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Léto v Telči

Impozantní příjezd v podání Karla Spitzera. Historické slavnosti 19. a 20. srpna.

Která podoba letošního léta nejvíce zaujala? Otázka, na kterou nelze najít jednoznačnou odpověď. Množství kulturních a
vzdělávacích akcí, festival Prázdniny, dostavba školního areálu v Hradecké ulici?
Archeologové nachází na dně Staroměstského rybníka stále překvapivější nálezy
o životě našich dávných předků. Na opačné straně města, na průtahu Štěpnicí, se
staví prakticky nová silnice se spoustou
inženýrských sítí. Výkon umělců na pódiích ocení diváci potleskem. Kdo ocení
bagristu, bravurně ovládajícího svůj stroj
ve změti potrubí a drátů v rozbahněném
výkopu? Díky obětavosti několika nadšenců jezdila parní lokomotiva. Zlobilo
nás počasí. Slunce jsme viděli rekordně
krátkou dobu. Zato bouřky daly o sobě
vědět. Také se ale kradlo a museli jsme na
pomoc volat nejen policisty, ale i hasiče.
Zaznamenali jsme všechno? Snad ano.
Jestli se nám to podařilo, se přesvědčíte
uvnitř nového vydání TL.
/z/
Úplný program
Dnů evropského kulturního dědictví

v sobotu 10. září v Telči
na straně 6.
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Kostelní Myslová

Štěpnice 2011. Festival pro budoucnost. Stavebních řemesel.

Foto: Ilona Jeníčková

Z jednání rady města
18. schůze - 20. července

- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na pořízení centrální kopírky pro
Městský úřad Telč.
- RM vzala na vědomí pololetní účetní
závěrku společnosti Služby Telč.
- RM vzala na vědomí informaci o hospodaření města za I. pololetí roku 2011.
- RM schválila ﬁnanční příspěvek ve
výši 7 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů
Nevcehle na pořádání Hasičského dne v
Telči 3. září 2011.
- RM schválila udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro
konání Hasičského dne po 22. hodině v
sobotu 3. 9. 2011 s ukončením ve 3.00
hod. následujícího dne.
- RM schválila pronájem nebytových
prostor kotelny v ulici Květinová společnosti STANER CZ.
- RM nepodpořila záměr možného přečíslování cyklotrasy č. 16 procházející
městem Telč.

Konzultační den
rady města

středa 14. září
15,00 - 17,00 hod.
doporučujeme se předem
objednat v sekretariátu MěÚ
Přednáškový cyklus Národního památkového ústavu:

Přednášky NPÚ se stěhují
do Univerzitního centra

Po prázdninové přestávce pokračuje cyklus přednášek NPÚ v Telči. Jak informovala TL náměstkyně ředitele Martina
Veselá, celý letošní podzim budou shodou náhod všechny přednášky věnovány
přelomu 16. a 17. století. Na té první v
září (14.) provede posluchače Jan Salava
malovanou výzdobou telčského zámku.
Další přednášky, o kterých budeme v
TL pravidelně informovat, budou věnovány např. historii odívání a letošnímu
400. výročí úmrtí posledního Rožmberka
Petra Voka. „Touto přednáškou se připojujeme k celorepublikovému projektu
s názvem Rožmberský rok, který vyvrcholil jedinečnou výstavou v prostorách
jízdárny Valdštejnského paláce v Praze,“
zdůraznila M. Veselá. Současně upozornila na to, že nově se všechny přednášky
(s výjimkou prosincové) budou konat v
Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči (jezuitská kolej, dříve SOŠ).

Opuštění psi. Drahý
„špás“ pro město

V minulém čísle TL jsme přinesli snímky psů, kteří byli nalezeni na území města a byli umístěni do útulku pro opuštěná
zvířata v Třebíči. Příspěvek vyvolal mimořádný zájem čtenářů. Na dotazy, které
jsme nejčastěji slyšeli, odpovídáme podle informace vedoucí ﬁnančního odboru
telčské radnice Ing. Lenky Komůrkové.
Hodina práce kvaliﬁkovaného pracovníka provádějícího odchyt psa stojí 344 Kč.
Navíc má nárok na rizikový příplatek ve
výši 637 Kč za jednoho psa. Doprava psa
do útulku v Třebíči přijde přibližně na 1120
Kč. „Dá se říci, že odchycení jednoho psa a
jeho následné umístění do útulku stojí město
2100 Kč,“ vypočítala Lenka Komůrková.
Náklady za jednodenní pobyt psa v útulku se liší podle velikosti zvířete. Je to
od 48 Kč výše. Například za dalmatina,
o kterého se čtenáři nejvíce zajímali, se
platí již 70 Kč za den. Zmíněný poplatek
účtuje útulek do doby, než se mu podaří
umístit psa u nového majitele.

Pokud se majitel psa o svého miláčka
přihlásí, je povinen všechny vynaložené
náklady městu uhradit.
V loňském roce povinnost postarat se o
opuštěné psy stála město 103 660 Kč.
Asi každý čtenář si dovede představit,
kam by se daly tyto peníze účelněji v
Telči vynaložit.
/z/

Spuštění elektronické služby:

„Váš názor“

Kraj Vysočina v rámci mezinárodního
projektu eCitizen II spustil v letošním
roce pilotní verzi nové elektronické
služby „Váš názor“. Jejím cílem je
umožnit obyvatelům obcí a měst vyjadřovat se prostřednictvím internetu k aktuálním tématům a tlumočit své názory
voleným zástupcům. Do pilotního provozu se přihlásilo i naše město. Občané
mají možnost se vyjadřovat k aktuálně
vyhlášeným tématům. Služba „Váš názor“ je všem dostupná na internetových
stránkách www.vas-nazor.cz
Vladimír Švec

M�sto Tel�
Ve�ejná výzva

k p�ihlášení zájemc� o uzav�ení pracovní smlouvy

Mgr. Pavel Soukop, tajemník M�stského ú�adu Tel�,
zve�ej�uje dle § 6 zákona �.312/2002 Sb., o ú�ednících územních samosprávných
celk�, výzvu k p�ihlášení zájemc� o pracovní místo

zam�stnance pro zajišt�ní realizace projektu

„M�sta v rozletu“

zam��eného na regionální rozvoj �lenských obcí Mikroregionu Tel�sko
Doba trvání pracovního pom�ru: pracovní pom�r na dobu ur�itou 2 let
P�edpoklady pro vznik pracovního pom�ru: zájemce musí spl�ovat p�edpoklady
pro vznik pracovního pom�ru ú�edníka uvedené v §4 zákona �.312/2002 Sb.
Požadavky:
vysokoškolské vzd�lání v magisterském studijním programu, p�ípadn� bakalá�ském
studijním programu se zam��ením na územní plánování, urbanismus, architekturu,
stavební inženýrství, m�stské inženýrství, geodézii, geografii, demografii, právo
nebo krajinné inženýrství
P�ihláška musí být písemná

Lh�ta pro podání p�ihlášky:

do 20. 9. 2011 do 14:00 hod (nejpozd�ji do této lh�ty musí být p�ihláška doru�ena
na M�stský ú�ad Tel�, nám�stí Zachariáše z Hradce 10). P�ihlášky se všemi
požadovanými náležitostmi a doklady se podávají osobn� na podateln� M�stského
ú�adu Tel�, nám�stí Zachariáše z Hradce 10, nebo se odesílají na stejnou adresu.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník M�stského ú�adu Tel�

Ve�ejná výzva redak�n� krácena!
Úplné zn�ní najdete na ú�ední desce M�Ú Tel�
a na www.telc-etc.cz

Po uzávěrce

Kdo se p�edstaví
na Na
farmá�ských
Telčsko
cestě trzích?

V neděli 28. srpna odvysílala Biofarma
ČT premiéruSasov,
dalšího dílu cyklu Na cestě. Jiří Barvýrobky
ocen�né
biopotravina
(biouherák,
kan�í
biolove�ák)
toška s Miroslavem Donutilem v němroku
zavítali
na Telčsko.
Reprízu
pořadu uvidí
Dv�r
Ratibo�ice,
výrobky
z kozího
mlékaDan Svátek
diváci v pátek
2. září
na ČT1 vevyhlášené
23,30. Podíleli
se na
něm telčští
Farma Ilidori,
u Ždáru
n.S., biozelenina
(režie) aBude�
Tomáš Drdácký
(kamera).
Mefisto Studená, masné výrobky
- 2 - tour Tel�, Ing. Petr Novák, chovatel ovcí
Agrika

Peka�ství Marek Tel�

Radosti a starosti telčského starosty
Štěpnice bude zcela neprůjezdná

Čím začít další díl informací ze Štěpnice?
Možná několika kamiony, jejichž řidiči
nerespektovali zákazy vjezdu a zapadli
do výkopů. Prý je tam zavedlo špatné
značení objížďky. Možná několika řidiči osobních automobilů, kteří zmateni

A závěrem ještě jedna zásadní informace. Od začátku září budou zahájeny
práce na mostě přes vtok Telčského potoka do Štěpnického rybníka. Ten bude
zcela stržen a nahrazen novým mostem. Takže zhruba do konce října bude
Štěpnice opravdu uzavřená pro veškerý
provoz.

S rekonstrukcí došlo i na „slepou“ část Myslibořské ulice.
Foto: Ilona Jeníčková
bloudili po okolí, než dorazili do Telče.
Poliklinika mění podobu
Prý je špatné značení objížďky do Telče
Té změny si snad všimne každý kolemnedovedlo. Anebo řadou jednání o úprajdoucí. Během pár týdnů dostala budovách a odstranění některých, podle nava polikliniky kompletně nová okna. A
šeho názoru nesmyslných, značek, které
podobně rychlým tempem se na fasádě
jsou ale dle úřadů přesně podle předpisů.
objevují zateplovací desky. Projekt enerNakonec mi z toho vychází, že pokud
getických úspor při provozu této budobychom byli slušní a používali zdravý
vy, podpořený evropskými penězi, je v
rozum, snad bychom ani žádné značení
plném proudu. Díky spolupráci dodavanepotřebovali.
telské ﬁrmy Trojstav a všech institucí se
Když jsem v minulém čísle v titulku svév budově podařilo s minimálním omezeho příspěvku napsal, že ﬁrma Colas zaním udržet veškerý provoz. Náklady celé
hájila práce na povrchu silnice a za ní se
akce se pohybují ve výši 4,6 milionů kozačnou dělat chodníky, byl jsem asi přírun a získali jsme na ni dotaci ve výši 80
lišným optimistou. Ani mně totiž nedo%. Stavební práce by měly být dokončešlo, že Telč leží mezi rybníky na převážně
ny v říjnu letošního roku.
jílovitém podloží. A zhutnit tento materiČást Myslibořské se opravuje
ál tak, aby to vyhovovalo předpisům pro
Další z ulic, která dostává novou podopodklad silnice první třídy, je problém.
bu, je část ulice Myslibořské. Celkovou
Takže museli nastoupit odborníci a hlerekonstrukci ulice si vyžádal hlavně nedat řešení. To se nakonec našlo, ale práce
uspokojivý stav kanalizace a vozovky.
na úseku od křižovatky s Jihlavskou ulicí
V současné době probíhají práce na kase na čtrnáct dnů zastavily. Dle ujištění
nalizaci a vodovodu včetně domovních
prováděcí ﬁrmy by to ale konečný termín
přípojek. Na základě výběrového řízení
ohrozit nemělo. Pozitivní je, že se v tomtyto práce realizuje ﬁrma Trojstav. Celto období podařilo ﬁrmám Outulný a K
ková hodnota prací je 1,8 milionů korun
Stav kompletně dokončit kanalizaci i voa městu se podařilo získat z krajského
dovod v ulici Štěpnická a na Oldřichově
programu dotaci na kanalizaci ve výši
náměstí. A v současné době se již pracuje
0,9 mil. Kč.
na sítích v ulici Na Posvátné.
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Počátkem září pak do ulice nastoupí
ﬁrma Pražské silniční a vodohospodářské stavby. Ta bude realizovat povrchy
vozovky, chodníky, veřejné osvětlení a
zeleň. Práce v hodnotě 1,7 mil. Kč jsou
hrazeny z rozpočtu města.
Ulice by měla být kompletně hotova v
měsíci říjnu.

