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Charita splnila cíle projektu

Otevírá se nová ZASTÁVka. Ve Slavíčkově ulici
30. října bude po roční výstavbě otevřena ve Slavíčkově ulici nová budova nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka. Jeho provozovatelem je Oblastní
charita Jihlava. Klub dosud působil v pronajatých prostorách v ulici Na Posvátné. Projekt za cca 12 mil. Kč byl financován z několika zdrojů. „70% celkové investice bylo
hrazeno z dotace programu ROP Jihovýchod, 2 milióny z rozpočtu Kraje Vysočina,

0,5 milionu poskytlo Město Telč a s částkou
cca 1,5 milionu přispěla Charita z vlastních
zdrojů,“ uvedl pro TL manažer projektu Vítězslav Schrek. Díky novým prostorám dojde podle vedoucí klubu Petry Břečkové
k rozšíření jeho kapacity, bude možné zvýšit
počet osob, které denně mohou zařízení navštívit a také dojde ke zvýšení rozsahu a kvality poskytovaných služeb. Oba vedoucí pracovníci Charity, kteří se na vzniku nového

objektu podíleli, zvou telčskou veřejnost
na odpoledne 30. října k prohlídce nových
prostor klubu. „Rádi jim představíme záměr
využití jednotlivých místností, jejich zařízení a hlavně aktivity Zastávky. Připravili jsme
pro ně i zajímavý kulturní a sportovní program. Den otevřených dveří je také zároveň
dobrou příležitostí pro potenciální nové klienty, aby si klub okoukli,“ zdůraznila Petra
Břečková. Vítězslav Schrek při této příležitosti také vysvětlil, že na financování zařízení v novém objektu se v podstatě nic nezmění. I nadále bude vícezdrojové s hlavním
podílem financí z dotací Ministerstva práce
a sociálních věcí a Kraje Vysočina. „Předjednán je i příspěvek od Města Telče. Zbývající náklady hradí Oblastní charita Jihlava z menších dotačních titulů a z příspěvků
od dárců,“ upřesnil Schrek.
Podle TZ

Po uzávěrce

Ocenění dopravního
terminálu!

Foto: Ilona Jeníčková

Slavnostní otevření nové budovy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

ZASTÁVka Telč
středa 30. října 16 až 19 hodin
16,00 přestřižení pásky zástupci Oblastní charity Jihlava ● 16,00 až 19,00
Komentovaná prohlídka nových prostor, promítání filmu Čekárna na dospělost
(pro zájemce) ● 17,00 turnaj ve stolním tenise pro příchozí
Organizátoři zvou širokou veřejnost

Prestižní nadace Partnerství udělila pod
záštitou Ministerstva dopravy 16. září
městu Telči cenu za projekt dopravního
terminálu (sloučení vlakového a autobusového nádraží). Stalo se tak v rámci 12. ročníku soutěže Cesty městy. Partnery soutěže jsou a.s. Škoda a časopis pro veřejnou
správu Moderní obec.

Informace
k volbám do PS
na str. 4 a 5

Z jednání rady města
68. schůze - 21. srpna
- RM vzala na vědomí rozbor hospodaření města za 1. - 7. kalendářní měsíc letošního roku.
- RM schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1331/20 o výměře 119 m2 v k.ú. Telč.
- RM schválila vyhodnocení veřejné zakázky na zateplení a výměnu oken v objektu MěÚ Na Sádkách. Smlouva na její dodání bude uzavřena se sdružením
Webel, s.r.o., Brno a VHH Thermont,
s.r.o., Troubelice.
- RM schválila vyhodnocení veřejné zakázky na zateplení a výměnu oken ZŠ
Masarykova. Smlouva na její dodání
bude uzavřena s PS PLAST STAVBY,
s.r.o., České Budějovice.
- RM schválila vyhodnocení veřejné zakázky na zateplení a výměnu oken ZŠ
Hradecká. Smlouva na její dodání bude
uzavřena s BRICK - STAV CZ, a.s., Vráto 101, České Budějovice.
- RM schválila zadání zhotovení slavnostního praporu SDH Telč.

69. schůze - 4. září
- RM schválila ZŠ Hradecká posílení investičního fondu organizace z vlastního
rezervního fondu o částku 100 tis. Kč
a současně jeho čerpání až do výše zůstatku investičního fondu.
- RM schválila nový organizační řád Domova pro seniory Telč.
- RM schválila zveřejnění záměru prodeje
pozemku p.č. 25/2 zahrada o vým. 9 m2
v obci a k.ú. Telč.
- RM vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 3 ve Furchově ul. č. p. 95
a č. 13 v ul. Špitální č. p. 611 (DPS).
- RM schválila zápis do kroniky města
za rok 2012.
- RM vzala na vědomí přijetí finančních
a věcných darů Domovu pro seniory Telč.
- RM schválila v souvislosti s realizací
akce „Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Za Stínadly v Telči“ uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
3768/4 k.ú. Telč v majetku firmy Wotan
Forest, a.s.

Konzultační den
rady města
středa 16. 10. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ
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19. zasedání zastupitelstva města

Zastupitelé schválili udělení Cen města
V pondělí 9. září se v zasedacím sále
na telčském zámku uskutečnilo 19. zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období. Z 21 zastupitelů se z jednání
omluvil pouze Miloš Vystrčil. Po obvyklých procedurálních bodech programu
zastupitelé nejprve po diskuzi schválili
dva finanční závazky na profinancování
staveb podpořených dotací z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Konkrétně se jednalo o finanční závazek ve výši 16.018.659 Kč na profinancování stavby „Centrum odborné výuky
ZŠ Masarykova Telč“ a finanční závazek
ve výši 8.899.091 Kč na profinancování
stavby „Revitalizace veřejného prostranství u MŠ Komenského Telč“. Následujícím usnesením pak bylo schváleno rozpočtové opatření ve výši 1,180 mil. Kč
z rezervy rozpočtu na zajištění financování výstavby bezbariérových chodníků v Hradecké ulici. Předpokládané celkové náklady této stavby budou ve výši
2,5 mil. Kč, z toho dotace je schválena
ve výši 1,290 mil. Kč. Na zajištění financování této potřebné stavby tak bude využito plnění ve výši 1,180 mil. Kč,
které se podařilo vymoci od společnosti COLAS CZ, a.s. Je to smluvní pokuta za pozdní odstranění záručních vad
na stavbách, které pro město tato společnost v minulosti realizovala. Zastupitelé dále schválili přijetí dlouhodobého

