka Krejčí.

(605 986 564).

Desetiboj seniorů
soutěžila tříčlenná družstva a jednotliv-
ci.

Vítězství patří domácímu týmu ve slo-
žení Robert Wisinger, Antonín Paclík a 
Antonín Bílý.  Na dalších medailových 
místech skončilo družstvo Domova po-
kojného stáří z Telče a tým žen z Domo-
va pro seniory z Jihlavy – Lesnova.

„Vítězi se ale stali nejen ti, co pře-
vzali poháry od představitelů města, ale 
všichni, kteří překonali neduhy stáří a 
svoji pohodlnost. Poděkování patří také 
zaměstnancům Domova, kteří se na pří-
pravě a průběhu vydařené akce podíle-
li,“ uvedl pro TL ředitel DpS Miloš Rou-
denský.                                    Podle TZ

Podobně jako u Dvořáka a Šebrleho. Snaha a soustředění při desetiboji seniorů.
Foto: Marie Steinbauerová

Motokros
24. 10. Chalupa Cup    Dyjické mosty
9.00 hod. trénink, 12.30 hod. závody
www.motoklubtelc.cz
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Bohoslužby
Římskokatolické
2. 10. so 17.00 Matka Boží
3. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
9. 10. so 17.00 Matka Boží
10. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
16. 10. so 17.00 Matka Boží
17. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
23. 10. so 17.00 Matka Boží
24. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
30. 10. so 17.00 Matka Boží
31. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté
každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 17.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Kulturní kalendář
9. 10.   8.00 Na Baště
Výlov Štěpnického rybníka
prodej ryb, živá hudba
9. 10.   9.00 u rybníka Roštejn
Telčská drakiáda
Skákací hrad, doprovodné soutěže pro děti, 
možnost zakoupení nebo vlastní výroba dra-
ka, hudební vystoupení, občerstvení zajištěno
16. 10.   10.00 obřadní síň radnice
Vítání dětí

25. 10.    17.00 obřadní síň radnice
Slavnostní předání Cen města Telče za 
rok 2010

Koncert KPH
7. 10.   19.30 sál DPS
Koncert Jany Vonáškové-Novákové
a Petra Nováka

Výstavy
do 31. 12. Zámecká galerie
Hračky nestárnou
Výstava hraček 20. až 80. let minulého století
 Výstava je přístupná úterý – neděle 9.00 
– 11.45 hod., 13.00 - 16.00 hod.
3. 8. – 31. 10. muzeum
Stříbro z Přibyslavi za Zachariáše z 
Hradce
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč 
pořádá výstavu Jaroslava Havlíčka.
 Výstava je přístupná úterý – neděle 9.00 
-12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.
19. 8. – 31. 10. galerie Hasičský dům
Karel Valter - obrazy, grafiky, papírotisky
Výstava je přístupná úterý – neděle 10.00 
– 12.00 hod., 13.00 – 16.00 hod.
1. 10. – 31. 10. vstupní síň radnice
Ex libris a drobná grafika
Výstava Muzea Vysočiny Jihlava, po-
bočka Telč a Muzejního spolku v Telči
22. 10. – 24. 10. Dům zahrádkářů
Podzimní výstava zahrádkářů
Výstava je otevřena v pátek 14 – 17 hod., 
sobota a neděle 8 – 17 hod.

Beseda
5. 10.   18.00 radnice
Hedvábnou stezkou
Na motocyklu přes Turecko, Írán, Turk-
menistán, Uzbekistán, Tádžikistán a 
Kyrgyzstán s Radovanem Jirků
Cestopisnou besedu pořádá Městská 
knihovna v Telči.

Chovatelé
10. 10.   7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva – vý-
kup kožek

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Marie Páralová, Staré Město
Šárka Nosková, Staré Město
Barbora Doležalová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Rostislav Píza, Tábor
 a Jaroslava Dvořáková, Tábor
Zbyněk Jileček, Telč
 a Eva Vrátilová, Třešť
Vladimír Brož, Jihlava
 a Lenka Foltinová, Jihlava
Miroslav Peichl, Telč
 a Katarína Cehelská, Humenné
Leoš Nerad, Jihlava
 a Blanka Macurová, Pelhřimov
Jan Vejmělek, Telč
 a Anna Svobodová, Krahulčí
Kamil Petrů, Telč
 a Eva Mikulíková, Jihlava
Jaroslav Jakeš, Praha
 a Martina Šťastná, Praha
Luboš Tomšů, Velký Pěčín
 a Andrea Vastagová, Černíč
Jan Brandstiller, Chrudim
 a Petra Šimečková, Dolní Roveň
Jiří Cézar, Pelhřimov
 a Jana Rychetská, Pelhřimov
David Matoušek, Světlá, Strmilov
 a Monika Krejčíková, Světlá
Peter Jude O´Loughlin, V. Británie
 a Jana Kovářová, Telč
Martin Zach, Havlíčkův Brod
 a Ivana Holomková, Zlín
Jaromír Čechák, Brno
 a Daniela Borecká, Brno
Pavel Tomšů, Dačice
 a Markéta Stýblová, Dačice
Vladěk Cinkl, Praha
 a Andrea Mistríková, Praha
Martin Jakubec, Krahulčí
 a Hana Prokopová, Mysliboř
Jaroslav Adámek, Brno
 a Olga Parkanová, Brno
Jan Nosek, Telč
 a Tereza Chocholová, Praha
Tomáš Zíb, Praha
 a Barbora Palasová, Praha
Tomáš Lisa, Studená
 a Adriana Svobodová, Stará Říše
Ing. Zbyněk Šťastný, Třeštice
 a Pavlína Pávková, Třeštice
Radek Urbánek, Pelhřimov
 a Adriana Škeříková, Č. Budějovice