Kačenka nedojela,
Skaličan ano

Tolik smůly, kolik potkalo letos Společnost Telčské místní dráhy, se jen tak nevidí. Nejdříve jim neprošla žádost o dotaci
na přeshraniční spolupráci, protože si rakouská oﬁciální místa nepřála uspořádat
ve Waidhofenu vzpomínkovou akci na
železnici. I přesto se jim podařilo získat
podporu z jiných míst a zajistit ﬁnance
na uspořádání akce. Ale pak všemi médii proletěla zpráva, že parní lokomotiva
Kačenka, která po naší trati pravidelně
jezdí, u Jihlavy vykolejila a je k nepoužití. Proto ji zájemci o jízdu první víkend
Parního léta marně vyhlíželi. A všichni
si mysleli, že je pro letošek tato atrakce
ztracená. Ale členové telčského spolku
v čele s Honzou Vyhlídalem to nevzdali
a hledali jiné řešení. A díky pochopení
Českých drah se v Telči objevila další víkend parní lokomotiva Skaličan. A tak se
nakonec stovky zájemců o parní jízdu po
naší trati přece jenom svezly. Řeklo by se
skoro jako v pohádce s dobrým koncem.
Ale bez několika nadšenců by to tak nebylo.
Roman Fabeš

www.telc-etc.cz
DĚDICTVÍ REFORMACE
Slavnostní pořad
Informačního centra ČCE

Památky jako zdroj poznání
kultury života
přednáška
doc. PhDr. Evy Melmukové

sobota 10. září, 13 hodin
kostel sv. Ducha
V pořadu zazní instrumentální
i vokální hudba:

koncert Mgr. Lubomíra Zadiny
a sborový zpěv
Dačického pěveckého sboru
za vedení sbormistra
Stanislava Kamínka

Policie ČR Telč informuje
Odcizil počítač

1. července přijali policisté oznámení o
krádeži elektroniky v Janštejně. Neznámý pachatel zde z bytu odnesl počítačovou sestavu a nezjištěné množství CD a
DVD nosičů. Celkově způsobil škodu asi
za 15 tis. Kč.

Loupil v márnici

V noci z 1. na 2. července došlo ke vloupání do budovy márnice na Židovském
hřbitově v Telči. Neznámý pachatel zde
rozbil skleněnou výplň vrat márnice a odcizil odtud dvouplotýnkový vařič s propanbutanovou bombou. Škoda: 2 tis. Kč.

Vloupání do dílny ve Vanově

8. července došlo k vloupání do dílny ve
Vanově. Neznámý pachatel zde rozbil
okno a z dílny odcizil přes šedesát metrů
měděného kabelu v hodnotě téměř sedm
tisíc korun.

Krádež jízdních kol

V noci z 8. na 9. července došlo v kempu Velkopařezitý u Řásné ke krádeži
šesti horských jízdních kol, která byla
uzamčena u chatek lankovým zámkem.
Majitelům tak vznikla hmotná škoda za
téměř 180 tis. Kč.

Vyhrožovali ženě

Policisté šetří případ podezření ze spáchání trestných činů omezování osobní
svobody, nebezpečného vyhrožování a
výtržnictví. Toho se měli dopustit dva
muži vietnamské národnosti v Telči.
V jednom z podniků měli 17. července
omezit na osobní svobodě šestadvacetiletou ženu a vyhrožovat jí fyzickou
újmou. Dále se měli rozběhnout za třiatřicetiletým přítelem ženy a toho napadnout několika údery tyčí a použít na něj
paralyzér. Celou věc policisté prověřují.

Ztratila se i s penězi

Policisté pátrají po sedmatřicetileté ženě,
která 16. až 17. července odcizila ve Staré Říši z peněženky ﬁnanční hotovost
ve výši 15 tis. Kč. Poté odešla neznámo
kam. Je podezřelá ze spáchání trestného
činu krádeže.

Vadilo mu světlo?

V noci z 19. na 20. července došlo v Telči k poškození veřejného osvětlení. Neznámý pachatel zde vylomil osvětlovací
těleso z uchycení a rozbil jednu úspornou
žárovku. Svým jednáním způsobil škodu
přibližně za 15 tis. Kč.

Vloupání v Nové Říši

V noci z 21. na 22. července došlo ke
vloupání do domu v Nové Říši. Neznámý pachatel zde rozlomil vložku zámku

vchodových dveří a dům prohledal. Z
domu nic neodcizil. Na poškozeném zámku způsobil pachatel škodu přibližně za
200 korun.

Neplatí výživné

Hned dva případy neplacení výživného
řešili policisté tento měsíc. V prvním případě neplatí muž od počátku roku na své
dvě děti a dluží více než 17 tis. Kč. Ve
druhém muž dluží 5 tis. Kč, výživné na
jedno dítě přestal platit v únoru.

Bral všechno, na co sáhl

Policisté pátrají po neznámém pachateli,
který se v noci z 25. na 26. července vloupal do tří plechových garáží ve Volevčicích. Odcizil zde motorovou naftu, tři
motorové pily a další dřevorubecké nářadí. Navíc u zaparkovaného traktoru rozbil
čelní sklo. Škoda: Více než 50 tis. Kč.

Kradl železo ve Strachoňovicích

Policisté pátrají po neznámém pachateli,
který odcizil součásti z vyhořelé pily ve
Strachoňovicích. Ke krádeži došlo v době
od 21. do 25. července. Pachatel odcizil
věci v hodnotě přesahující 10 tis. Kč.

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč
Luční 625, 588 56 Telč

tel.: 974 266 520, 567 243 633,
724 846 692
e-mail:jiooptelc@mvcr.cz
Vyloupil nákladní auto

Ve středu 27. července se neznámý pachatel po desáté hodině dopoledne vloupal do nákladního vozidla Avia, které
řidič při rozvozu zboží zaparkoval a
uzamkl u prodejny ve Staré Říši. Když
se přibližně po třiceti minutách vrátil,
zjistil, že se do nákladního vozidla vloupal neznámý pachatel. Odcizil plastovou
krabičku, ve které byly uložené peníze,
mobilní telefon, platební karta a další
věci. Krádeží způsobil pachatel škodu
přes 10 tis. Kč.

Řídil pod vlivem drog

Ve čtvrtek 28. července zastavila policejní hlídka po třetí hodině odpoledne v Komenského ulici vozidlo Škoda Favorit,
které řídil pětadvacetiletý muž. Policisté
pojali podezření, že je pod vlivem návykové látky, což potvrdil provedený test.
Muž navíc nevlastní příslušné řidičské
oprávnění a má vysloven zákaz řízení
motorových vozidel do roku 2013. Policisté muže převezli na obvodní oddělení
a vzhledem k jeho aktuálnímu stavu přivolali zdravotnickou záchrannou službu.
Podle zprávy vedoucího OOP ČR Telč
npor. Bc. Luboše Pavlíka
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Policisté budou radit
řidičům

Tradiční dopravně preventivní akci s názvem Vysočinou na silnicích bezpečně
připravili na září krajští dopravní policisté ve spolupráci s odbornými ﬁrmami
a dalšími institucemi. Hlavním cílem
akce, kterou letos podpořila také řada
známých osobností z Vysočiny, je přispět
ke zlepšení technického stavu vozidel.
Telčská „etapa“ Vysočinou na silnicích
bezpečně se uskuteční ve středu 21.
září od 14 do 17 hodin na centrálním
parkovišti ve Slavatovské ulici.
„Policisté nebudou rozdávat pokuty, ale
řidičům předají rady ke zlepšení technického stavu jejich vozidel,“ informoval
TL Martin Dušek z Krajského ředitelství
PČR v Jihlavě. V rámci akce si budou
motoristé moci prostřednictvím odborných ﬁrem nechat zdarma zkontrolovat
technický stav motorových vozidel před
nadcházející zimní sezónou. „Nabídneme kontrolu stavu a opotřebení oleje
tzv. kapkovou metodou, kontrolu stavu
provozních náplní a autobaterie, seřízení
světlometů, kontrolu stavu tlumičů, pneumatik a lékárničky,“ vypočítal Martin
Dušek a dodal „v případě zjištěné závady navrhnou odborní pracovníci specializovaných ﬁrem způsob odstranění
nebo řešení daného problému.“ Kromě
technické kontroly budou probíhat další
tematické kontroly. Řidiči budou mít například možnost porovnání tachometru
vozidla s policejním radarem.
Podle TZ

21. září od 14 do 17 hodin
Centrální parkoviště ve Slavatovské ul.
Dopravně preventivní akce

Vysočinou na silnicích
bezpečně

Box, kickbox a crossﬁt
Nové kurzy od září v Telči
Vhodné pro chlapce a dívky, muže
a ženy od 12 do 45 let
Omezený počet míst
Kurzy proběhnou ve Sport centru Telč
ve Štěpnické ulici 409
(bývalý Svazarm)
Zájemci pište na:

gaunerboxing@seznam.cz

Pořádá GAUNER BOXING CLUB
Jihlava

Vzpomínáme na 20. století

Kvalitní fotograﬁi z oﬁciálního zahájení vyučování v „nových školách“ 2. září 1956
se nám bohužel nepodařilo získat. Pamětníky možná více zaujme snímek demolice
domu, který areálu škol v Hradecké ulici musel ustoupit. Neznámý autor ho pořídil na
jaře v roce 1956. Demolici provádí (jak jinak v té době), žáci školy. Pozná se někdo z
brigádníků?

Vyznání městu
O nové knize Jiřího Jabulky jsme již
přinesli zasvěcenou recenzi Michala
Stehlíka. Na soubor autorových fotograﬁckých pohledů na jeho rodné město, které doprovází známé i méně známé
texty o Telči Karla Čapka, Vincence Furcha, Otokara Březiny, Františka Kožíka, Egona Bondyho, Ivana M.
Jirouse a řady dalších, by se daly napsat další pochvalné recenze. My si to
usnadňujeme a se svolením autora zařazujeme ukázku z této pozoruhodné
knihy. Netradiční pohled na štíty domů na velkém podloubí doprovází text
Karla Čapka.

Literární pokladnice
a Jiří Jabulka
Karel Čapek

OBRÁZKY Z DOMOVA

C

htěl bych se vsázet, že nikde u nás není náměstí krásnějšího
nežli v Telči. Je velmi dlouhé, zavřené branami a dokola
vroubené podloubím; každý domek má vysoký štít s pěkným
obrysem a štukem a je natřen růžově nebo modře nebo bíle, a je
to všecko starodávně čistotné a pokojné;
pokojné nějakým zázrakem
se stalo, že tam není žádná nová radnice
radnic nebo škola, nýbrž
samé takové důstojné sousedské domky a uprostřed náměstí
kašna a kudrnatý sloup a potom v koutě zámek, nevím, komu
patří, ale mají tam ve dvoře překrásné ar
arkády a sochu Adama
a Evy, kteří jsou velmi hubení a cudní, a velkolepý smrk nebo
co to je; ale to náměstí, dlážděné kočičími hlavami, je ze všeho
nejkrásnější. Mužové telečští, nedejte na nně dopustit!

Klasika pod hvězdami

Nabucco vystřídá
Carmen

Telčský díl letošního letního seriálu Klasika pod hvězdami se mimořádně vydařil. Telčským listům to potvrdila Pavla
Filipová z pořádající agentury ArtTriton.
Operu G. Verdiho Nabucco zhlédlo v zámeckém parku 1400 diváků(!).
„Návštěvností, prostředím i spoluprací s
vedením zámku a odborem kultury města patřilo telčské vystoupení k těm nejzdařilejším,“ řekla P. Filipová.
Operní seriál letos mimo Telče zavítal na
devět předních zámků v Česku, mj. třeba
na zámek Štiřín u Prahy, Orlík a jihomoravskou Lednici.
Podle P. Filipové je již teď téměř jisté, že
se Telč objeví i v programu dalšího ročníku projektu, který počítá s klasickým
provedením opery G. Bizeta Carmen.
Na častou otázku ohledně dvojice vystupujících velbloudů Majdy a Abdula odpověděla P. Filipová: „Mezi jednotlivými
místy cestují v klimatizovaném kamionu.
Doprovází je ošetřovatelé ze zoologické
zahrady v Brně, která je jejich domovem.
Na zámcích je pak čekají mobilní ustajovací boxy. Samozřejmě, že je pro ně neustále připraveno jejich oblíbené krmení.
Abdul a Majda se stali miláčky publika.
Řada diváků využila možnosti se s nimi
o přestávce vyfotografovat.“
(z)

Hasiči o prázdninách

Profesionální hasiči ze stanice Telč vyjížděli od začátku prázdnin do 18. srpna
k 56 událostem. Z toho bylo devětačtyřicet technických pomocí různého druhu,
šest dopravních nehod a jedno taktické
cvičení. Ani jednou nemuseli zasahovat
při požáru.
Na otázku, co si pod pojmem technické pomoci představit, odpověděl velitel
stanice Jiří Fišara: „Patří sem výjezdy
k akcím, kde je zapotřebí technických
prostředků, které máme ve svém vybavení.“ Telčské hasiče ve zmíněném období nejvíce potrápilo bouřkové počasí.
Například od 9. do 11. července vyjela
jednotka k devatenácti případům padlých stromů v Olšanech, Staré Říši, Krasonicích a dalších obcích. Přívalový déšť
4. srpna je pak zaměstnal čerpáním vody
ze zatopených sklepů v Dyjičce a Dyjici,
a samozřejmě v centru této mimořádné
události, v Urbanově. Dvakrát pak hasiči
spolupracovali se Zdravotní záchrannou
službou při transportu pacienta do nemocnice.
10. srpna, společně se sbory dobrovolných hasičů z Mrákotína a Telče, absolvovali taktické cvičení na simulovaný
požár v objektu Tesárny v Telči. Zúčastněné jednotky se seznámily s jejím areálem a se zdroji hasební vody pro případ
skutečného zásahu.
Npor. Bc. Jiří Fišara, velitel stanice Telč
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Karel Čapek Obrázky z domova
Chtěl bych se vsázet, že nikde u nás není náměstí krásnějšího nežli v Telči. Je
velmi dlouhé, zavřené branami a dokola vroubené podloubím; každý domek
má vysoký štít s pěkným obrysem a štukem a je natřen růžově nebo modře
nebo bíle, a je to všecko starodávně čistotné a pokojné; nějakým zázrakem se
stalo, že tam není žádná nová radnice
nebo škola, nýbrž samé takové důstojné
sousedské domky a uprostřed náměstí
kašna a kudrnatý sloup a potom v koutě zámek, nevím, komu patří, ale mají
tam ve dvoře překrásné arkády a sochu
Adama a Evy, kteří jsou velmi hubení
a cudní, a velkolepý smrk nebo co to je;
ale to náměstí, dlážděné kočičími hlavami, je ze všeho nejkrásnější. Mužové
telečští, nedejte na ně dopustit!