úvěru ve výši 27,8 mil. Kč s úrokovou
sazbou 0,59% p.a. od Komerční banky,
a.s., na financování projektů města pro
rok 2013 a 2014. V rámci bloku nabytí a převodů vlastnického práva k nemovitostem byl schválen prodej pozemků pod trafostanicemi parc. č. st. 1030,
1851, 2143, 2141/2 v k.ú. Telč společnosti E.ON Distribuce, a.s., za kupní cenu ve výši 44.500 Kč, neschváleno zveřejnění záměru prodeje části pozemku
parc. č. 7362/2 v k.ú. Telč, neschváleno zveřejnění záměru prodeje pozemků
parc. č. 2328/60 a 2328/61 v k.ú. Telč,
schváleno zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 639/3 v k.ú. Studnice u Telče a schváleno odkoupení pozemku parc. č. 5733 v k.ú. Telč. Jedním
z hlavních bodů programu 19. zasedání
zastupitelstva města bylo udělení Cen
města Telče za rok 2013. Zastupitelstvo města schválilo udělení Ceny města
za rok 2013 Ivě Steinové, Janu a Aleši Wimmerovým a Sboru dobrovolných hasičů Telč. Oficiální předání cen
starostou města proběhne při příležitosti
oslav státního svátku 28. října v pondělí
21. října. Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce v podloubí radnice, internetových stránkách města a je k nahlédnutí
i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Probíhá povinná výměna řidičských
průkazů vydaných od 1. 1. 2001
do 30. 4. 2004

sKarty. Státní
pohřeb bez salv

490●490●490
Ještě tolik řidičských průkazů čeká
na telčské radnici na výměnu.
● K výměně je potřeba předložit občanský
průkaz, stávající řidičský průkaz a jednu fotografii průkazkového typu 3,5 x
4.5 cm.
● Podat žádost o výměnu a vyzvednout
řidičský průkaz je možné pouze na úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož
správním obvodu je řidič přihlášen k trvalému pobytu.
● Výměnu řidičských průkazů provádí
na MěÚ Telč pracoviště řidičských průkazů odboru dopravy v úřední dny, tj.
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Sídlí v objektu Na Sádkách 453, tel.
567 112 472.

17. září, v den uzávěrky TL, podepsal prezident Miloš Zeman zákon, který definitivně ruší kritizované sKarty. Ty měly
sloužit k vybírání sociálních dávek z bankomatů. Dávky tak budou lidé opět dostávat na bankovní účet nebo poštou. Hrad
o tom bezprostředně po podpisu prezidenta informoval na svém webu. Kartu dostalo
přes 270 tisíc lidí. Ti zatím nemusí nic dělat, od úřadu práce dostanou dopis, který je
bude informovat o dalším postupu. I v TL
jsme o sKartách informovali, protože opatření Ministerstva práce a sociálních věcí
pod vedením ministra Drábka se zdálo nezvratitelné. Od samého počátku bylo, stejně jako celá reforma sociálních agend, pod
velkou kritikou ze všech možných stran.
Připravujeme praktické podrobnosti o aktuální novince
/z/

Radosti a starosti telčského starosty
V Hradecké do země i telefon

Zateplování budov začalo

Pohled na Hradeckou ulici je již podstatně veselejší než před pár měsíci. Jsou hotovy vodovody a kanalizace i odvodnění
nové silnice. V tělese nové silnice se intenzivně pracuje na podkladových vrstvách a rychlým tempem jsou pokládány
obrubníky. V dolní části pak pokračují
přerušené práce na pokládce elektrického
vedení do země. A za pokládkou kabelů
se již rozjíždějí práce na chodnících mezi
budoucím kruhákem a odbočkou do areálu škol. Práce pokračují podle stanoveného harmonogramu a silnice by tak měla být průjezdná na konci října. Tak by se
ve stručnosti dal shrnout situační pohled
na stav prací v Hradecké ulici. V polovi-

Jak jsem již informoval v předchozích
číslech TL, budovy obou základních škol
a administrativní objekt úřadu Na Sádkách
čekají práce na zateplení. Na konci srpna
bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele všech tří staveb. Na základě výsledků výběrového řízení bude Na Sádkách
pracovat sdružení firem Webel, s.r.o., Brno a VHH Thermont, s.r.o., Troubelice, ZŠ
Hradeckou zateplí firma BRICK - STAV
CZ, a.s., Vráto a pro ZŠ Masarykova je
dodavatelem firma PS PLAST STAVBY,
s.r.o., České Budějovice. Zastupitelé pak
na svém zářijovém zasedání schválili přijetí úvěru na financování těchto akcí a s dodavateli mohly být podepsány smlouvy.

iniciativy vzniklo v roce 2006. A v poslední době je o něm hodně slyšet. V loňském
roce byla otevřena síť venkovských muzeí
a podle ohlasů z letošní turistické sezóny
byla muzea velmi slušně navštívená.
V této době se dokončuje projekt vytvoření soch v obcích RR. Přes počáteční rozpaky se nyní ukazuje, že i tohle je velmi
úspěšný projekt, který jednak aktivně zapojil obyvatele zúčastněných obcí do příprav, ale také se stal i mediálně zajímavým.
„Vejtřeska“ z Třeštice se dokonce dostala
do hlavních zpráv na televizi Nova.
V současné době máme podány další tři
projekty. Ty jsou zaměřené na další zintenzivnění spolupráce formou společných akcí, zlepšením zázemí sítě cyklotras či vybudováním nových naučných
stezek. A jeden z projektů je i vkladem
do budoucna – měla by vzniknout společná strategie rozvoje Regionu Renesance, která bude díky zapojení partnerského města Waidhofen a regionu Thayaland
i přeshraniční. To by mohl být další významný impuls pro přípravu přeshraničních projektů v letech 2014 – 2020.
A že spolupráce Dačicka, Třešťska
a Telčska funguje, mohu doložit zářijovými akcemi na telčském zámku. Velké
poděkování patří dačickým divadelním
ochotníkům a písničkáři Ivo Jahelkovi.
Jejich noční prohlídky zámku byly mimořádným zážitkem.
A třešťští ochotníci zase pro potřeby našeho zámku upravili své úspěšné představení
Noc na Karlštejně na „Noc na Telči“. I ta
měla úspěch.
A my jsme zase na oplátku zorganizovali
pro příznivce sportu cyklojízdu po již zmíněných sochách Regionem Renesance.

Září bylo plné sportu
Foto: Ilona Jeníčková

ně září došlo ještě k jedné důležité dohodě. Po řadě neúspěšných jednání s O2
o pokládce telefonního vedení do země se zdála tato věc neřešitelná. A hrozilo, že v ulici i nadále zůstanou dřevěné sloupy a kabely telefonů. Nakonec se
ale zdá, že i toto vedení půjde do země.
Vzhledem ke kolizi stávající telefonní
chráničky s novými obrubníky musí dojít k jejímu přesunu. A při té příležitosti
se snad podaří položit i část chybějících
chrániček. A pak by zmizely i ty poslední
sloupy. Zda se vše podaří dokončit ještě
letos anebo až příští rok zatím ještě nevíme. Od tohoto rozhodnutí se bude odvíjet i definitivní dokončení oprav chodníků po výkopech.

V týdnu od 16. září tak reálně mohly dodavatelské firmy zahájit práce. Jejich nástup na samotné zateplování však ještě
závisel na rychlosti dodání nových oken.
V době, kdy tyto řádky píšu, byl znám
pouze rámcový harmonogram prací. Jak
ale firmy reálně pokročily přímo na jednotlivých budovách, to se nyní po vydání
Telčských listů můžete přesvědčit sami.
V tuto chvíli věřím, že nenastanou komplikace a že práce budou, tak jak je to
nutné z pohledu dotačního titulu, hotovy
na konci listopadu.

Region Renesance je vidět
Jen pro připomenutí, Region Renesance
je volné sdružení mikroregionů Dačicko,
Jemnicko, Třešťsko a Telčsko, které z naší

Přestože do Telče opět zavítal svatý Václav, září patřilo převážně sportovním akcím. A poděkování patří jejich organizátorům i účastníkům. Přestože občas
zazlobilo počasí, myslím, že cyklistům,
hasičům, motokrosařům, střelcům ani
vyznavačům míčových her to nevadilo.
A florbalisté hráli svůj turnaj v hale…
Za všechny bych rád vyzdvihl charitativní cykloakci Vysočinou dětem s Josefem Zimovčákem. 316 účastníků aktivně podpořilo dobrou myšlenku a spolu
s návštěvníky Dne památek v Telči přispělo částkou přes 43 tisíc korun z poloviny Dětskému oddělení jihlavské nemocnice a z poloviny nemocným dětem
v rámci projektu Na kole dětem. Všem
patří velký dík.
Roman Fabeš
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Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR
Starosta města Telče na základě ustanovení § 15 odst. 1) zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů v platném znění

oznamuje:
1.