Opustili nás
Ladislav Kučera, Štěpnice 75 let
Miloš Beseda, Staré Město 84 let
František Němec, Staré Město 88 let
Chariti Bínová, Staré Město 89 let

Klub důchodců
 v budově polikliniky
17. 10. 14.00
Posvícenské setkání
s hudbou A. Kožešníkové a Z. Chvátala
Pondělí – 9.00 hod. kroužek vzdělávací
Každé první pondělí v měsíci v 15 hod. 
vyšívání horáckého kroje
Úterý – 14.00 hod. kroužek ručních prací
Středa – 14.00 hod. trénink paměti
Čtvrtek – 9.00 hod. rekondiční cvičení
14.00 hod. dramatický kroužek
Pátek – turistický kroužek – podle doho-
dy s vedoucí pí M. Zapletalovou

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Na Posvátné 29
5. 10. Den otevřených dveří
12. 10. Zkrášlovací den (líčení, focení)
13. 10. Zábavné malování beze slov
18. 10. Udělej si podzimní prostírání
21. 10. Promítání
27. 10. Disco od 16 hod.
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Kdo si hraje, nezlobí

Hračky nestárnou
Desátý měsíc vás zveme do Zámecké galerie na výstavu hraček. Ta se stala  magnetem 
končící zámecké sezóny a přivedla do Telče řadu návštěvníků. Prostě hračky táhnou. 
V Telčských listech vás i v posledních dvou měsících roku seznámíme se zajímavými 
exponáty výstavy. Že jste na ní ještě nebyli? Nevadí. Pro domácí je v podzimních mě-

sících ideální příležitost si výstavu v klidu prohlédnout.  
V říjnu je výstava otevřena

každý den mimo pondělí od 9 do 16 hodin
s polední přestávkou od 11, 45 do 13 hodin.

Zimní stadion. Bude takto vypadat?

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 samo-
správě. Jakých bylo a co přineslo zmíně-
ných 1424 dnů v oblasti rozvoje města je 
hlavní téma jeho dnešního příspěvku. 

Zásadním dokumentem pro rozvoj 
města je územní plán. Jeho nynější podo-
bu schválilo zastupitelstvo již na začátku 
tohoto volebního období. To umožnilo 
např. zakomponování jižní varianty ob-
chvatu města a s ním souvisejících prů-
myslových zón, využití areálu bývalého 
školního statku pro přípravu projektu 
jeho revitalizace či zóny pro sport a re-
kreaci v Masarykově ulici, kde bude stát 
i nový zimní stadion. Díky schváleným 
změnám mohlo ze strany nových vlastní-
ků dojít i k oživení areálů, kde byla ukon-
čena průmyslová výroba. Přestavbou bý-
valé mlékárny vznikla nynější obchodní 
zóna a v areálu bývalé pily v Lipkách 
se připravují parcely pro rodinné domy. 
Ale i řada dokončených investičních akcí 
města, o kterých jsem psal v předchozích 
článcích, má svůj základ v územním plá-
nu a Strategii rozvoje města. Jsou to živé 
dokumenty, které se neustále aktualizují. 
V současné době jsou na základě platných 
zákonů zahájeny práce na novém územ-
ním plánu města. Ten ale bude schvalovat 
již nové zastupitelstvo.

Nebude jistě jednoduché získat finance
na nový zimní stadion či nastartovat re-
vitalizaci školního statku, což se nám ne-
podařilo.  Na druhé straně jsou ze strany 
města zajištěny finance na dokončení pro-
jektu školského areálu Hradecká, na inže-
nýrské sítě a chodníky ve Štěpnici nebo 
na zateplení budovy polikliniky. Pracuje 
se na projektové dokumentaci rekon-
strukce ulic Hradecká a 9. května a spo-
lečně s telčským pracovištěm Národního 
památkového úřadu máme připraveny 
studie revitalizace zámeckého parku, hos-
podářské části zámku a budov Základní 
umělecké školy a Domu dětí a mládeže. A 
pro podání žádosti o dotaci se připravuje 
projekt zpřístupnění podzemních chodeb 
na náměstí. Akademie věd začne stavět 
své budovy v Batelovské ulici a Masa-
rykova univerzita zahájí výuku v rekon-
struovaných prostorách na náměstí. Tyto 
projekty přivedou do města mladé lidi a 
vytvoří tolik potřebná pracovní místa. To 
bude jistě další impuls pro rozvoj Telče.

Ve čtvrté místnosti můžete na výstavě hraček vidět panenky německé a československé 
výroby. Na fotografii ve velkém koženém kufru jsou populární panenky firmy Schild-
kröt. Značka byla zaregistrována kolem roku 1880, jedná se o jednu z nejstarších, od 
té doby kontinuálně vyrábějících hračkářských firem v Evropě. Ostatní panenky jsou
československé výroby z let 1930 - 1950 od firem Technofix a Technoplast.

 Foto: Tomáš Hájek

V poslední době se množí diskuse o budoucnosti zimního stadionu. Ten nový by měl 
vypadat takto. Na jeho stavbu je vydáno stavební povolení, zpracována dokumentace a 
zajištěny pozemky pro výstavbu. Bohužel jako jediný projekt zatím nedosáhl na evropské 
peníze. I nadále ale zůstává jedním z hlavních rozvojových projektů města. To, co se ne-
podařilo současnému zastupitelstvu, se snad podaří tomu budoucímu.            Archiv MěÚ