Kniha
je v nabídce
informačního střediska
na radnici
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Začal je stavět americký Caterpillar!● Proč jsme měli jedenáctiletku?

„Nové školy“

V minulém čísle TL jsme informaci o
dokončení dostavby školního areálu v
Hradecké ulici uvedli trochu zavádějícím nadpisem „Nové školy budou
ještě novější“. Domácím čtenářům a
pamětníkům byl titulek ale jasný. Do
„nových škol“ se v Telči chodí již dlouhých 55 roků! Je to tak. I dnešní prvňáci
na otázku, do které chodíš školy, často
odpoví: „Do nových!“. Přitom prvními

budov přinesl ohromný objem zemních
prací...“ Pro obyvatele města byla vyhlášena pracovní povinnost na stavbě,
povozy pomáhali rolníci nejen z Telče,
ale i z okolních obcí. Práce ale i tak postupovaly pomalu. Zásadní pomoc přišla
v létě. V Telči se objevil zázrak tehdejší
stavební techniky, americký buldozer
Caterpillar ze střediska poválečné pomoci UNRRA v Plzni.

Konečně v prosinci 1955 (21.) byl areál
zkolaudován a v období mezi vánocemi
a Novým rokem se sem nastěhovali první
školáci. Nestěhovaly se však „měšťanské
školy“, ale jedenáctiletá a osmiletá střední
škola, jak se v té době, po školské reformě Zdeňka Nejedlého, jmenovaly. V roce
1956, tedy již za školního provozu, se
odstraňovaly kolaudační závady a upravovalo okolí. Oﬁciálního zahájení výuky se „nové školy“ dočkaly 2. září 1956.
Prakticky 10 roků od zahájení jejich stavby. V Telči tak měla veřejnost logické
vysvětlení pro nový název gymnázia:
Víš, proč se jmenuje jedenáctiletka?
Protože se stavěla skoro 11 roků! (z)

Zápis
do zájmových kroužků

DDM Telč

Foto: Ilona Jeníčková
žáky „nových škol“ byli již většinou jejich prarodiče. Vyučovat se v nich začalo
před více než půl stoletím! Oﬁciálně 2.
září 1956.
Doba, než město k tomuto historickému
datu pro školství dospělo, nebyla krátká
a už vůbec ne jednoduchá.
Na samém počátku je 5. duben 1929, kdy
městské zastupitelstvo rozhodlo o koupi
objektu bývalého jezuitského dizpenzáře, již tehdy nazývaného podle majitelů
Lannerův dům, a přilehlých pozemků. I
když v době koupě byl záměr na jejich
využití zcela konkrétní, měly sloužit pro
okresní nemocnici, zdůvodnil starosta
Eliáš Verner mimořádný výdaj městské
pokladny přímo věštecky: „Jedná se o
reality, které mohou sloužit pro potřeby úřední, nemocniční či školské“.
Když po II. světové válce bylo zřejmé,
že nemocnice či budovy okresního úřadu
se město nedočká, bylo rozhodnuto, že
na pozemcích za Lannerovým domem
budou postaveny moderní městské školy. Jejich stavbu zahájilo vedení města
v čele s Janem Partlem (ČSL) na jaře v
roce 1947. Kronikář Jaroslav Zapletal
si při této příležitosti posteskl: „Požadavek památkářů na omezenou výšku

UNRRA (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration)
Projekt mezinárodní humanitární a
rozvojové pomoci po II. světové válce pod hlavičkou Spojených národů.
Ze dvou třetin byl dotovaný USA a z
jedné třetiny Kanadou.
O jeho zapůjčení na tři měsíce do Telče
musel rozhodnout sám ministr průmyslu
Bohumil Laušman! Stalo se tak na základě intervence poslance Národního shromáždění Aloise Janáčka (ČSL) z Jihlavy,
stranického kolegy a spolupracovníka
předsedy národního výboru Jana Partla.
Stavba pak pokračovala nevídaným tempem. Do konce roku byla hotova hrubá
stavba prvního bloku a druhý byl před
dokončením. Vše ale změnil následující
rok s letopočtem 1948. Oba hlavní protagonisté stavby, Jan Partl a Alois Janáček,
se ocitli v komunistických žalářích, Telč
v nově vzniklém okresu Třešť. A ten měl
zcela jiné priority než stavbu škol v Telči. Stavba se začala zpomalovat, až byla
v roce 1950 zastavena úplně. Pokračovat
se začalo podle upravených stavebních
plánů, které již nepočítaly se stavbou třetího spojovacího bloku, až v roce 1954.
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pro školní rok 2011 - 2012
● Angličtina
● Břišní tanec
● Divadelní
● Dívčí klub
● Flétny
● Florbal
● Házená
● Historický šerm
● Hokej
● Horácký
● Keramika
● Kopaná
● Korálek
● Košíková
● Kuchtík
● Kytara
● Letecké modelářství
● Moderní gymnastika
● Moderní tanec
● Myslivecký
● Papírové pletení
● Plastikové modelářství
● Rybářský
● Slunečnice
● Stolní tenis
● Šachy
● Tvořílek
● Včelařský
● Volejbal
● Výtvarný
● Zumba

1. až 9. září

od 10 do 16 hodin
v kanceláři DDM Telč
nám. Zachariáše z Hradce 66
tlf. 605 052 564

www.ddmtelc.cz

Patří do telčské encyklopedie

Sochy a plastiky 20. století

Reliéf na pomníku padlých nám. Hrdinů (1938), akad. sochař
Jaroslav Krepčík (1880 - 1959)

Socha Bolest, hřbitov u sv. Anny
(1930?), akad. sochař Martin Polák (1891 - 1964)

Plastika a pomník Jurije Gagarina
- areál škol v Hradecké ulici (1981),
Rostislav Magni (1927 - 1994)

Socha Mládí a mír, sídl. U Štěpnického rybníka, akad. sochař Bohumil Kokrda (1914 - 1983?)

Socha sv. Tadeáš, kostel Jména Ježíš
(1956?), Jan Florian (1921 - 2007)

V telčské encyklopedii dosud vyšlo:
Známky s Telčí ● Kdo byl u nás na náměstí?
Tento díl Telčské encyklopedie vyšel díky ﬁnanční podpoře společnosti
SATES ČECHY
Autor snímků Bohumil Bína.
-8-

Podnikání v Telči

SATES ČECHY změnilo ČSAD k nepoznání
Sates Čechy je již téměř 15 roků nepřehlédnutelná telčská ﬁrma. Nejenže jsme
ji již v TL přestavili, ale veřejnost její
práci vidí každodenně na řadě staveb ve
městě. Od rekonstrukce Masarykovy a
Staňkovy ulice až po ty poslední v Nerudově ulici či na novém dopravním terminálu. Její práci za čas poznají také obyvatelé Štěpnice a ulice Na Posvátné, kde
bude dodavatelem povrchů chodníků.
Firma dnes zaměstnává více než 100 lidí
různých profesí a stále rozšiřuje své aktivity.
Po období, kdy sídlila v pronajatých prostorách, má konečně sídlo „ve svém“.
Chátrající objekt bývalého ČSAD v
Radkovské ulici změnila k nepoznání.
Sami jsme se o tom přesvědčili reakcemi
čtenářů na „fotohádanku“ rekonstruovaného objektu v červnových TL. Dotazů,
kde to je či zda to není nějaký apríl, ne-

bylo zrovna málo.
Celá rekonstrukce podle návrhu Ing.
arch. Miloše Dunaje proběhla prakticky
za provozu. „Areál využijeme nejen pro
své potřeby, ale nabízíme jeho prostory i
dalším ﬁrmám. Již dnes je jich zde celá
řada,“ uvedl pro TL jednatel SATES ČECHY Ivo Šimek. Veřejnost zde tak najde jak prodejnu stavebnin, mycí linku,
menší opravářské ﬁrmy, zámečnickou
a kovářskou provozovnu, tak také stále
se rozvíjející ﬁrmu Krovys, která se zaměřuje na tesařské a pokrývačské práce.
Budoucí nevěsty určitě zaujme, že tu
také sídlí velké svatební studio. Průmyslová zóna na Radkovské tak disponuje
moderním střediskem služeb pro široký
region. „V areálu nabízíme nejen zázemí, ale také možnost spolupráce a kooperace dalším zájemcům z regionu,“ říká
na závěr Ivo Šimek.
/z/

Žně. Zemědělci to
nemají lehké

Těsně před uzávěrkou vydání odpověděl
na aktuální otázku „žně a divné počasí“
předseda ZD Telč Ing. Miroslav Nosek. Jeho hodnocení je určitě platné pro
všechny zemědělce a potvrzuje starou
pravdu o jejich složitém postavení, protože stále platí: Počasí neporučíš.
„Průběh jara a počátku sklizně ozimého
ječmene naznačoval, že letošní rok by
mohl být nadprůměrně dobrý. Pak však
došlo k nástupu deštivého období, které přetrvalo vlastně až do 16. srpna. Na
vlastní zrání plodin a jejich vývoj to
Miroslav Nosek:
Prostě je trochu jiný rok, než bychom
si přáli.
nemělo špatný vliv. Horší to bylo s nároky na vhodnou a včasnou ochranu proti
chorobám a škůdcům. Dnes, 18. srpna,
jsme asi v polovině žní a výsledky prozatím ukazují na lepší výnosy, než bývá
dlouhodobý průměr. Bohužel u obilovin
je horší kvalita. Také náklady na sklizeň budou určitě vyšší, protože doposud
jsme byli nuceni téměř vše dosoušet na
plynové sušce.
Tak, jak jsme vstupovali do žní s optimismem v očekávání dobrých cen naší
produkce, tak s postupem žní v republice rychle klesá cena obilí. Jen u pšenice klesla cena v průběhu 14 dnů o 15%.
Kombinace špatné kvality, nižší ceny a
vyšších nákladů znamená pro každého
zemědělce ﬁnanční ztráty.“

Nezaměstnanost
červenec

Foto: Ilona Jeníčková

Univerzitní centrum:

Nevidomí studovali matematiku
Desítky nevidomých vysokoškolských
studentů z Česka a řady dalších evropských zemí se od 29. července do 3.
srpna seznamovaly v Univerzitním centru v Telči s nejnovějšími informačními
technologiemi v oblasti matematiky a
statistiky. Cílem letní školy pořádané
Masarykovou univerzitou bylo zpřístupnit tyto obory handicapovaným tak, aby
je mohli efektivně využívat ve svém budoucím zaměstnání. „Nevidomí se pod
vedením mezinárodních expertů učili
zacházet s matematickou symbolikou v
nejrůznějších počítačových programech

a pracovali s hmatovou graﬁkou,“ uvedl
pro TL Petr Peňáz, ředitel Střediska pro
pomoc studentům se speciﬁckými nároky Masarykovy univerzity.
„Pro letní školu byly speciálně upravené
některé učebny tak, aby si studenti mohli
aplikace a programy na místě vyzkoušet
a poskytnout vývojářům zpětnou vazbu,“
doplnil informaci ředitel Univerzitního
centra Josef Plucar.
Na speciální letní škole přednášeli vyučující z Masarykovy univerzity i odborníci z Japonska, USA, Nového Zélandu a
řady zemí EU.
Podle TZ
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Město Telč
ČR
Oblast Telč
Okres Jihlava
Kraj Vysočina

9,3
8,2
9,2
7,5
8,5

Dozor veřejného pořádku
MěÚ Telč - 607 670 352

Léto v Telči II.

Byli tady. Císařský pár na náměstí! Historické slavnosti 19. a 20. srpna.
Foto na této straně Ilona Jeníčková

Hod do nové éry ZŠ v Hradecké ulici.
Miluše Remešová, ředitelka školy.

Nechyběli ani udatní dělostřelci.

Takhle se taky jezdilo, než přišla auta. Historické slavnosti 19. a 20. srpna.

Slavnostní otevření sportovní haly ZŠ v Hradecké ulici 19. srpna. Páska byla krátká.
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Fuchsie obdivujeme 15 roků!
V roce 1996 uspořádali manželé Závodští první výstavu fuchsií, které řadu
let pěstují, v Domě zahrádkářů. Měla
úspěch. Za čas ji přenesli na dvůr radnice. V poslední době obdivují jejich fuchsie návštěvníci zámku v arkádách renesanční zahrady. I ty se ale začínají zdát
pro jejich rozsáhlou sbírku malé.
O netradičním rodinném koníčku jsme
hovořili s Ivanou Macků, která již řadu
let doplňuje tým rodičů.

nější jsou ovšem vždy vlastní zkušenosti, i když to zní jako klišé. O tajemství
úspěšného pěstování se však rády podělíme s každým, koho tyto rostliny očarují a
chce to s pěstováním fuchsií vyzkoušet.
Otázky, které asi napadly každého návštěvníka výstavy. Kolik času Váš koníček vyžaduje denně (týdně)?
Čas strávený mezi fuchsiemi nepočítám,
je to pro mne relax a užívám si ho. Myslím, že to tak vnímá každý „koníčkář“.