Volby do Poslanecké sněmovny PČR se uskuteční

dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 26. října 2013 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, Kostelnomyslovská, 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 (nová aula)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Družstevní, Foitova, Hornomyslovská, Hradecká, Komenského, Svatojánská, 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, Staňkova, 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 svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

4.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.

5.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

6.

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

V Telči dne 2. září 2013
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Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telče

Důležité informace pro voliče

Volby do Poslanecké sněmovny PČR
Na poslední říjnový víkend (25. a 26. 10.)
stanovil prezident republiky termín konání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Důležité informace
z volební „administrativy“ pro TL připravila JUDr. Jana Matoušková, vedoucí
odboru vnitřních věcí Městského úřadu
Telč. Právě její odbor volby po organizační
stránce tradičně zajišťuje.

Voličské průkazy
Volič, který se nebude v době konání voleb zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu obecní úřad v místě svého trvalého
bydliště. Žádost lze podat osobně, v listinné podobě, formou elektronického podání podepsaného uznávaným elektronickým
podpisem nebo prostřednictvím datové
schránky. V případě podání listinné žádosti
o vydání voličského průkazu nebo při udělení plné moci zástupci pro jeho převzetí
musí být na těchto dokumentech podpis
žadatele úředně ověřen. Voličský průkaz
umožňuje hlasovat v jakémkoliv stálém
volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském
nebo konzulárním úřadě České republiky
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
Občan zapsaný ve stálém seznamu voličů vedeném MěÚ Telč, který nebude moci volit ve volebním okrsku, pro který je
tento seznam veden, může požádat od 28.
srpna 2013 o vydání voličského průkazu
MěÚ Telč - ohlašovnu evidence obyvatel
- Na Sádkách čp. 453, a to písemně nebo
elektronicky nejpozději do pátku 18. října 2013 nebo osobně do středy 23. října
2013 do 16.00 hod. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici na výše uvedeném pracovišti MěÚ Telč, příp.
ke stažení na webových stránkách města www.telc.eu. Voličský průkaz si může
občan vyzvednout osobně či prostřednictvím zplnomocněného zástupce (nejdříve
10. října 2013 nejpozději 23. října 2013
do 16.00 hod.), příp. mu bude zaslán poštou na adresu trvalého pobytu nebo tu, kterou si pro doručení zvolí.

Vydávání OP v době konání
voleb
V případě, že volič s trvalým pobytem
ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Telč nebude mít v době konání voleb platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), může mu
být vydán na počkání občanský průkaz
bez strojově čitelných údajů. K žádosti je
nutné doložit 2 fotografie a v případě, že
nedochází k žádné změně povinně zapisovaných údajů, již pouze občanský průkaz
s prošlou lhůtou platnosti. Pracoviště občanských průkazů MěÚ Telč Na Sádkách
čp. 453 bude v době voleb otevřeno v pátek 25. října 2013 do 22 hod. a v sobotu
26. října 2013 od 8 do 14 hod.

Správní obvod obce
s rozšířenou působností
Telč (malý okres)
Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní
Vilímeč, Doupě, Dyjice, Horní Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Klatovec,
Knínice, Kostelní Myslová, Krahulčí,
Krasonice, Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle,
Nová Říše, Olšany, Olší, Ořechov, Panské Dubenky, Radkov, Rozseč, Řásná,
Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, Strachoňovice, Svojkovice, Telč,
Urbanov, Vanov, Vanůvek, Vápovice,
Volevčice, Vystrčenovice, Zadní Vydří,
Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec

Mikroregion Telčsko
náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč ●
567 223 235 ● telcsko@telcsko.cz
vypisuje

výběrové řízení
na pracovní pozici

ekonom, projektový manažer
Podrobnosti na www.telcsko.cz
v sekci Aktuality
Přihlášky do 15. října 2013

Kdy vyjdou listopadové TL?
V poslední době jsme si zvykli, že TL vychází pravidelně nejpozději první den v novém
měsíci. Zřejmě malého zpoždění se dočkáme u listopadového vydání. Důvodem bude, že
v nich chceme aktuálně přinést výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Ty se sice uskuteční po uzávěrce TL 25. a 26. října, ale díky vstřícnosti tiskárny Rain Jindřichův Hradec,
kde se TL tisknou, věříme, že zpoždění vydání bude nepatrné. Děkujeme za pochopení.

Za Helenou Benešovou
23. srpna zemřela paní Helena Benešová. Bylo jí 82 roků. V roce 1961 přišla
do Telče, kde až do odchodu do důchodu působila jako učitelka na Základní škole v Hradecké ulici. I když pocházela ze západních Čech, Telč se jí
stala milovaným domovem. V Heleně Benešové ztratilo město ženu, která v posledních třiceti letech výrazně
ovlivnila jeho kulturní a společenský
život. Od roku 1984 do 2003 byla městskou kronikářkou. Její zápisy vynikají
jí vlastní přesností a pečlivostí. Po roce
1990, pokud jí to dovolilo zdraví, aktivně pracovala v Muzejním spolku, o jehož obnovení se významně zasloužila.
Sesbírala a sama zpracovala čtyřdílné
Pověsti z Telče a okolí, které se dočkaly opakovaného vydání. Na počátku 90.
let se autorsky podílela na dodnes žádaném Průvodci Telčí. Byla členkou první
redakční rady Telčských listů, do kterých i později pravidelně přispívala.
V pozůstalosti zůstala řada jejích dalších prací z oblasti historie a etnografie
Telčska. Čest její památce! (z)
Ke vzpomínce na paní Helenu Benešovou bych ráda jako její dlouholetá souputovnice a přítelkyně připojila několik
osobních slov. Jistě jim porozumí i další občané a návštěvníci Telče, kteří se
s touto neobyčejně aktivní a přitom neuvěřitelně skromnou, v životních zkouškách statečnou a nevtíravě laskavou
ženou, setkávali. I když sama v životě
nezískala nic snadno, dovedla, pokud
jí to bylo možné, z bohatství svých vědomostí i životních zkušeností rozdávat.
Vzpomeňme na ni vděčně ve dnech kolem 28. října! Patřila k těm, kteří vědomě navazovali na odkaz, jenž toto datum připomíná.
Doc. PhDr. Eva Melmuková

Ad Jiřina Mátlová
Na připomínku nedožitého stého výročí
narozenin paní učitelky Jiřiny Mátlové Divoké v minulém čísle TL jsme dostali řadu kladných ohlasů. Při osobních setkáních
to byly hezké vzpomínky na její působení
v mateřské škole, od čtenáře z Karlových
Varů fotografie z doby jejího předválečného působení v obecné škole v Mrákotíně
a také připomínku, že horácký kroj, o jehož obnovu se zasloužila, obdržel již v roce 1947 čestné uznání na Národní přehlídce
krojů v Brně. Za všechny reakce děkujeme.
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S Marií Tripalovou o změnách ve Vzdělávacím zařízení

V Telči se budou vzdělávat „finančáci“ z celé republiky
Jak jsme informovali v minulých TL, dostalo od 1. července letošního roku Vzdělávací a konferenční centrum Telč (konvikt
sv. Andělů) na náměstí Jana Kypty nového
zřizovatele. Po Ministerstvu školství se jím
stalo Ministerstvo financí, resp. Generální
finanční ředitelství. Současně se mění jeho
název na Vzdělávací zařízení Telč. V čele stojí nadále Ing. Mgr. Marie Tripalová,
která TL zmíněné změny blíže vysvětlila.
Co vedlo ke změně zřizovatele?
Generální finanční ředitelství (GFŘ) hledalo pro vzdělávání svých pracovníků
a pracovníků jím řízených institucí vhodné zařízení. Po řadě jednání padla nakonec
volba na naše vzdělávací centrum.
Generální finanční ředitelství je pro řadu čtenářů TL nepříliš známý subjekt.
Můžete jim ho stručně přiblížit?
GFŘ je zřízeno podle zákona o finanční
správě a jeho působnost je po celé republice. Jsou mu také podřízeny všechny územní a specializované finanční úřady v celé

ných turnusech budou vzdělávat zaměstnanci GFŘ a orgánů, které mu podléhají.
O prázdninách pak budeme fungovat jako rekreační zařízení pro zaměstnance finanční správy, kteří budou mít zájem strávit u nás dovolenou.
V jakých časových cyklech se budou
účastníci střídat?
Pro letošní rok jsou plánovány třídenní cykly přibližně po 30 frekventantech.
K tomu musíme připočítat lektory, kteří
sem budou přijíždět.
Co změna přináší městu?
Do Telče přivedeme zcela novou klientelu. Ta zde bude trávit nejen dobu určenou
pro vzdělávání, ale také volný čas. To určitě přinese prospěch i dalším zařízením
ve městě. A pokud zde budou naši hosté
spokojeni, tak se do Telče budou rádi vracet. Již při prvních turnusech jsem zaznamenala řadu dotazů týkajících se historie
města, kulturních akcí a především pak
možnosti rekreačního pobytu v Telči.

řím však, že jak náš bývalý host, tak nový
návštěvník Telče naleznou kvalitní služby
v některém z hotelových a restauračních
zařízení ve městě.
Konferenční centrum mělo také vlastní
vzdělávací projekty. Jak to bude s nimi?
Dlouhodobé vzdělávací projekty financované z Evropských fondů zůstaly v kompetenci našeho bývalého zřizovatele –
Národního institutu pro další vzdělávání.
Ten je bude realizovat na svém krajském
pracovišti v Jihlavě.
Vzdělávací akce, které jsme připravovali
ve spolupráci s různými institucemi, jsme
ukončili. Pokud to bylo jen trochu možné, „nasměrovali“ jsme je na jiné vhodné
subjekty v Telči. Naším společným přáním bylo, aby se udržela nejen tradice,
ale především klientela. Tu z velké části
u těchto akcí tvoří tzv. vracející se zákazníci. Bylo by jistě chybou, nejen ekonomickou, o tuto klientelu přijít.
Děkuji za rozhovor.
/z/

IV. farmářský trh
v Telči

sobota 12. října
od 9 do 16 hodin
náměstí Zachariáše z Hradce
(u zámku)
Pořadatelé pro vás připravili:
● ovčí sýry ● kozí sýry ● kravské sýry ●
vejce ● regionální pivo ● uzeniny ● masné výrobky ● králičí a drůbeží maso ●
pečivo ● těstoviny ● med a medovinu ●
koření ● luštěniny ● výrobky z rakytníku ● zeleninu ● květiny ● keře a stromky
pro podzimní výsadbu ● produkty zdravé výživy ● přírodní kosmetiku

Foto: Ilona Jeníčková

ČR. Má rovněž vlastní rozsáhlé kompetence a činnosti. Například z pověření Ministerstva financí přezkoumává hospodaření
krajů, hlavního města Prahy, regionálních
rad regionů soudržnosti a vykonává dozor
nad přezkoumáváním hospodaření obcí
a dobrovolných svazků obcí.
Co tato změna přinese vašemu zařízení?
Na prvním místě to je celoroční využití kapacity. Od září do června se zde v pravidelstr. 6

V minulosti jste také poskytovali služby
cizím zájemcům, oblíbené bylo posezení
na terase zahrady...
Je nám samozřejmě líto, že naše služby
již nebude moci využívat široká veřejnost.
Nejen zmíněné příjemné posezení na terase, ale například i pořádání svatebních
obřadů a hostin. Vzhledem k celoročnímu využití pro potřeby nového zřizovatele
však bylo nutné tyto aktivity ukončit. Vě-

Pro gurmány:
Ochutnávka s možností zakoupení
HODICKÁ VYSOČINA 1967
tradiční český výrobek firmy
Krahulík - Masozávod Krahulčí,
provoz Hodice
MALINOVÁ LIMONÁDA
z Pivovaru Černá Hora
Kontakt na pořadatele:
722 499 299
MAS Mikroregionu Telčsko
Město Telč

Představujeme nového vedoucího sociálního odboru MěÚ

V. Drexler:
Přibývá dětí, které potřebují naši pomoc
Jak jsme informovali v minulých TL, vede od 1. září sociální odbor telčské radnice Mgr. Vít Drexler. Absolventa telčského
gymnázia (1992) a Zdravotně - sociální fakulty Jihočeské univerzity představujeme
v následujícím rozhovoru.
Sociální agendy jsou u nás většinou doménou žen. Jak se stane, že se jim věnuje mladý muž?
Postupně. Od dětství jsem viděl, jak se rodiče věnují prarodičům, a přirozeně nás do této
pomoci zapojovali. Mou profesní
orientaci pak určitě ovlivnily roky strávené v dačické nemocnici
na pozici pomocného zdravotnického pracovníka.
Po loňské tvrdé, a ze všech stran kritizované reformě sociálních agend ministra
Drábka má sociální odbor radnice včetně vás jen tři pracovníky. Jaké je tedy
dnes jeho poslání?
Uvedu dvě hlavní agendy. Sociálně právní
ochranu dětí a poskytování pomoci občanům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci a potřebují pomoc.
Pro čtenáře je potřeba, abyste byl více
konkrétní.
První zmíněná agenda reaguje především
na současný stav naší společnosti, ve které se rozvádí více než polovina manželství.
Je obecně známé, že na tuto situaci doplácí hlavně děti. Proto musí existovat naše
pracoviště, jehož úkolem je ochrana práv
dítěte. Není to vůbec lehké poslání. Pomáháme také tam, kde rodina nemůže, a někdy se třeba ani nesnaží, zajistit dětem dostatečnou péči. A třetí segment této agendy
je péče o děti, které vyžadují zvýšenou
výchovnou pozornost. I těch bohužel přibývá. Další velmi důležitou součástí naší
agendy je zajišťování náhradního rodinného prostředí pro děti. Jedná se o zprostředkování osvojení, pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu.
Co si mám představit pod pomocí občanům?
To je jednoduché. Pomoc těm, kteří se
na nás obrací v celé řadě složitých životních situací.
Například?
Tam, kde je to vhodné a potřeba, zpro-