Kdo má hlavní slovo v případném pěstitelském sporu, který řešíte? Maminka, nebo už Vy?
Řekla bych, že spory v pravém slova
smyslu a na téma fuchsie mezi sebou
nemáme. Pokud se však někdy názory
rozcházejí, většinou to rozsekne názor či
informace třetí zasvěcené osoby.
Kolik odrůd fuchsií máte ve sbírce?
Počet odrůd v našich sbírkách se pochopitelně stále mění, protože některé odrůdy
nově pořídíme, zatímco jiným se třeba u
nás také nedaří a uhynou. Pokud ovšem trváte na číslovce, pak v Mysliboři to bude
cca 500, u nás v Telči cca 400 (pozor odrůd, ne rostlin, těch je několikráte více).
Pěstování fuchsií určitě vyžaduje
spoustu znalostí. Je to Vaše rodinné
tajemství, nebo zájemci poradíte?
Tajemství to není, začínaly jsme tak jako
každý jiný nadšenec amatér - bez potřebných znalostí. Jakmile přijde první
problém, potřebujete radu, pomoc. A tak
postupně hledáte informace, studujete literaturu, konzultujete s ostatními, stejně
nadšenými pěstiteli. Postupně se vlastně
stáváte „zasvěceným v oboru“. Nejcen-

Foto: Tereza Jeníčková
Kde berete zeminu na přesazování
rostlin?
Po dlouholetých experimentech s vhodným, lepším a nejlepším substrátem jsme
začaly opět sázet fuchsie do obyčejného
zahradního kompostu, který si připravujeme zcela tradičními postupy.
Kolik spotřebujete vody na jednu zálivku?
Pokud je teplo a neprší, tak opravdu hodně. Množství jsem nikdy neměřila, ale
často pobíhám s konví po zahradě i dvě
hodiny denně (mamka myslím i déle).
Kde máte květiny přes zimu?
Tak to všechny moje fuchsie putují do
sklepa, kde musí odpočívat ve tmě až do
jara. Mamka je zimuje v nevytápěné dílně
a také téměř bez světla. Rostliny přestanou
růst, opadají a čekají na novou sezónu.
Plánujete pro příští výstavu nějakou
novinku?
Nějaká novinka v podobě nové a námi
ještě nevystavované odrůdy se jistě najde
a při každé výstavě se snažíme nějakou
„představit“. Chtěli bychom i ukázat rostliny roubované, což se běžně neprovádí.
V tomto oboru experimentuje můj man-
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žel. Snad se mu bude dařit a s roubovanou
fuchsií se budeme moci pochlubit na příští výstavě, na kterou srdečně zveme. (z)

Včelaři jsou tady
110 roků

110 let existence Včelařského spolku
v Telči si připomenou zdejší včelaři v
sobotu 24. září. Telčské listy o tom informoval předseda včelařské organizace
Leoš Vaněček. „Spolek byl oﬁciálně založen 28. května 1901, ale historické prameny dokazují, že moderní včelařství má
u nás daleko delší tradici,“ připomněl L.
Vaněček a dodal, „o aktivitách zdejších
včelařů svědčí i to, že v srpnu 1864 se v
Telči konala valná hromada včelařského
odboru C. k. Moravsko - slezské společnosti pro zvelebení orby, znalosti přírody
a vlasti, které se zúčastnilo 300 včelařů
z celé Moravy. Její součástí byla i velká
včelařská výstava.“
Letošní oslavy pojali včelaři zcela
„pracovně“. V sobotu 24. září, v rámci
řemeslných a farmářských trhů na náměstí Zachariáše z Hradce, se představí s vlastním prodejním stánkem medu
a dalších včelích produktů. Ve vstupní
hale Základní umělecké školy pak bude
souběžně výstava včelařských pomůcek
a nástrojů. „Návštěvníci na ní uvidí ty
současné i historické ze sbírek našich
členů,“ upřesnil L. Vaněček. Odpoledne
ve 13 hodin se pak přímo v prostorách
včelařské expozice na náměstí (v případě
nepříznivého počasí v ZUŠ) uskuteční
zajímavá přednáška MUDr. Jiřího Brožka „Včelí produkty a zdraví.“
/z/
Novinka

110 let
organizace včelařů v Telči

Brožura v prodeji ve včelařské expozici
a v Informačnám středisku MěÚ!

Letní škola

Centra pro výzkum neziskového sektoru
Prezentace prací studentů doktorských
studijních programů Masarykovy univerzity v Brně, Vysoké školy ekonomické v Praze, Jihočeské univerzity v Č.
Budějovicích a Univerzity Mateje Bela,
Bánská Bystrica.

28. srpna - 3. září
Vzdělávací a konferenční
centrum MŠMT Telč
Konvikt svatých Andělů
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Pro informace a objednávku
pošlete SMS s Vaším jménem a adresou
na telefon: 777 213 784
a my Vás budeme kontaktovat.

Linka M-SOFT ProFi 12
*č
K
Cena/měsíc:

1
9
3
488 Kč vč. DPH

Rychlost:

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení
k internetu

DPH
vč.

12 Mbit/s

- Měření dostupnosti technologie a signálu
zdarma

- odchozí rychlost 2 Mb/s
cena 488 Kč vč. DPH - se smlouvou na dobu neurčitou

- Maximální agregace 1:10

- Konzultační služba 7 dní v týdnu

Rychlost:

Získejte
aktivaci ZDARMA

8 Mbit/s

3

3 vč. DPH
3913Kč

- odchozí rychlost 1 Mb/s

při předplatném na 1 rok

cena 391 Kč vč. DPH - se smlouvou na dobu neurčitou

- 600 vč. DPH při platbě paušálu měsíčně

Linka M-SOFT ProFi 4
Rychlost:

Cena/měsíc:

4 Mbit/s

291 Kč vč. DPH

- odchozí rychlost 768 kb/s

Linka M-SOFT Mini 2
Rychlost:

Cena/měsíc:

2 Mbit/s

199 Kč vč. DPH

- odchozí rychlost 512 kb/s

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

www.m-soft.cz

*
Kč
Cena/měsíc:

* akční cena při smlouvě na dobu určitou
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DPH
vč.

INTERNET

Linka M-SOFT ProFi 8

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

PRO DOMÁCNOSTI

- Linky bez datového limitu a FUP

mikroregion
telčsko
●
mikroregion
telčsko
TL9/2011
List MAS Telčsko
Dnes představujeme: Kostelní Myslová

Tam, kde vědí o počasí vše

Zastavme se. Tady jsme doma. Necitujeme první slova praotce Čecha na Řípu, ale náčelníka rodové tlupy ve hře Osídlení
Kostelní Myslové. Není jím nikdo jiný než současný starosta
Luboš Nosek. „Hru pro nás napsala Iva Fexová. Připravili jsme
ji pro letošní květnový sjezd rodáků. Poctivě jsme nacvičovali
celou zimu,“ prozrazuje na úvod první muž K. Myslové. Hra
se setkala s nečekaným ohlasem. Mimo premiéru na domácích
„prknech“ s ní Myslovští již zajeli do nedaleké Černíče na oslavy hasičského jubilea. I zde se líbila, a tak teď připravují reprízu na státní svátek 28. září. V Kostelní Myslové je Den české
státnosti svátkem doopravdy. Zdejší farní kostel je zasvěcen sv.
Václavovi, a tak je zde 28. září svátkem odjakživa.
První zmínka
Nadmoř.
Počet
o obci
výška
obyvatel
Kostelní Myslová 1253
490
55

Tak to je konečně ideální obec, kterou TL přestavují. Baví
se, hrají tam divadlo s panem starostou v hlavní roli, mají se
rádi sousedé, dodržují státní svátky, může konstatovat neznalý
čtenář. Opak má ale blíže k pravdě.
Starosta Luboš Nosek byl při našem
setkání docela naštvaný. „Potřeboval
bych tady šamana ze hry Osídlení.
Musel by pro mě, vlastně pro obec,
začarovat tolik úředníků, že by se mu
nevešli do jeho chýše,“ tvrdí vážně.
Po ruce má hned dva příklady. „Nevím, jestli i šaman by se nezbláznil
z požadavku těch pražských, abychom jim hlásili, kolik stojí
voda z našeho obecního vodovodu a jak velkými trubkami jsou
jednotliví odběratelé připojeni. Na co jim to v Praze bude?“
pokládá řečnickou otázku, na kterou snad ani nelze odpovědět.
Druhý příklad mu leží na srdci ještě více. „Papír o vodě nakonec do Prahy pošlu. Horší je to s autobusovým spojením. Kraj
v rámci úspor nechal zrušit ranní autobus, který k nám zajížděl.
Prý byl málo vytížený. Nenapadlo je, že u obce na konci kraje
to snad ani jinak nejde,“ zlobí se L. Nosek. Současně odmítá
vidět problém očima krajských funkcionářů. „Kraj platí dopravci 32 Kč za kilometr. Po nás chtěl příspěvek ve výši jedné
poloviny, tedy 16 Kč. Sehnal jsem jiného dopravce, který by
k nám jezdil s menším autobusem za 15 Kč. Navrhl jsem, ať s
ním kraj uzavře smlouvu a ještě korunu ušetří. Odpověď? Není
to možné. S tím prvním má kraj smlouvu do roku 2019! To by
snad nepřežil ani obecní šaman,“ končí černým humorem starosta Nosek. I když je Kostelní Myslová malá obec, provozuje
Zastupitelstvo obce: Luboš Nosek, starosta, Jan Lojka, místostarosta, David Dvořák, Ludmila Dvořáková, Ludmila Nosková, Rostislav Pova, Jiří Šplíchal
vlastní vodovod, na který je připojena většina domácností. Letos dokončila další velkou investiční akci. 14 plně zasíťovaných
stavebních parcel již má první zájemce. Na podzim by mohli
začít stavět a za pár let se Kostelní Myslová rozroste o nové
obyvatele, doufá starosta.
Přes současné potíže se s Lubošem Noskem dostáváme také k
historii obce. Kostelní Myslová má být na co hrdá. Historici se

shodují na tom, že je jednou z nejstarších obcí v regionu. Společné osudy s Telčí sdílí od doby, kdy ta byla ještě královským
majetkem. Důkaz? Již v roce 1253 daroval markrabě Přemysl
patronátní právo ke zdejšímu kostelu premonstrátskému klášteru v Gerasu v Dolních Rakousích. Zhruba další tři století zde
bývali faráři řeholníci ze zmíněného kláštera. Lepší příklad
toho, že nepříjemné hranice mezi státy naše předky až tak netrápily nenajdeme. „Však také tato skutečnost byla pořadateli
28. září

Osídlení Kostelní Myslové

Divadelní hra Ivy Fexové se šťastným koncem
Dolnorakouské zemské výstavy, jejíž část byla v roce 2009 i v
Telči, patřičně zdůrazněna,“ připomněl starosta.
Další nej Kostelní Myslové je hodně aktuální především v
letošním létě nelétě. Od roku 1954 je na kopci Buzový mezi
Telčí a K. Myslovou stanice Českého hydrometeorologického
ústavu. Na počátku padesátých let ji zde postavila armáda pro
jednotku meteorologů, kteří do té doby pracovali ve stísněných

podmínkách na věži sv. Jakuba v Telči. „Objekt stanice stojí
na katastrálním území Kostelní Myslové, také se tak jmenuje,“

Foto: Petra Karásková
říká důrazně myslovský patriot a starosta v jedné osobě. Přiznává ale, že některá měření se provádí i v Telči, protože hranice
katastrálních území prochází areálem stanice. Luboš Nosek se
důrazně brání odpovědět na otázku, jaké bude počasí 28. září.
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Farmářské trhy dorazily do Telče
Historie trhů v Telči se datuje již od roku
1436. Tehdy markrabě Albrecht uděluje Telči svatomartinský trh. Novodobé trhy udržují tuto tradici v podobě řemeslných trhů,
které se zde každoročně konají. Farmářské
trhy mají pomoci především místním farmářům najít nová odbytiště. Kupujícím zase
umožní zakoupit čerstvou regionální potravinu s vědomím toho, že ji nakupuje od konkrétního člověka, který ručí za její kvalitu a

pečivo, ryby, med, medovina a další včelí
produkty, kozí sýry, vejce, ale třeba i řezané květiny z produkce místních pěstitelů.
Rádi bychom pořádáním trhů navázali na
doby dřívější a vytvořili v Telči tradici novodobých farmářských trhů. Jsme si vědomi, že to nebude jednoduché. Vycházíme
ale z toho, že farmářské trhy se těší velké
oblibě kupujících již v téměř 90 městech