středkováváme umístění v azylových domech či jiných ústavech sociální péče.
V jiných případech se snažíme občanovi
najít vhodnou terénní službu, která existuje v jeho dosahu.
Jak je to s nabídkou těchto služeb v našem regionu?
Pokud se jedná o služby, které nabízí Charita a o.s. Sdílení, tak určitě dobrá. Spolupráce s oběma organizacemi si velmi vážím. V našem regionu ale máme omezené
možnosti pomoci lidem, kteří se ocitli například bez bydlení. Nejbližší azylové domy jsou v Jihlavě nebo v Třebíči. Stejně
tak pokud přijdou klienti se žádostí o zprostředkování bydlení v ubytovně. Opět nejbližší možnost pomoci je až v Jihlavě. Co
se týče nabídky služeb pro starší děti a dospívající mládež, oceňuji aktivity klubu
ZASTÁVKa.
Vzpomenete ještě nějakou agendu?
Další naší důležitou agendou je výkon
opatrovnictví osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům, a to v případech, kdy bylo Město
Telč soudem ustanoveno jejich opatrovníkem. Veřejnost by také měla vědět, že
zajišťujeme výkon obecně prospěšných
prací. I proto, že se často zaměňují s veřejně prospěšnými. Výkon obecně prospěšných prací je vlastně postih za méně závažné trestné činy uložený soudem.
V řadě případů, například u trestů za dopravní nehody, se jedná o velmi přijatelné
řešení pro odsouzené. Vždyť původcem
dopravní nehody může být při dnešním
provozu kdokoliv z nás.
Děkuji za rozhovor a přeji, ať se vám v náročné funkci daří.
/z/

Nová pracovnice sociálního odboru
V srpnovém vydání Telčských listů byla
uveřejněna informace o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice referent sociálního odboru Městského
úřadu Telč. Na základě výběrového řízení byla uzavřena pracovní smlouva s paní Bc. Olgou Zdeňkovou Pešovou, která
posílí pracovní tým na sociálním odboru
od 1. 10. 2013.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Akční léto v ZASTÁVce
Na rozdíl od jiných výchovných zařízení ve městě měl klub pro děti a mládež
ZASTÁVka v ulici Na Posvátné otevřeny dveře pro své klienty po celé prázdniny. Podle vedoucí Petry Břečkové jim
klub v letních měsících nabídl zajímavý program, od sportovních aktivit až
po řadu výletů. Klienti klubu se vydali do ZOO v Jihlavě, do nízkoprahového
zařízení Síť ve Starém Městě pod Landštejnem a pronikli do tajů geocachingu.
Největší akcí pak byl pro některé 10denní putovní pobyt, na kterém se účastníci
mimo jiné učili, jak hospodárně zacházet s penězi, které si vydělali při práci
v různých zařízeních. Při návštěvě Horáckého skanzenu si pak mohli sami vyzkoušet tradiční řemesla, tkaní, kování, pletení košíků ap. Za pomoc u koní
je čekala odměna ve formě projížďky
a také třeba adrenalin při překonávání překážek v lanovém centru a sjíždění
řeky Moravy na raftech. S létem se ZASTÁVka rozloučila 30. srpna kulturně sportovní akcí na bývalém autobusovém
nádraží ve Slavíčkově ulici, kde je před
dokončením nová budova klubu.
Podle příspěvku Petry Břečkové

Paliativní medicína
v praxi

Domov pro seniory Telč

Setkání lékařů, sester
a odborné veřejnosti

Dny otevřených dveří

8. října v aule GOB a SOŠ
od 14 hodin
Program:
Paliativní péče v domácím prostředí
Léčba bolesti
Domácí hospic Sdílení, o.p.s.
Pořádá Sdílení, o.p.s,. za podpory
Ministerstva zdravotnictví ČR
a občanského sdružení TŘI

(Domov důchodců)
zve širokou veřejnost na

7. až 11. října od 9 do 15 hodin
Veřejnosti bude zdarma poskytováno:
- měření krevního tlaku
- základní sociální poradenství
- pomoc při zajištění kompenzačních
pomůcek
- představení Domova
Dny otevřených dveří jsou pořádány
v rámci Týdne sociálních služeb
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Policie ČR Telč informuje
Otec a syn se bili

Krádež za 360 tisíc korun

V neděli 8. září vyjela policejní hlídka
po druhé hodině v noci do obce na Telčsku, kde došlo k fyzickému napadení mezi
otcem a synem. Šestadvacetiletému muži
naměřili 1,63 promile alkoholu, osmapadesátiletému pak 2,55 promile alkoholu. Policisté šetří napadení jako přestupek
proti občanskému soužití.

Policisté pátrají po pachateli, který odcizil v lese v katastru Borovné 18. srpna díly
z pracovních strojů. Krádeží vznikla celková škoda přes 360 tisíc korun.

Dopadli zloděje
Policisté dopadli dva pachatele, kteří v polovině června okradli ženu v zábavním
podniku v Telči. Jedná se o mladistvého
chlapce a muže z Jihlavska. Jednadvacetiletému muži sdělil policejní inspektor podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Zloděj ve Furchově ulici
Policisté pátrají po pachateli, který se v sobotu 14. září v nočních hodinách vloupal
do Fiatu Ducato zaparkovaného ve Furchově ulici. Z automobilu odcizil dva kapesní nože, tašku s potravinami a další
drobnosti. Majiteli vznikla škoda přes tři
tisíce korun.

Jedna nehoda, spousta přestupků
Při dopravní nehodě, ke které došlo v pátek 30. srpna v katastru Řídelova, se zranil
řidič a jeho spolujedoucí. Oba až ve večerních hodinách vyhledali ošetřeni v jihlavské nemocnici. Přestože při dopravní nehodě došlo ke zranění osob, účastníci nehodu
neprodleně neohlásili policii a nesetrvali
na místě dopravní nehody až do příjezdu
policistů. Dalším šetřením policisté zjistili,
že řidič není držitelem řidičského oprávnění ani majitelem vozidla. Při havárii vznikla na poškozeném vozidle škoda přibližně
deset tisíc korun.

Řidička v lese

V pondělí 26. srpna před jedenáctou hodinou dopoledne řešili policisté opilého muže, který ležel v Mlýnské ulici. Pětapadesátiletému výtečníkovi naměřili hodnotu
1,53 promile alkoholu. Vzhledem k tomu,
že nebyl schopen samostatné chůze, převezli ho na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Ve čtvrtek 12. září havarovala před půl
šestou večer řidička, která jela s vozidlem Peugeot mezi Novou Vsí a Řídelovem. Za křižovatkou na Rácov dostala při průjezdu zatáčky vlivem vysoké
rychlosti na mokré vozovce smyk, vyjela
do protisměru a poté mimo komunikaci
do lesa. Žena se při havárii zranila a byla převezena do jihlavské nemocnice. Při
dopravní nehodě došlo ke zničení deseti,
přibližně dvoumetrových smrků. Provedenou dechovou zkouškou policisté požití alkoholu vyloučili.

Již i dívky!

Vloupání do prodejny

Skončil na záchytce

Policisté řeší případ, kdy dvě opilé dívky
poničily oplocení výkopu stavby v Hradecké ulici v délce téměř tří set metrů
a způsobily tak škodu necelých osmadvacet tisíc korun. K události došlo v úterý 30.
července po osmé hodině večer. U mladší
dívky naměřili hodnotu 1,43 promile alkoholu a u starší, devatenáctileté ženy, zjistili
hodnotu 1,77 promile alkoholu. Obě skončily na protialkoholní záchytné stanici.

Cyklista se zranil
Ve středu 21. srpna havaroval mezi Částkovicemi a Mrákotínem třiapadesátiletý cyklista. Při průjezdu zatáčkou dostal
smyk, přejel do protisměru, kde havaroval. Při nehodě se zranil a byl převezen
do jihlavské nemocnice, kde zůstal hospitalizován. Policisté provedli u muže
dechovou zkoušku, při které požití alkoholu vyloučili.
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Policisté pátrají po pachateli, který se vloupal 15. září do prodejny v ulici Na Hrázi.
Krádeží a poškozením objektu způsobil
škodu přes dva tisíce korun.

Hasičské zprávy
V období od 17. srpna do 17. září vyjela jednotka Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, stanice Telč k osmnácti událostem. Z uvedeného počtu bylo
sedm dopravních nehod, ke kterým došlo
na území služebního obvodu. Jednotka zasahovala u požáru strniště ve Volevčicích
společně s jednotkami sboru dobrovolných
hasičů z Mrákotína a Telče. V sedmi případech prováděli hasiči tzv. technické pomoci - od odstranění hnízd bodavého hmyzu,
spadlých větví na komunikace až po akutní čištění kanalizačních zařízení.
npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Poděkování za pomoc
Poslední srpnový den jsme při couvání
na polní cestu kousíček za Telčí vjeli zadním kolem do příkopu a nebyli jsme s to
vlastními silami se z něj vyhrabat. V Telči jsme teprve krátce, prakticky nikoho tu
neznáme. Jak jsme tak pochmurně uvažovali, co s tím, zastavil u nás světlý favorit a z něj vyskočili dva mladí muži kolem
dvacítky. „Nepotřebujete pomoct? Jo? Tak
počkejte moment, skočíme do Vanova pro
traktor!“ Vrátili se obratem, traktor dorazil za čtvrt hodiny. Všechno kolem udělali
mládenci s naprostou samozřejmostí, skoro to vypadalo, že se přitom učí a ještě si
to užívají – fakt! Za chvilenku jsme byli ze
škarpy venku. Chtěli jsme se jim alespoň
trochu revanšovat, ale odmítali jakoukoli odměnu. „To byla pomoc v nouzi, ta se
nepočítá,“ vysvětlovali s úsměvem. Občas
se nezadaří, to není žádný objev Ameriky.
Ale jen ten, kdo zažil okamžiky bezmoci
a nejistoty hned po nehodě, dovede plně
ocenit včasnou pomoc. Martine Michle
a Patriku Bejvle, díky!
Zuzana a František Houdkovi

Opilý napadl svou matku
V sobotu 14. září zasahovali policisté v obci na Telčsku, kde muž fyzicky napadal
svoji matku. Oznámení o násilném jednání
opilého muže přijali policisté před třetí hodinou odpoledne. Jednaosmdesátiletou ženu našli zraněnou, proto přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Lékař seniorku
ošetřil a následně byla převezena do jihlavské nemocnice. Opilého sedmapadesátiletého muže policisté zajistili, když mu
předtím naměřili 1,63 promile alkoholu.
Opilý násilník byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč
Luční 625
telefon: 567 243 633, 974 266 721
jiooptelc@mvcr.cz
974 266 720 (vedoucí)
974 266 722 (zástupce vedoucího)

HZS Kraje Vysočina
Stanice Telč
Luční 586
telefon: 950 272 110, 774 150 363
jiri.fisara@hasici-vysocina.cz

Na kole dětem Vysočinou.
S rekordem účastníků

Byl Den památek
Dny evropského dědictví, tentokrát na téma „Památky v novém světle“, každoročně v měsíci září otevírají široké veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov,
objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. „Celou
sobotu 7. září byly připraveny nejrůznější doprovodné akce – pohádka, přednášky,
koncerty i výstavy, videoprojekce a další
kulturní i sportovní programy. V Telči bylo
zdarma zpřístupněno osm objektů pro více jak dva tisíce návštěvníků,“ uvedla pro
TL Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury radnice. Součástí Dne památek byla také
humanitární cyklojízda Na kole dětem Vysočinou, o které informujeme na jiném místě. Novinkou byla letos řada akcí telčského
pracoviště Národního památkového ústavu.
Ten mimo jiné uspořádal Den otevřených
dveří ve svém objektu v Lannerově domě.
„Zatímco pátek 6. září patřil dětem, v sobotu se přišli podívat dospělí. Celkem k nám
zavítalo více než 200 návštěvníků,“ vypočí-

tala tisková mluvčí památkářů Ilona Ampapová. Podle ní byl největší zájem o setkání s památkářem Tomášem Víchou na téma
Památková péče v praxi. „Velké pozornosti
se zaslouženě těšil dotykový model relikviáře sv. Maura, který představili naši kolegové z Bečova nad Teplou. Představili ho jak
dětem z telčských základních škol, účastníkům Letní školy diplomatických studií,
tak na večerní přednášce domácím zájemcům. Těch přišlo více než šedesát,“ dodala I. Ampapová. „Z kulturních programů
určitě hodně zaujalo dopolední vystoupení
s pohádkou divadelního souboru Drdivadlo Domu dětí a mládeže a dokumentární
pořad k 400. výročí vydání Bible kralické
Evy Melmukové. Již samozřejmými, a veřejností o Dnech očekávanými, byla řada
hudebních vystoupení telčských souborů.
Ty letos navíc doplnil sbor Alter Ego z Bystřice nad Pernštejnem,“ ohlédla se za Dnem
památek Věra Peichlová.
Podle V. Peichlové a I. Ampapové

Na 315 cyklistů se v sobotu 7. září rozrostl peloton dobročinné cyklojízdy Na kole dětem Vysočinou. Na trase (77 km)
z Telče do Jihlavy a přes Batelov zpět
do Telče jej opět vedl Josef Zimovčák, mistr světa v jízdě na vysokém kole. Vedle příjemně stráveného dne bylo
hlavním cílem jízdy získat finanční obnos na pomoc onkologicky nemocným
dětem a přispět jihlavské novorozenecké JIP na koupi pasterizátoru mateřského mléka. „Díky sponzorským darům
od oficiálních partnerů a dobrovolnému startovnému se vybralo 43 316 Kč.
Ty budou rozděleny mezi nadační fond
Na kole dětem a pediatrii Nemocnice Jihlava,“ uvedla v tiskové zprávě hlavní organizátorka cyklojízdy Lucie Doanová.
Prozradila také, že už je známý termín
konání příští cyklojízdy, 6. září 2014.
Více www.nakoledetemvysocinou.cz.
Podle TZ

Telčan bude mít pamětní
desku v M. Budějovicích

Co tam je? Model relikviáře sv. Maura byl pro kluky záhadou.

Foto: Ilona Jeníčková

Další obec zná svou historii

Dějiny Malého Pěčína
Na počátku záři vyšla vlastním nákladem autora, Vítězslava Jindry, obsáhlá publikace
Dějiny Malého Pěčína. Na 248 stranách poutavě napsaného textu shromáždil všechny dostupné informace o obci, včetně přehledu majitelů pěčínských usedlostí od počátku 17. století. Kniha se věnuje nejen historii obce (první zmínka o M. Pěčínu je z roku
1351), ale také vývoji její samosprávy. Publikace je také v nabídce IS na telčské radnici.