Dokončení z předchozí strany

Tam, kde vědí o počasí vše

Jako zkušený meteorolog proto odpovídá: „Pro odpolední divadelní představení
připravujeme jak mokrou, tak suchou variantu. Jedna určitě vyjde.“
Popis znaku:
Dělený štít, nahoře v horním modrém
poli zlatá pětilistá růže s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky, dolní
polovina červeno-zeleně šachovaná.
Kostelní Myslová se v příštím roce také
aktivně zapojí do projektu Regionem Renesance nejen po stopách historie. V jejím případě ale právě dlouhou historii obce chtějí
představit expozicí na zdejší faře. Navíc
zde počítají se vznikem výstavního prostoru, který umožní pořádání různých výstav.
Na závěr tlumočíme pozvání starosty
Noska na 19. listopadu. „Koupání otužilců v obecním rybníku má u nás již několikaletou tradici. Koná se vždy nejbližší
sobotu k 17. listopadu.“ Možná, že právě
vy letos rozšíříte řady jeho pravidelných
účastníků.
(z)

Mikroregionální střípky
Foto: Mikroregion Telčsko
Na farmářských trzích nebude chybět ani stánek telčských včelařů. Foto: I. Jeníčková
má z jejího prodeje přímý prospěch.
Geopark Vysočina ve spolupráci se Svazem venkovské turistiky a Mikroregionem Telčsko připravil projekt „Farmářské trhy v Telči“.
Do konce roku plánujeme uspořádat celkem tři trhy, další pak podle zájmu v příštím roce. První farmářské trhy se v Telči
uskuteční 24. září, 8. a 22. října (vždy
sobota od 9 do 16 hod). První trh bude
spojen s řemeslnými trhy a Svatováclavskými slavnostmi. Trhy se budou konat
na náměstí Zachariáše z Hradce.
Předpokládáme dvanáct prodejních míst
(stánků), kde bude nabízena čerstvá zelenina, ovoce, jablečný mošt, uzeniny,

naší vlasti. Budeme se důsledně snažit o
to, abychom připravili místním farmářům dobré prodejní podmínky a současně
kupujícím zajímavou a pestrou nabídku
místních čerstvých potravin i produktů ze
dvora. Pevně věříme, že Telč si svoje farmářské trhy zaslouží. Až čas ukáže, zda je
naše myšlenka životaschopná.
Trhy se u nás uskuteční díky podpoře
Ministerstva životního prostředí.
Za organizační tým Ing. Vít Obrdlík
Geopark Vysočina

24. září od 9 do 16 hod.

I. Farmářské trhy v Telči
nám. Zachariáše z Hradce

Kdo se představí na farmářských trzích?
Biofarma Sasov,

výrobky oceněné biopotravina roku (biouherák, kančí biolovečák)

Dvůr Ratibořice, vyhlášené výrobky z kozího mléka
Farma Ilidori, Budeč u Ždáru n.S., biozelenina
Meﬁsto Studená, masné výrobky
Agrika tour Telč, Ing. Petr Novák, chovatel ovcí
Pekařství Marek Telč
Změna prodejců vyhrazena
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Panenská Rozsíčka

10. září – oslavy 660 let trvání obce a
třetí setkání rodáků. Akce je spoluﬁnancována Krajem Vysočina.

Radkov

16. září - Hry bez hranic Telčska. Soutěže okrsků Mikroregionu Telčsko. Zápis v
15:00. Hudba a občerstvení zajištěno.

Mrákotín

17. září - IV. ročník výjezdu na Javořici na
kolech, popř. vícekolech. Start ve 14 hod.
od kulturního domu v Mrákotíně. Jede se
po předem vyznačené trase. V cíli je zajištěno posezení s občerstvením a hudbou.

Mysliboř

17. září - ve 14 hod. proběhne setkání
důchodců a vítání občánků v místním
kulturním domě.

Hodice

1. října – VI. ročník vepřových hodů na
návsi v Hodicích. Začátek v 9:00 hod.

Pohled starosty

Prázdniny se opět vydařily
Pokud by se někdo podíval zpět do novinových titulků, asi by tam po uplynulých 29 ročníků našel stejný závěr,
jaký jsem nyní použil. Jediné, co jim
snad nepřálo, bylo počasí. Ale ani déšť
a zima, které provázejí letošní, trochu
zvláštní léto, neodradily diváky. To,
že nádvoří naplnil Hansard, Ebeni,
Havelka nebo Klus, to se čekalo. Ale
letos byly plné i ostatní koncerty a navíc i s báječnou atmosférou. Koncert
Javorů ve skvělé atmosféře zakončený
potleskem vestoje. Miki Ryvola přetáhl o hodinu „zavírací hodinu“ zámku.
A američtí Klezmatics, které, ač mají
cenu Grammy, v Telči nikdo neznal,
rozhýbali svou skvělou hudbou plnou
energie celé nádvoří.
I letos přinesly Prázdniny něco nového. Každý den kolem třetí se zaplnilo
náměstí dětmi a pohádky na pódiu daly
vzniknout nové prázdninové scéně. A
na vystoupení Víti Marčíka budou jistě dlouho vzpomínat nejen malí diváci.
Skvělý nápad Milana „Medvěda“ Koláře. Takhle si asi vychovává publikum
pro 50. ročník Prázdnin. Jako bomba v
klidné prázdninové atmosféře působila
francouzská skupina Hot Chicken. Prý
jeli jen tak kolem. Jejich „elvisovky“
roztančily na dvě hodiny celé náměstí. A ještě jedno tancování. Tentokrát
z třešťské Tančírny. Petr Píša se svým
Zatrest Bandem to rozjel na náměstí
ve velkém stylu. A rivalita, nerivalita,
telčské publikum nadšeně tleskalo. A
i když Prázdniny skončily tak, jak začaly, tedy bouřkou a deštěm, byly opět
fantastické. A tak se už těšíme na ty
TŘICÁTÉ.
Roman Fabeš
Foto na této straně Ilona Jeníčková

Víťa Marčík neměl o diváky nouzi. Prázdniny 2011.

Kolotoč jako z pohádky. Prázdniny 2011.

Statný náhradník lokomotivy Kačenky. Skaličan. Parní léto 2011.

Zámek. Hlavní scéna festivalu Prázdniny.
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Groß-Siegharts 1. října

Filatelisté budou vystavovat v Rakousku
1. října se v dolnorakouském Groß-Sieghartsu uskuteční výstava poštovních
známek a celin. Společně s tamními sběrateli představí své exponáty v sále městské radnice také ﬁlatelisté z
Telče.
TL o tom informoval předseda Klubu ﬁlatelistů Bohuslav Makovička: „Hlavním
mottem výstavy je společná historie našich zemí. Na výstavě proto představíme
exponáty jak z předznámkového období
(1664-1850), tak z pozdějších let, kdy
jsme žili v jednom státě a máme tak společnou poštovní historii.

Pro návštěvníky z obou stran hranice budou určitě zajímavé i ty expozice, které
se budou věnovat známkovému období
po zániku Rakouska - Uherska.“
Oživením výstavy bude také výstava historických pohlednic Groß-Sieghartsu.
Rakouští pořadatelé dávají společné výstavě velký význam. Svědčí o tom i fakt,
že v době jejího konání bude v Groß-Sieghartsu zřízen speciální poštovní úřad
(10 - 14 hod.), který bude pro poštovní
zásilky používat příležitostné poštovní razítko. K výstavě bude také vydána
poštovní známka s přítiskem v hodnotě
€ 0.62.
Výstavu zahájí prezident rakouského
spolku ﬁlatelistů René Alfons Haiden v
9,30. Pro návštěvníky bude otevřena do
15 hodin.
/z/

Dopis odeslaný z Vídně do Telče 5. ledna 1864 bude patřit k nejstarším „známkovým“
exponátům výstavy.

Pozor, změna

Pokračování koncertní
sezóny KPH

Začínáme změnou termínu. Koncert
Stamicova kvarteta je přeložen (z 31.
8.) na pondělí 26. září.
Další koncerty, na které se letos ještě
můžeme těšit, jsou Kytarové duo J. Kaulfers - L. Janeček 19. října, Jana Lahodná
- klarinet, Irina Kondratěnko – klavír 3.
listopadu a koncem listopadu koncert pedagogů ZUŠ Telč - Evy Pavlíkové - Kotíkové – zpěv a Veroniky Landecki – klavír.
lz

Přednáškový cyklus, který pro širokou
veřejnost pořádá
Národní památkový úřad v Telči

Malovaná výzdoba
zámeckého interiéru
v Telči a její
graﬁcké předlohy
Přednáší: Jan Salava
Středa 14. září v 18 hodin
Univerzitní centrum MU v Telči
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Babí Babí
léto léto
s Českou
inspirací
s �eskou
inspirací

HRADEC KRÁLOVÉ
2. - 3. 9. Slavnosti královny Elišky
HRADEC
Město již
tradičněKRÁLOVÉ
oslaví příjezd králov2.
- 3. 9. Slavnosti Královny Elišky
ny Elišky Rejčky.
www.slavnostikralovnyelisky.cz,
M�sto již tradi�n� oslavíwww.
p�íjezd Králo
hradeckralove.org
www.slavnostikralovnyelisky.cz, ww
CHEB
10. 9. Babí léto na Chebském hradě
CHEB
Populární folkový festival se vrací.
10. 9. Babí léto na Chebském hrad�
www.tic.cheb.cz
Populární
folkový festival se op�t v
JINDŘICHŮV
HRADEC
Vondrák,
Žalman
a spol.
a další
23. - 25.
9. Hudební
slavnosti
Adama
Michnywww.tic.cheb.cz
z Otradovic
17. ročník, série koncertů, slavnostní bohoslužba, „michnovské taneční“.
JIND�ICH�V HRADEC
www.jh.cz
23. - 25. 9. Hudební slavnosti Adama
KUTNÁ HORA
ro�ník, sérievarhanní
koncert�,
16. – 18.17.
9. Kutnohorský
fes- slavnos
tane�ní“
tival na„michnovské
konci léta
Nultý ročník
festivalu. Přednáška na
www.jh.cz
téma „Historie kutnohorského varhanářství“ a komentovaná prohlídka varhan v
KUTNÁ HORA
kostele sv. Jana Nepomuckého.
16. – 18. 9. Kutnohorský varhanní fe
www.guide.kh.cz
Nultý ro�ník festivalu, doprovodný p
LITOMYŠL
a komentovaná
15. - 18.varhaná�ství“
9. Festival Mladá
Smetanova prohlíd
Litomyšl
www.guide.kh.cz
Součástí festivalu i soutěž pro děti základních
škol Hledej B. S. aneb Smetana je nejlepší.
LITOMYŠL
www.litomysl.cz
15. - 18. 9. Festival Mladá Smetanov
POLIČKA
festivalu
pro d�ti zá
Sou�ástí
24. – 25.
9. Slavnosti
lovui sout�ž
na hradě
www.litomysl.cz
Svojanově
Zcela nová akce s loveckou tematikou.
Šerm, trubači,
sokolníci, lovčí se psy, ohPOLI�KA
nivé večerní vystoupení.
24. – 25. 9. Slavnosti lovu na hrad� S
www.svojanov.cz
Zcela nová akce s loveckou tématiko
TELČ
19.
století - šerm,
24. 9. Svatováclavské
časy vtruba�i,
Telči sokolníci, l
Náměstíwww.svojanov.cz
Zachariáše z Hradce - příjezd
sv. Václava s družinou, pohádka pro děti,
skupinyTEL�
historických tanců, šermu, cimbálová muzika, po celý den řemeslný trh,
24. 9. Svatováclavské �asy v Tel�i
večer „telčské vinobraní“.
Historické nám�stí Zachariáše z Hra
www.telc.eu
historických
tanc�, šermu, cimbálov
TŘEBOŇ
mázhausu
domu �. 71
3. 9. Houbařské
slavnosti
Bohatý www.telc.eu
„houboprogram“, který oslaví nejen houby, ale celý podzim, večer kostýmovanáT�EBO�
prohlídka města a program „Třeboňské hrané pověsti“.
3. 9. Houba�ské slavnosti
www.itrebon.cz
Bohatý
„houboprogram“,
který osla
Mnohem
více tipů
na výlet naleznete
m�stastránkách
a program „T�ebo�ské hrané p
na webových
www.ceskainspirace.cz
www.itrebon.cz

Mnohem více tip� na výlet naleznete

Co se také stalo o prázdninách

Smutný odjezd Kačenky. Lokomotivy.
Potkáme se s ní ještě na Parním létě? (1)

Našla se. Známka neznámého poutníka poselství z 13., nebo 14. století?
O pozoruhodných nálezech archeologů ve
Staroměstském rybníku více na str. 18.(3)

Přišla velká voda. 4. srpna v Urbanově. (2)

A stejný den v Sedlejově. (4)

Milan „Medvěd“ Kolář četl dětem na náměstí pohádky. (5)
Foto: Miroslav Mareš MFD (1), Luboš Pavlíček (2), Pavla Starůstková (3), Michal Uhlíř (4), Ilona Jeníčková (5)
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Srdečné pozdravy ze 13. století, díl III.

MIROSLAV BRYCHTA

Výroba nábytku na zakázku
kuchyňské linky
renovace kuchyňských linek
mobil: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz
www.nabytek-brychta.cz

Staroměstský rybník plný pokladů
V minulém díle jsme informovali o nečekaném objevu cesty spojující Staré Město
s Oslednicemi. Ještě nečekanější odhalení
na nás čekalo v měsíci srpnu. Ke kostelu Panny Marie totiž nevedla jen jedna
dlážděná středověká cesta, ale hned dvě.
Severojižní směr kopíruje v současnosti
odkrývaná komunikace, po níž putovali
obchodníci mezi Starým Městem a opevněným dvorcem, jehož dominantou byla
dodnes stojící románská věž sv. Ducha. V
terénu je dobře patrná úvozová proláklina, která byla ve spodní části vydlážděna
především křemeny. Okraje cesty jsou

důkazem vykonané pouti a také suvenýrem pocestného. Většinou se vyráběly ze
slitiny olova a cínu a viditelně našívaly na
plášť nebo klobouk. K lepšímu uchycení
sloužila ouška po stranách malé plaketky.
Reliéf na lícní straně vyobrazuje především postavy světců nebo symbol určitého
poutního místa. Snad nejznámějším poutním symbolem je mušle, odznak poutníků
putujících do španělského Santiaga de
Compostela ke hrobu apoštola sv. Jakuba,
který byl, jak známo, původním povoláním rybář. Odznaky v podobě schránek
mlžů Pecten maximus L. pocházejících

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.
• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
bankovky, tuzexové bony, losy, akcie,
celé sbírky - větší množství - pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny. Info: tiskarna@komurka.cz
nebo tel.: 724 22 92 92
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír
Roupcovi. Učebna v Telči na Myslibořské
ulici. Výuka a výcvik na všechny skupiny
motocyklů a na osobní automobil.
Jezdíme s motocykly Suzuki a Honda
a osobními automobily Citroen CZ.
Nové kurzy začínají vždy první pondělí
v měsíci na učebně autoškoly. Informace
na tel. 607 185 517, www.autoskolaekol.
wz.cz, autoskolaekol.telc@seznam.cz
• Pronajmu byt na vsi u Telče. Tel.
567 376 762.
• Prodám nebo pronajmu řadový dům
v Telči na Hradecké ulici. Podlahová
plocha 164 m2. Telefon 608 833 324.

Kdo tady bydlel? Zkoumá Aleš Hoch. Vlevo nahoře. Komu patřily tyto opaskové přezky?
Foto: Pavla Starůstková
dodnes ohraničeny velkými balvany tvořícími jakési „patníky“. I tato druhá cesta
směřuje ke kostelu a překračuje, lépe řečeno brodí, Telčský potok. V jejím okolí
jsou nacházeny kovové součásti oděvů,
jako např. nášivky, opaskové přezky, ale
i šperky v podobě esovitých záušnic a
prstenů. Většina nálezů patří k tzv. ztrátovým artefaktům, které vytrousili středověcí kolemjdoucí na cestách, některé z
nich však mohli vyrábět sami staroměstští
obyvatelé. Nálezy několika pozůstatků po
výrobních objektech pyrotechnologického charakteru, ale především nálezy strusek po tavbě kovů, by tomu nasvědčovaly. Konečnou odpověď na otázku výroby
předmětů z barevných kovů může však
vyřešit až důkladná budoucí analýza a
srovnání jak samotných artefaktů, tak výrobního odpadu v podobě úkapků a strusky, které vznikají v pecích při tavbě.
Za ojedinělé můžeme označit nálezy poutních odznaků, které byly ve středověku
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z vod Atlantiku nebo jejich napodobenin
pak nachází archeologové především v
městském prostředí po celé Evropě. Staroměstský rybník poskytl zatím dva kovové
poutní odznaky, které můžeme předběžně
datovat do období 13. – 14. století. V případě prvního telčského nálezu se jedná o
zlomek levého dolního rohu kovové destičky s vyobrazením dolní poloviny postavy s mečem a částečně dochovalým obvodovým nápisem: …VM PETRI… Odznak
mohl tedy původně vlastnit člověk putující
ke hrobu sv. Petra v Římě. Druhá, pravděpodobně olověná plaketka zakončená
v horní části půlkruhem nese vyobrazení
hvězdy a lodě s plachtou, která převáží několik postav. V tomto případě je na pravé
straně odznaku dobře patrné ouško k našití
na oděv pocestného. Oba předměty patří v
rámci telčských archeologických nálezových souborů zatím k ojedinělým.
David Zimola, vedoucí archeologického
odd. Muzea Vysočiny
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Nový děkan

Od srpna vede telčskou římskokatolickou
farnost a také telčské děkanství Mgr. P.
Josef Maincl. Ve funkcích vystřídal P. Josefa Chybu, který ze zdravotních důvodů
zdejší působení po necelém roce ukončil.
Rodák z Bořetic (1971) přijal kněžské
svěcení v roce 2000. Poté působil jako
kaplan na Znojemsku. Na Vysočinu přichází z farnosti Brankovice na Vyškovsku. Pro TL se ochotně představil a odpověděl na několik otázek.
Vzpomenete si na chvíli, kdy jste poprvé uslyšel, že existuje Telč?
Určitě to bylo už na základní škole, ale
kdy si nepamatuji. Přesně však vím, že
jsem do Telče přijel poprvé na kole v
roce 1997 s kamarádem z vysoké školy.
Co Vás nejdříve napadlo, když jste se
dozvěděl, že Vás Otec biskup posílá právě sem? Mohlo to být, tam je velká zima,
moc kostelů, nebo úplně něco jiného?
Protože jsem zatím působil převážně ve
venkovských farnostech, tak trochu obava z městského prostředí.
V Telči jste velice krátkou dobu na to,

abychom se ptali na Vaše představy o
zdejším působení. Zeptám se ale, zda
Vás v prvním měsíci zdejšího pobytu
něco mimořádně překvapilo.
Když jsem šel poprvé po Dlážkách k Matce Boží, překvapila mě kráva s telátkem,
která se pásla téměř uprostřed města. Skutečně příjemným zjištěním bylo, že moji
noví farníci jsou srdeční a otevření.
Děkanství, které vedete, je mimořádně rozsáhlé. Dal jste si termín, do kdy
chcete všech 29 farností navštívit?
Nedal. Ale doufám, že budu mít dostatek
času poznávat nejen své vlastní farnosti,
ale i ostatní farnosti a kněze v děkanátu.
Jak vnímáte, že Vašimi podřízenými v
děkanství bude jak Váš předchůdce Alois
Pernička, tak také bývalý generální vikář brněnské diecéze Karel Satorie?
Rád bych oba vnímal především jako dobré spolupracovníky na společném díle. Věřím, že z naší spolupráce bude mít užitek
nejen Telč, ale i další farnosti děkanátu.
Prozradíte své záliby, koníčky?
Už jako malý kluk jsem stále něco rozebíral a dával dohromady. To mi zůstalo
až dodnes.
/z/

Františka Jirousová pro TL:

Ocenění mě překvapilo. Docela dost
V červnových TL jsme informovali o
velkém úspěchu absolventky telčského
gymnázia (1998) Františky Jirousové,
která získala za
román Vyhnanci prestižní literární Cenu Jiřího Ortena. Ta
se uděluje autorům prozaického nebo básnického díla, kterým v době vydání díla není více jak třicet roků.
Mladá autorka ochotně odpověděla na
otázky TL.
Jak moc Vás udělení ceny překvapilo?
Docela dost. Tu knihu deset let nechtělo žádné nakladatelství vydat a nakonec
dostane Ortena. Pro mě je to důkaz toho,
že všechno má svůj čas a člověk nemá
nikdy ztrácet naději, i když se mu situace
zdá beznadějná.
Před Vámi ji třeba obdržel Michal
Viewegh či Petra Hůlová. Jak se cítíte

ve společnosti takových autorů?
Takhle o tom nepřemýšlím. Vlastně
se ani nepovažuji za nějakého spisovatele, když tak velmi příležitostného.
Právě těch 10 let jsem vůbec nic nenapsala. A psaní se nedá vynutit, je to
dar, takže považovat se za spisovatele je pro mě nesmysl. A vlastně ani ty
literární kruhy nesleduji, o současnou
literaturu se spíše nezajímám a nečtu
literární časopisy.
Městská knihovna v Telči má v nabídce
Váš román Velmi vzdálený oheň a nově
i oceněné Vyhnance. Nepřibude k nim
v dohledné době Vaše další práce?
V dohledné době určitě ne. Teď se věnuji
hlavně ﬁlosoﬁi a své disertační práci, to
je činnost, která mě velmi těší. Jestli ještě někdy něco napíšu, nezáleží až tak na
mně, ale na tom, jestli se bude opakovat
ta silná inspirace, kvůli které jsem vždycky psát začínala. Byla bych samozřejmě
moc ráda, kdyby se to aspoň ještě jednou
stalo, protože neznám hlubší radost než
tohle zažít.
(z)

Katedra architektury, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze
Výstava kreseb posluchačů studijního programu „Architektura a stavitelství“

TELČ 11´

Vernisáž v pondělí 12. září v 16 hodin ve vstupní síni radnice v Telči
Výstava potrvá do 15. října
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Telčské děkanství

Seznam farností:
Budeč, Cizkrajov, Český Rudolec,
Dačice, Dešná, Dlouhá Brtnice, Horní
Slatina, Kostelní Myslová, Kostelní
Vydří, Krasonice, Lipolec, Matějovec, Mrákotín, Nová Říše, Nové Sady,
Olšany u Dačic, Palupín, Popelín,
Radkov, Rancířov, Rozseč, Slavonice, Stará Říše, Staré Hobzí, Studená,
Telč, Třebětice, Urbanov, Volfířov.

Připomínáme si
90 roků

15. září 1921 zemřela v Telči učitelka
Marie Krejčů (*1860). Všeobecně je
považována za obnovitelku horáckého
kroje a ornamentu. Její práce Horácký
kroj (1914) je považována v daném oboru za zásadní a všechny další práce z ní
vychází. Sbírka textilií telčského muzea
pochází především z jejího odkazu.

150 roků

1. srpna 1861 se v Kutné Hoře narodil
Emil Šolc. V roce 1884 koupil v Telči
Bibusovo knihkupectví. Postupně je přetvořil v moderní české nakladatelství a
vydavatelství, jehož věhlas přesáhl hranice regionu. Postupně vydal 400 (!) knižních titulů z nejrůznějších oborů. V roce
1911 přenesl své podnikatelské aktivity
do Prahy, kde 16. srpna 1931 zemřel.

160 roků

28. srpna 1851 se v Blansku narodil Karel Jaroslav Maška (+1916). Když byl
v roce 1892 jmenován ředitelem reálky v
Telči, patřil již k předním českým archeologům. Jeho nálezy z Předmostí u Přerova a z jeskyně Šipka u Štramberka patří k nejvýznamnějším archeologickým
nálezům u nás. Vědecky pracoval i po
přesídlení do Telče. Je jeho zásluhou, že
po velkém požáru náměstí v roce 1900
byly domy obnoveny v původní podobě.

Seriál besed

125 let muzea
v Telči
Koníček, který vás pohltí

pěstování fuchsií
Přednáší RNDr. Pavel Macků
Pondělí 5. září v 17 hodin

v zasedací místnosti radnice v Telči

Hasičům velí Jiří Fišara

Od května má telčská stanice Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina nového velitele. Stal se jím rodák z Příkaz u
Olomouce, npor. Bc. Jiří Fišara.
Původní povolání mechanika
výpočetní techniky vyměnil za
dráhu profesionálního hasiče
v roce 2001,
kdy nastoupil
k hasičům do
sousedního
Jihočeského
kraje. Na stanici v Dačicích sloužil v různých funkcích, až po velitele družstva.
„Již jako předškoláka mě otec brával
do hasičské zbrojnice,“ vysvětluje svůj
vztah k hasičské profesi. Řádným členem Sboru dobrovolných hasičů se stal
v roce 1990. O osm let později se přestěhoval do nedaleké Hříšice a i zde je
členem místního sboru.
Otec tří dětí toho stihne opravdu hodně.
Mezi jeho záliby patří kolo, in-line brusle, motorka, tenis, turistika, lezení na
umělých i přírodních stěnách, požární
sport, ale především rodina. „Jsem rád,
že všechny moje záliby baví i moje děti,
dvanáctiletou Elišku, desetiletou Barborku a tříapůlletého Vojtíška. Občas se
přidá i maminka,“ dodává s úsměvem.
Jiří Fišara je také dárcem krve. Darů
nejcennější tekutiny má za sebou již
třiasedmdesát. V nadcházejícím roce
ho čeká ukončení magisterského studia
na Jihočeské univerzitě. Obor Ochrana

X. ročník

obyvatelstva je samozřejmě příbuzný s
jeho povoláním. Náplní studia je nejen
požární problematika, ale také řešení živelních pohrom, hromadných neštěstí až
po teroristické útoky.
Jak vidí nový velitel telčskou stanici?
„Na hodnocení je příliš brzy. Do zimy se
snažíme opravit pár drobností, které by
mohly se sněhem dělat problémy. Opravujeme střechu, natíráme okna, spravujeme okapy. Pro práci hasičů jsou zde
dobré podmínky. Velkým přínosem je
nová cisterna TATRA Terrno, speciálně
postavená pro telčské podmínky, aby bez
problémů vjela na náměstí. V tom vidím
dobrou práci mých předchůdců.“
Pro telčskou odbornou hasičskou veřejnost není nový velitel zcela neznámý.
Několikrát se zde zúčastnil náročného
Hasičského pětiboje. Chystá se i letos.
Ví, že jeho start bude o hodně těžší než
ty předchozí. Na výkon „šéfa“ bude soustředěna velká pozornost. Na otázku, zda
ho uvidíme i v dresu VIP týmu na Hasičském dnu 3. září na náměstí, odpovídá
lakonicky: „Budu-li nominován, tak určitě.“
/z/

Hasičský pětiboj
Extrémní soutěž
profesionálních hasičů

Areál stanice HZS Telč
v Luční ulici

24. září v 10.00 hod.