Jaroslav Palliardi, významný český archeolog a telčský rodák (20. 2. 1861),
bude mít v Moravských Budějovicích,
místě svého dlouholetého působení, pamětní desku. TL to potvrdila Kamila
Havlíčková z moravskobudějovické radnice: „V roce 2014 uplyne 100 let od vydání jeho studie Relativní chronologie mladší doby kamenné na Moravě.
Na září příštího roku připravujeme k tomuto výročí mezinárodní archeologickou
konferenci, jejíž součástí bude také odhalení pamětní desky J. Palliardiho.“ Proč
je vydání studie věnována taková pozornost? „Archeologové v celé střední Evropě se jí dodnes řídí. Studie totiž položila základy datování mladší a pozdní
doby kamenné, tedy období mezi 5 700
až 2 300 lety před naším letopočtem,“
vysvětlil profesor archeologie na královéhradecké univerzitě Jaromír Kovárník. Deska bude umístěna na domě čp.
10 ve spodní části moravskobudějovického náměstí, kde měl Palliardi řadu let
notářskou kancelář. Na přelomu 19. a 20.
století patřil u našich sousedů k hlavním
organizátorům společenského a kulturního života. V roce 1906 jej zde dokonce
navštívil tehdy ještě univerzitní profesor
Tomáš G. Masaryk.
/z/ s využitím iDnes
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TL viděly

7. září cyklojízdu Na kole dětem Vysočinou. Více na str. 9.

Opožděnou návštěvu. I když ve zprávě
o počasí informujeme, že čápi letos opustili Telč 28. srpna, Stanislav Bartoň pohotově zachytil návštěvu dvou čapích párů
ze 4. na 5. září. Na přenocování si vybraly, jak jinak, zámek, resp. jeho komíny.

Akční léto v klubu ZASTÁVka. Více na str. 7..
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Starostu Romana Fabeše v koši balónu.

Ivo Jahelku při zkoušce na noční prohlídku na zámku.

Husara na výstavě v telčském muzeu.
Více na str. 20.

Foto na této straně: Ilona Jeníčková, Bohumil Norek, Stanislav Bartoň, Petra Břečková, archiv muzea

Na ČT uvidíme telčské židovské památky
Již v listopadu bychom mohli vidět
na obrazovce ČT1 seriál o židovských
památkách v Česku režiséra Jaroslava
Kratochvíla. V letních měsících se jeden
díl natáčel v Telči. Červnový program
televizního štábu zaskočily vytrvalé
deště. „Mohlo se natáčet jen v interiérech. V přízemí domu čp. 60 na náměstí Zachariáše z Hradce jsem v rozhovoru s hercem a moderátorem Petrem
Vackem, který pořadem provází, připomněla osud telčské dívky Emy Taubové. Ta do povědomí české veřejnosti vešla jako jedna z hrdinek knihy Děvčata
z pokoje 28, která popisuje život skupiny děvčat v koncentračním táboře v Terezíně,“ uvedla pro TL Božena Kadeřávková, která se dějinami holocaustu

v Telči dlouhodobě zabývá. Kvůli červnové nepřízni počasí se filmaři museli do Telče v červenci vrátit. „Natáčeli jsme na starém židovském hřbitově
u Myslůvky, na náměstí a u Náglovy vyhlídky nad Kostelní Myslovou. Zrovna
tudy procházela skupina táborníků, což
udělalo panu režisérovi velkou radost
a hned jejich příchod i odchod zachytili kamerou. Pan režisér si při odchodu
dokonce vyměnil batoh s jednou dívkou,
která nechtěla být na záběru, a zařadil se
mezi odcházející. Takový milý žertík,“
popsala atmosféru natáčení Iva Steinová, která pro seriál zpracovala řadu odborných podkladů. Je hlavně její zásluhou, že telčské židovské památky byly
do seriálu zařazeny.
/z/

Pozvání na koncert KPH

Kytarový recitál
Ireny Babáčkové

Výtvarný obor ZUŠ
úspěšný v mezinárodní
soutěži

Irena Babáčková je přední talentovaná
kytaristka nastupující generace interpretů klasické hudby. V roce 2003 nastoupila na konzervatoř v Pardubicích do třídy
Stanislava Juřici, později studovala u Anny Hronové a Petra Saidla. Na konzervatoři absolvovala v roce 2009 a současně také úspěšně složila talentové zkoušky
na Janáčkovu akademii múzických umění
v Brně, kde nyní studuje ve třídě profesora Martina Myslivečka. Irena Babáčková
zařazuje do svého repertoáru skladby různých období, ale nejvíce blízká je jí hudba autorů 18. a 19. století, především pak
hudba španělská, která na programu v Telči právě zazní. Čtvrtek 3. října, sál NPÚ
– Lannerův dům v 19:00 hod.

18. ročník mezinárodní výtvarné soutěže Malujeme po síti, letos na téma „Nebojme se strašidel“ pořádá Český rozhlas - Rádio Junior. Do soutěže přišlo
přes 5000 prací z 24 zemí. Nejlepší práce jsou vystaveny v Letohrádku Kinských v Praze. Výstava byla zahájena
25. září slavnostní vernisáží, kam byli
žáci i paní učitelka Alice Grünwaldová
pozváni. Vernisáží s bohatým kulturním
programem provázela vedoucí Rádia Junior Zora Jandová.
Blahopřejeme žákům a držíme palce k výběru absolutního vítěze. Výstava potrvá
do 30. října 2013.
Mgr. Lubomír Zadina
ředitel ZUŠ Telč

Nabídka volných bytů
Dle vyhlášky města Telče č. 2/92
„O zásadách pro nájem bytů, které jsou ve vlastnictví města Telče“, nabízí město k pronájmu následující byty

v Domě s pečovatelskou
službou
Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 13 (1+0)
ve 2. podlaží
Celková plocha: 42,15 m2
Nájemné celkem: 1 226 Kč

Byt č. 18 (1+0)
ve 2. podlaží
Celková plocha: 42,58 m2
Nájemné celkem: 1 210 Kč

Termín pro přijetí
žádostí:
do 15. října 2013
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedených bytů jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách
města (www.telc.eu)
Bližší informace: odbor rozvoje
a územního plánování, J. Pavlíčková, tel.: 567 112 425.

Zápisy do kroužků DDM
Zápisy do kroužků, které nabízí DDM Telč, pokračují do konce října. Podrobnější informace a seznam
kroužků naleznete na stránkách http://www.ddmtelc.cz/.
Pracovní doba kanceláře DDM je od pondělí do pátku
8,00-11,30 a 12,30-16,00 hod.

Aktuální informace z radnice
Dražební vyhlášky ● Oznámení o uložení písemností
● Ztráty a nálezy ● Záměry pronájmů a prodeje pozemků
● Sdělení orgánů státní správy ●
www.telc.eu/uredni_deska
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Co právě čtu
z městské knihovny
Barbora Buláková
GOB Telč, sekunda
Jacqueline Wilsonová:

Vzdušné zámky
Příběh knihy, kterou jsem právě dočetla, vypráví o dívce jménem Hatty. Tu její
maminka odložila
do nalezince, už jako malé miminko.
V nalezinci si najde kamarádku Polly, která ale odejde k rodině, které
umřela jejich dcera Lucy. Hatty hledá svou vlastní maminku, ale nedaří
se jí to. Najde Hatty svůj pravý domov a rodiče? To se už dozvíte sami.
Čtenáře dětského oddělení zpovídá
Lenka Zamazalová