Sběrový kalendář
Kovový odpad
8. 9.

Biologický odpad

I. – II. 13. 9. IV.
15. 9.
III.
14. 9. V.
16. 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

Se Sokolem na rozhledny

Komise turistiky ČOS a TJ Sokol Telč zvou na turistický výstup na
rozhlednu na Oslednicích v sobotu 10. září.
13.00 hod. slavnostní projev
13.30 – 15.00 hod. sportovní odpoledne s lanovými aktivitami pro děti a mládež
18.00 hod. divadelní představení v sokolovně Čert a Káča
20.00 hod. posezení s country muzikou v sokolovně

www.sesokolemnarozhledny.cz.tl

Léto bylo tři dny

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice od
19. 7. do 18. 8. 2011.

Červenec v číslech

Průměrná teplota: 16,4 °C
Průměrný tlak:1012 hPa
Srážky: 106 mm
Maximální teplota: 32,6 °C, 9. 7. v 15,34
hod.
Minimální teplota: 8,8 °C, 3. 7. v 8,18 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 31,5 km/h, 17. 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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Měla Ludmila Clementisová telčský původ?

Historie více než detektivní
Když jsme tu informaci zaznamenali
poprvé, trochu jsme o ní zapochybovali.
Když ale paní Dagmar Steinová, skvělá
vypravěčka s neskutečnou pamětí, za
hovoru prohodila „Když jsem po válce
pracovala na Ministerstvu informací,
tak jsem občas od známých slyšela, že
manželka ministra Clementise je také
z Telče,“ začali jsme pátrat. Měla žena
popraveného ministra zahraničí Vlado
Clementise telčský původ? Moc úspěšní
zatím nejsme. Téměř s určitostí můžeme
doložit, že Ludmila Pátková, jak se jmenovala za svobodna, se v Telči nenarodila. To ale nic neznamená. I dnes se k
Telči hlásí i ti, kdo mají v rodném listě
jiné místo narození. Cítí se být z Telče
po rodičích, někdy dokonce i po prarodičích.
Oﬁciální životopis Ludmily Clementisové říká, že se narodila 4. června 1910 v
Praze jako dcera ředitele Hypotéční banky Jana Pátka (1876-1966). V Bratislavě, kam se rodina přestěhovala, vystudovala Hudebně - dramatickou akademii.
Po jejím dokončení získala angažmá ve
Slovenském národním divadle. Zde se
seznámila s Vladom Clementisem, za
kterého se v roce 1933 provdala. Telčská
stopa vůbec žádná. Nebyli jsme úspěšní
ani v nám známých rodinách Pátků ve
městě. Máme pátrání vzdát? Ne!
Zkusíme ještě jednu stopu. Na hřbitově

u Matky Boží je dnes opuštěný pozoruhodný hrob se zajímavým náhrobkem od
významných brněnských sochařů Adolfa
Loose st. a Johanna Tomoly. Na něm si
můžeme přečíst jméno nejstaršího doloženého pohřbeného, studenta 5. ročníku
reálky, Antonína Procházky (+1877), pak
následují jeho rodiče František (+1914)
a Marie (+1910). Posléze se už příjmení
mění. Najdeme zde Katrnoškovy a Pátkovy(!). Dr. Josef Pátek se narodil v roce
1886 sice v Ostrovačicicíh, ale v roce
1904 maturoval na telčské reálce. Bydlel
při studiích u prarodičů? V almanachu
GOB z roku 1932 je uváděn jako „továrník v Praze“.
Můžete k objasnění této epizody nějak
přispět? Napište nám na tl@telc-etc.cz,
nebo zavolejte na 774 584 841.
Děkujeme.

A tak je jen odhadem badatele, že Josef
Pátek by mohl být mladším bratrem Jana
Pátka, otce Lídy Clementisové. Mluví pro
to věk, postavení i pražské působení. Ale
je to pořád jen hodně odvážný odhad.
Zmíněný hrob je dnes opuštěný a neozývá se ani jeho poslední nájemce.
Kde pátrat dále? Třeba pomohou čtenáři
TL. Potvrdit ono zcela vážně míněné tvrzení pamětníků „Lída Clementisová byla
z Telče“ by byl sice malý, ale hodně zajímavý příspěvek k historii Telče.
(z)

Nové knihy
městské knihovny
Kniha není než klíč, jenž otvírá zámek
našich vlastních snů.
Vladimír Tille

Beletrie

Stockett: Černobílý svět; Martigli: 999
poslední strážce; Mosse: Hrobka; Roberts: Kouzlo okamžiku; Kessler: Montyho utajené vítězství; Fielding: Nebezpečná zóna; Quick: O život; Johansen:
Pandořina dcera; Abrahamová: Poslední
zpověď; Christie: Potíže v zálivu Pollensa; Jamison: Tajná komora; Patterson:
Uvidíš, zemřeš; Keyes: Idol žen; Giller: Miluj mě navždy; Mayle: Smetánka z Provence; Kallentoft: Zimní oběť;
Khoury: Znamení; Tremayne: Ztracený
relikviář

Naučná

Cílek: Hlasy z hořících domů; Novák:
Asertivitou k sebedůvěře; Kovařík: Soumrak rytířstva

Dětská

Rákosníková: Malí kuchaři; Kühnl:
Správná parta a zrušená kletba; Brezina: Šíleně divocí andílci; Steidlová:
Zajíček Ouško jde do školy; Kinney:
Deník malého poseroutky; Dahl: Jakub
a obří broskev; Ježková: Prahou kráčí
lev; Čtvrtek: My tři a pes z Pětipes; Sís:
Strom života
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

M�sto Tel� Vás zve na ukon�ení letní sezóny v sobotu 24. zá�í na nám�stí Zachariáše z Hradce

Svatováclavské �asy s oslavou 110 let tel�ských v�ela��

10.00 – 11.00 O Smolí�kovi, NaKop Tyjátr Jihlava, režie a úprava: Michael Junášek
Pohádka pro dv� uklíze�ky, jednoho údržbá�e a pro d�ti, které mají rády veselé
pohádky.
11.00 – 12.00 V�ela�i v Tel�i slaví 110 let - p�ednáška MUDr. Ji�ího Brožka o v�elích
produktech
14.00 Calyculus J. Hradec – gotické tance
14.30 p�íjezd sv. Václava s družinou
15.00 Spole�enstvo Libertas T�ebí� – šermí�ský souboj
15.20 Calyculus J. Hradec – renesan�ní tance
15.45 Knechti Znojmo
16.30 Spole�enstvo Libertas T�ebí� – šermí�ský souboj
17.00 – 18.00 cimbálová muzika Rathan
�emeslný a farmá�ský trh na nám�stí od 10 do 18 hod.
„Výcvik mušketýr� a pikenýr�“ skupiny p�átel živé historie Knechti Znojmo – ur�eno pro rodiny s d�tmi od 6 let,
u kašny v horní �ásti nám�stí
V rámci 110. výro�í tel�ských v�ela�� bude po celý den probíhat prezentace v�ela�ských pom�cek
s ochutnávkou medu
Po skon�ení produkce na nám�stí p�ij�te do mázhausu ZUŠ na „tel�ské vinobraní“ s ochutnávkou dobrého vína.
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Dotazník Víta Obrdlíka
Již více než rok spolupracuje na založení Geoparku Vysočina se sídlem v Telči.
Vystudoval lesní inženýrství na Mendelově univerzitě
v Brně. Společnost Via Vysočina, kterou vede,
se specializuje
na dotační tituly
v oblasti životního prostředí,
zemědělství,
lesnictví, krajinných úprav a cestovního ruchu. Dotazník
TL vyplnil Ing. Vít Obrdlík.
Jak se stane, že lesní inženýr nakonec
„shání“ peníze z dotačních programů
místo každodenního chození po lesích?
Po škole jsem se postupně dostal k problematice dotační politiky v lesním hospodářství. A nakonec mi to zůstalo dodnes.
Jak často se podíváte do lesa?
Času moc není, ale přibližně dvakrát do
měsíce.
Les, kde jste doma?
Javořice a okolí, ale třeba taky Česká
Kanada, to jsou místa, co mám rád.
Jste nimrod. Úlovek, kterého si nejvíce ceníte?

Ticho a klid lesa při rozbřesku během
babího léta.
Myslivec a kuchyně?
Minutky si rád připravuji sám.
Hlavní koníčky?
Cestování, myslivost.
Kde jste byl nejdál?
Indonésie.
Představte si, že jste ministrem zemědělství. Vaše první rozhodnutí?
Ta představa je mi tak vzdálená, že se mi na
otázku těžko odpovídá. Pravděpodobně bych
otevřel okna úřadu a pořádně vyvětral.
Prozradíme, že máte malou Anežku.
Vezmete ji někdy do lesa?
Ano, letos jsme už byli houbařit.
Rostou houby?
Letošní léto milovníkům houbaření nadržuje, raději bych méně hub a více slunce.
Které houby sbíráte?
Pokud možno ty jedlé.
Kniha, nebo televize?
Kniha.
Oblíbený spisovatel, kniha?
Martin Fendrych, Jako pták na drátě.
Na co se zeptáte TL?
Jak dobře znají své čtenáře.
TL:
Poté, co jsme si ověřili, jak podrobně znáte
TL, tak už nemůžeme tvrdit, že dobře. (z)

Počasí v červenci

né bouřce 9. 7., kdy napršelo kolem 40
mm. Větší přeháňky byly ještě několikrát, někdy i s kroupami, ale spíše v
okolí Telče, naši stanici nezasáhly. Záleželo na tom, kde bouřkový oblak svoji
nadílku vysypal.
Utěšovali jsme se, že konec července
a začátek srpna bývá u nás statisticky
pěkné a stálé letní počasí. Tak tentokrát
to nevyšlo. Konec července byl naopak
velmi chladný a denní maxima nedosáhla ani 15 °C.
Měsíc hodnotíme teplotně jako slabě
podprůměrný, srážkově mírně nadprůměrný. Letošní červenec byl zajímavý
(ale spíše v záporném smyslu) také tím,
že měl nejkratší dobu slunečního svitu v
porovnání s měsíci březnem až červnem
letošního roku. Oproti dlouhodobému
průměru sluníčko svítilo jen asi dvě třetiny doby obvyklého úhrnu.
Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Počátek měsíce nijak moc letně nevypadal. Hodně oblaků, časté srážky a
maximální teploty nedosahovaly ani 20
°C. Dne 3. 7. byla nejvyšší dosažená
denní teplota dokonce jen 11 °C. Od 5.
7. přece jen došlo k obratu, možná až
příliš prudkému. Během několika dnů
se při slunečném počasí začaly zvedat
i teploty a maxima se vyhoupla přes 25
°C. Vrcholu dosáhly teploty 9. 7., kdy
bylo maximum téměř 30 °C. Toto teplé,
slunečné počasí však trvalo jen krátce.
Prakticky jenom týden. Poté se již pěkný letní den ukázal jen zřídka. Převažovalo oblačné počasí s častými srážkami
ve formě deště nebo přeháněk, občas s
bouřkou. Zajímavý jev se vyskytl při
noční bouřce z 9. na 10. 7. Tato bouřka
byla provázena téměř nepřetržitými výboji, které působily dojmem záblesků
stroboskopu a byly prakticky ve všech
směrech, všude kolem pozorovatele.
Velmi vydatné srážky byly při zmíně-

125 let muzea v Telči
Zcela nová expozice v areálu Státního zámku.
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Kdo je doma v zookoutku

Muntžak
malý
Pokračujeme v představování obyvatel

záchranné stanice volně žijících zvířat
pana Pavla Dvořáka za zámeckým parkem při cestě ze Slavatovské ulice (výpadovka na Jindřichův Hradec) do areálu
škol v Hradecké ulici.
Na první pohled vypadá jako malý srnec,
je to však nejmenší zástupce jelenovitých na světě. Váží kolem 12 kg. Samci jsou ozdobeni malými jednoduchými
parůžky na nezvykle velkých pučnicích.
Mívají prodloužené horní špičáky, samičky mají špičáky pouze krátké. Tento znak svědčí o vývojové primitivnosti
celé skupiny muntžaků v rámci jelenovitých. Muntžak využívá nízké keřovité
porosty v hustých lesích, kde se velmi

obratně a tiše pohybuje. Jeho domovinou
jsou hory jižní Číny. Muntžak malý byl
úspěšně vysazen ve Francii a Anglii. V
Anglii se velice dobře uchytil a patří tam
mezi běžnou lovnou zvěř. Muntžaci se
zdržují v keřovitých úkrytech po většinu
dne. Nevytváří skupiny, pouze při páření
se samec připojí na několik týdnů k samici. Říje probíhá v lednu až únoru, březost trvá 7 měsíců a rodí se pouze jedno
mládě, vážící přibližně jeden kilogram.
Velice srdnatě brání své teritorium, při
boji s vetřelci používá parůžky, ale i své
dlouhé špičáky, kterými způsobuje hluboké rány. Jako potravu využívá velké
množství bylin, travin, listí keřů a stromů a rád okusuje pupeny. V zimním období vyžaduje kvalitní potravu bohatou
na bílkoviny a nerostné látky. Náš muntžak byl zakoupen od soukromého chovatele, dostal jméno Muntžík. Je to velice
vděčný chovanec a snad se nám podaří k
němu sehnat samičku.
Pro TL připravuje Pavel Dvořák
Kdo ze čtenářů by chtěl přispět na krmení a péči o zvířata v zookoutku, může
zaslat ﬁnanční podporu na účet OS
č.171214046/0600. Po domluvě s provozovatelem na tel. 605780737 je možné také zakoupit konkrétní druh krmiva
a přinést ho do stanice.

Sport

Podpořte dobročinnou cyklojízdu

Na kole dětem Vysočinou

Fotbal

Rozpis zápasů mužstev SK Telč na domácím hřišti:
4. 9. 16.00 muži A Jakubov
10. 9. 9.00 dorost ml. Bedřichov
10. 9. 11.15 dorost st. Bedřichov
10. 9. 16.00 muži B Cejle B
11. 9. 9.00 žáci st. Jaroměřice n.R.
11. 9. 10.45 žáci ml. Jaroměřice n.R.
17. 9. 9.00 přípravka turnaj Telč
18. 9. 15.30 muži A Přibyslavice
25. 9. 15.30 muži A Hrotovice
28. 9. 9.00 dorost ml. Bystřice n.P.
28. 9. 11.15 dorost st. Bystřice n.P.

Hasičský sport

V sobotu 10. září dopoledne vyjede z
telčského náměstí peloton cyklistů. Jak
bude velký, pořadatelé v tuto chvíli bohužel nevědí. Jejich přáním je, aby byl
co největší. Přitom se nejedná o závod
nebo výlet kamarádů. Výtěžek celé jízdy
je totiž určen na podporu onkologicky
nemocným dětem a pediatrickému oddělení Nemocnice Jihlava.
O tom, jak myšlenka dobročinné cyklojízdy
vznikla, jsme hovořili s Lucií Doanovou a
zástupci Advokátní kanceláře COURTON,
která za pozoruhodným nápadem stojí.
„Náš projekt se inspiruje myšlenkou
Nadačního fondu Na kole dětem, v jehož čele stojí Josef Zimovčák, známý

řit její myšlenku i vlastní aktivitou.“
Pořadatelé si zatím nemohou klást velké
cíle, co z výtěžku cyklojízdy (symbolické
startovné, příspěvky sponzorů) pro dětské
oddělení jihlavské nemocnice pořídí. „Pokud by se podařilo částečně přispět například na nový inkubátor, byli bychom spokojeni,“ skromně plánuje L. Doanová.
Organizátoři úzce spolupracují s jihlavskou
nemocnicí, která cyklojízdu také propaguje. Proto nepřekvapí, že se na ní již zaregistrovala řada jejích zaměstnanců. Mezi
těmi, kdo nad ní přijali záštitu, je také senátor Miloš Vystrčil. Na otázku, proč akci
podpořil, uvedl: „především mě zaujal její
bohulibý účel a také to, že organizátory,

především svou účastí na velocipedu na
cyklistických závodech Tour de France,
Giro d’Italia ap. Mimo jiné organizuje
každoroční cyklojízdu od nejzápadnějšího bodu ČR po nejvýchodnější bod Slovenské republiky. Veškerý výtěžek z této
akce je věnován dětským onkologickým
klinikám,“ vysvětlila L. Doanová a dodala, „před časem jsme se části zmíněné
dobročinné jízdy J. Zimovčáka zúčastnili. Poté již nebylo daleko k nápadu rozší-

Foto: Ilona Jeníčková
bývalé studenty telčského gymnázia, Lucii
Doanovou a Lukáše Musila, dobře znám.
Navíc si myslím, že se jedná o dobrou propagaci Vysočiny, Telčska a Jihlavska.“ Je
velmi pravděpodobné, že se Miloš Vystrčil
objeví také na startu cyklojízdy.
Na závěr odpověděla L. Doanová na zřejmě
častou otázku zájemců o účast na cyklojízdě: „Není podmínkou absolvovat ji celou.
Budeme si vážit každého účastníka, který s
námi projede jen její sebemenší část.“ (z)

3. 9.
Hasičský den náměstí
9.00 – 14.00
O pohár starosty města Telče - soutěž
mladých hasičů (6 – 15 let)
11.00 – 12.30
hraje Dixieland Jazz Band Telč
16.30 – 19.00
O pohár zámku Telče – soutěž žen
19.00
ukázka požárního útoku „Dream Teamu
Kraje Vysočina“ a požární útok hasičské
přípravky SDH Výčapy (3 – 6 let)
20.00 – 01.00
O pohár města Telče – noční soutěž mužů
Hasičský den bude vysílán na velkoplošnou obrazovku na náměstí a on-line internetovou hasičskou televizí na www.
hasici150.tv
www.sdhnevcehle.cz
24. 9. Hasičský pětiboj
od 10 hod. v areálu stanice na Luční ul.
X. ročník soutěže profesionálních hasičů

Motokros

4. 9. Chalupa cup

Dyjické mosty

Střelectví

24. 9. Souboj dvojic
Dyjické mosty
otevřená střelecká soutěž z velkorážné
pistole, revolveru a malorážky
www.streleckyklubtelc.cz

Florbal

Orel jednota Telč společně s TJ Sokol
Telč pořádá v Telči první velký ﬂorbalový turnaj - Raptor Cup. Hraje se v
sobotu 17. září ve sportovní hale u sokolovny od rána až do večera.
Podrobnosti a časový rozpis zápasů najdete na http://raptorcup.jdem.cz

Na kole dětem Vysočinou
s Josefem Zimovčákem

Sobota 10. září v 10 hod. na náměstí Zachariáše z Hradce
Telč - Sedlejov - Brtnice - Jihlava - Batelov - Třešť - Růžená - Roštejn - Telč
Výtěžek z akce bude věnován na podporu onkologicky nemocným dětem
a pediatrickému oddělení Nemocnice Jihlava
Pořádá: AK COURTON s Nadačním fondem Na kole dětem
Více na: www.nakoledetemvysocinou.cz
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Kulturní kalendář Společenská rubrika

Pro letní měsíce je vydán samostatný tisk Telčské léto 2011.

Akce

10. 9.
Dny evropského kulturního dědictví
více na str. 6
18. 9. 14 – 18
alej Lipky
Kolečka v Lipkách
na kolečkových bruslích, koloběžkách,
tříkolkách, na kole či na skateboardu
nebo s kočárkem
soutěže (nejen) pro děti, kvíz, společná
vyjížďka i volné jízdy
Popovídáme si také o bezpečné jízdě, o
alejích i o potřebě dráhy pro inline v Telči … Spolu s dobrovolníky pořádá o.s.
Javořice
21. 9. 14 – 17
centrální parkoviště
Vysočinou na silnicích bezpečně
preventivní dopravně bezpečnostní akci
pořádá Krajské ředitelství PČR Kraje
Vysočina
24. 9.
náměstí
Svatováclavské časy s oslavou 110 let
telčských včelařů
více na str. 22

Koncert KPH

26. 9. 19.30 sál ZUŠ
Stamic, Kramář – slavní rodáci z Vysočiny 18. století
hraje Stamicovo kvarteto ve složení: Jindřich Pazdera (1. housle), Josef Kekula
(2. housle),
Jan Pěruška (viola),
Petr Hejný (violoncello)
Spolupráce na realizaci koncertu a spoluúčinkuje Mgr. Karel Plocek (viola)
Program: F. Schubert, Ant. Stamic, F. V.
Kramář – díla pro smyčcové nástroje

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po – Čt 15 – 19 hod.
8. 9.
ﬁlm
22. 9. výlet k „Jánovi“ s opékáním
26. 9. vyrob si svého „kofoláčka“

Chovatelé

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

Uzávěrka příštího čísla

16. září

Vítáme nové občánky

Markéta Přibilová, Štěpnice
Anežka Tůmová, Štěpnice
Šimon Vojtíšek, Podolí
Štěpán Vojtíšek, Podolí
Vittoria Giunti, Podolí
Lenka Rokytová, Podolí

Bohoslužby
Římskokatolické
3. 9.
4. 9.

so
ne

10. 9.
11. 9.

so
ne

17. 9.
18. 9.

so
ne

24. 9.
25. 9.

so
ne

28. 9.

st

Blahopřejeme novomanželům

Lubomír Bouzek, Praha
a Pavla Kupková, Praha
Štefan Szebista, Třebíč
a Petra Išová, Třebíč
Martin Foral, Brno
a Veronika Šimková, Telč
Milan Vaněk, Šebkovice
a Sabina Kneslová, Telč
Pavel Čírtek, Kostelec
a Veronika Kovářová, Batelov
Karel Policar, Batelov
a Olga Jedličková, Batelov
Jan Ďásek, Luka nad Jihlavou
a Jana Klusáčková, Jihlava
Martin Pejčoch, Oslo, Norsko
a Marte Grønlien, Oslo, Norsko
Jan Janák, Jihlava
a Šárka Kůsová, Jihlava
Lukáš Maňo, Dolní Cerekev
a Lucie Kunrtová, Dolní Cerekev
Luboš Hrůza, Třebíč
a Zuzana Uhlířová, Třešť
Petr Šebesta, Nevcehle
a Petra Brunnerová, Jindřichovice
Andrew Bennett, Wirral, Anglie
a Eva Hrubá, Hostětice
Milan Maleček, Telč
a Tereza Hütterová, Telč
Petr Smejkal, Panenská Rozsíčka
a Ilona Tothová, Panenská Rozsíčka
Pavel Brtník, Brno
a Jana Dvořáková, Brno
Vladimír Bartoš, Jihlava
a Klára Vlková, Praha

Opustili nás

Jaroslava Müllerová, Štěpnice 85 let
Pavel Veselý, Štěpnice
58 let
Jindřiška Roudenská, St. Město 82 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dětí na základě písemného souhlasu
obou rodičů, u sňatku na základě písemného
souhlasu obou novomanželů a u zemřelých
podle úmrtního oznámení zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).
TL 9/2011 - 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
Oldřich Houdek tiskárna 11-056
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18.00
7.30
9.00
10.30
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
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
Matka Boží
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

každý čtvrtek v 19.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi

každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Vzpomínka

Vydal ses cestou, již chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán,
dík za to, čím jsi nám v životě byl, za
každý den, jenž jsi pro nás žil.
Dne 5. září by se dožil 80 let pan Jan
Sejrek.
S láskou vzpomínají manželka Jitka a
dcery Jana a Jitka s rodinami a ostatní
příbuzní.

Klášter karmelitánů
v Kostelním Vydří

2. září v 19.30 hod.
Žalmy III
Pozvedám oči k horám

Slávek Klecandr
z Oborohu

Skvost regionu. Zvonička v Černíči

Potápění

Poseidon v Alpách? Ano!

Je a není to překvapivá zpráva. Klub telčských potápěčů Poseidon se vydal v polovině srpna do Alp. Domněnku, že oddíl
zaměnil vodní živel za lezení po skalách,
pro TL vyvrátil předseda klubu Jaroslav
Petrů: „Naším cílem nejsou vrcholy hor,

ale jezero Gosausee pod Dachsteinem.
Voda je zde sice chladnější, zato viditelnost je za šedesátimetrovou hranici!“ A
na co se šéf potápěčů na expedici těší?
„Možná se potkáme i s medvědem,“ uvedl s úsměvem těsně před odjezdem.
Poprvé také v Telči!

Hradozámecká noc
z 3. na 4. září
Zámek Telč:
netradiční hasičské závody

Více na www.hradozameckanoc.cz
Pořádá Národní památkový ústav

199 bojuje s korupcí

Žehnání zvoničky v Černíči
10. září v 10 hodin

Světící biskup pražský Msgr. Václav Malý
10,00 mše sv. na návsi
11,15 žehnání zvoničky

11,30 beseda s biskupem Václavem Malým
Hudební doprovod: Varhany Jan Nosek a Brass kvintet Waltera Hofbaurea
duchovní a barokní skladby

Noční prohlídky na zámku v Telči
10. a 11. září od 20 hodin

Rezervace vstupenek každý den mimo pondělí od 10 do 17 hodin
na tel.: 420-567 243 943,
e-mail: rezervace@zamek-telc.cz
Pořádá Národní památkový ústav Telč, SZ Telč, Divadelní soubor Tyl Dačice
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Linka 199 poskytuje právní poradenství
a podporu při oznamování případů korupce. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo vnitra a provozovatelem je na základě výběrového řízení občanské sdružení
Oživení. Provoz protikorupční linky 199
je součástí Vládní strategie boje proti korupci pro léta 2011-2012 a jejím cílem je
přispět k řešení korupční situace v České
republice.
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR MVČR