Nové knihy městské knihovny
Žádná diplomacie a žádný spolek národů
není tak univerzální jako literatura.
Karel Čapek
Beletrie
Sheldrick: Africký příběh lásky; Harris:
Broskve pro otce Francise; Genazino: Deštník pro tento den; Mayle: Rok v Provenci; Hoeg: Děti chovatelů slonů; Hrůzová:
Dlouhé stíny; Plaidy: Kastilie pro Isabelu;
Körnerová: Kočár do neznáma; Probst:
Manželská smlouva; Patterson: Provinilé
manželky; Brown: Inferno; Irving: V jedné osobě; Picoult: Vlk samotář; Dahl: Milostné rošády; Cornwell: 1356
Naučná
Moser-Will: 110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci; Šimánek: Cestování
je můj život; Šoferová: Lektorské finty; Činka: Ovládněte svůj mozek; Škoda: Psychodidaktika; Berchem: Velká kniha mozkového joggingu; Foer: Šetři se, Einsteine!
Dětská
Valiente: Hledej bájné bytosti; Březinová: Johanka z parku; Kahoun: Kamarádi
v kožíšku; Papoušková: Kosprd a Telecí;
Bachner: Poník hrdina; Hohlbein: Prsten
Nibelungů; Hergé: Případ Hluchavka; Gehm: Upíří ségry. Přepadení v muzeu; Bizzi: Winx club. Vynález pro Tecnu; Mueller: Zuzka a poníci. Velký den; Trujillo:
Závodníci v super rychlých strojích; Wilson: Čtyři děti a skřítek
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová
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Týden knihoven
30. září - 6. října, 17. ročník
Městská knihovna Telč připravila pro své
čtenáře tyto akce:
• registrace nových čtenářů v tomto týdnu zdarma
• čtenářská amnestie - čtenáři mají možnost bez pokuty vrátit upomínané knihy
• „Můj život mezi indiány“ – cestopisná
beseda Radky Sekaninové - ve čtvrtek
3. 10. v 17.30 hod. v obřadní síni radnice v Telči
• literární soutěž „Všichni psavci
do knihovny“ - soutěž pro všechny začínající spisovatele do 18 let
• „Hádanky a luštěniny“ - křížovky, hádanky, rébusy, hlavolamy - každé půjčovní odpoledne v dětském oddělení
• Nenechte mozek zlenivět - trénink paměti pro začátečníky - cyklus pěti setkání začíná v úterý 29. 10. v 13.30 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Telč
Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Jiroušková, Jana: Svatební rituály u nás
i ve světě; Berne, Eric: Jak si lidé hrají; Gray, John: Kacířství; Rybář, Jan: Válečníci, teroristé a jiní šílenci; Klempera, Josef: Vodní mlýny v Čechách VIII;
Kaplan, Karel: Nebezpečná bezpečnost;
Erbanová, Eva: Slavné vily Jihočeského
kraje; Plavec, Michal: Zmizelá Praha:
Letiště a letadla; Suk, Jiří: Labyrintem
revoluce; Durdík, Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 4;
Durdík, Tomáš: Encyklopedie českých
tvrzí, 1. díl, A-J; Durdík, Tomáš: Encyklopedie českých tvrzí, 3. díl, S-Ž
Knihovna UCT se nachází v areálu Univerzitního centra Telč, vchod z náměstí
Jana Kypty. Knihovna je přístupna široké
veřejnosti. Nabízí také bohatou čítárnu.

Jako nikdy je již v kinech
Ve čtvrtek 19. září byl do kin uveden nový český film režiséra Zdeňka Tyce JAKO
NIKDY. V hlavních rolích psychologického dramatu podávají mimořádné herecké výkony Petra Špalková, Jiří Schmitzer
a Taťjana Medvecká. O filmu se zmiňujeme hlavně proto, že vedle zmíněných hlavních protagonistů v něm „hrají“ významnou roli obrazy telčské veřejnosti dobře
známého výtvarníka Davida Bartoně, který má ateliér v synagoze Na Parkaně. „Propůjčil“ je jako díla hrdiny filmu Vladimíra
Holase (Jiří Schmitzer).

5. a 6. října

Dny otevřených ateliérů
Třetí ročník Dnů otevřených ateliérů se
uskuteční 5. a 6. října. Telčské listy byly
hned u toho prvního, když propagovaly
zpřístupnění ateliéru Davida Bartoně, malíře, jehož domovský ateliér je v synagoze Na Parkaně. Tehdy, v roce 2011, zpřístupnilo místa své tvorby padesát umělců
na celé Vysočině. Letos jich bude 130!
Podzimní svátek výtvarného umění, jak
bývají Dny také nazývány, je jedinečnou
a ojedinělou příležitostí, jak poznat práci umělců v jejich domácím prostředí, nahlédnout do zákulisí jejich tvorby a třeba
se s nimi i blíže seznámit. Následující přehled informuje o místech v Mikroregionu
Telčsko, kde první říjnový víkend můžete
prožít nevšední zážitky s tvůrci výtvarných
děl nebo se podívat do míst, kam vás vaše
kroky obvykle nedovedou.
David Bartoň, malíř
Telč, Na Parkaně 123
Sobota i neděle 9 – 19
www.barton.ji.cz
V ateliéru v bývalé synagoze představí autor obrazy vysočinské krajiny a figurální
práce. Příchozí uvidí i originály použité
v novém českém filmu režiséra Zdeňka Tyce Jako nikdy.
Alfréd a David Habermannovi, kováři
Klatovec
Sobota i neděle 9 – 16
www.davidhabermann.cz
Ukázka všech druhů kovářských prací.
Miloš Hejl, řezbář
Pavlov
sobota i neděle 9 – 12, 13 – 17
www.rezbarstvihejl.wz.cz
Ukázka plošné ornamentální řezby.
Antonín Leupold, kovář
Rozsičky u Telče
sobota 9 – 16
www.kovarstvi-leupold.cz
Ukázka všech druhů kovářských prací.
Lukáš Vyhlídal, řezbář
Dyjice
sobota i neděle 9 – 12, 13:30 – 16
Ukázka řezbářské práce.
Galerie Wimmer
Telč, nám. Zachariáše z Hradce 65
sobota i neděle 10 – 17
www.galerie-wimmer.cz
Galerie představuje průřez tvorbou současných českých a slovenských malířů.
Dny otevřených ateliérů se konají i v dalších regionech:
28. a 29. 9. v Jihomoravském kraji,
12. a 13. 10. v Jihočeském kraji
a 19. a 20. 10. v Dolním Rakousku.
Více na: www.vysocina-kultura.cz

mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
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List MAS Telčsko

Dnes představujeme: Řídelov

V každé chalupě je hasič
„Skoro“, po chvilce přemýšlení upřesňuje své tvrzení v nadpisu dnešního příspěvku starosta Řídelova Radek Maryška. První muž obce se
ale zřejmě příliš nespletl. Ve zdejším sboru dobrovolných hasičů je
registrována téměř polovina všech obyvatel obce. Proto vůbec nepřekvapí, že z okna kulturního domu, kde má sídlo i obecní úřad, se
spolu díváme na základovou desku nové hasičské zbrojnice. „Stavíme ji po etapách, letos bychom rádi dokončili její hrubou stavbu,“ říká. Celkový náklad nechce zatím uvádět pro právě zmíněný postupný způsob výstavby, ale i proto, že členové sboru na stavbě výrazně
pomáhají. „Hodnota díla bude okolo 2 mil. Kč,“ připouští nakonec
a dodává, „hasiči si nový stánek opravdu zaslouží. Nejen pro své poslání a pravidelnou reprezentaci obce na soutěžích, ale také proto,
že kdykoliv obci nezištně pomáhají.“ Zásluhu na tomto renomé má
především dlouholetý velitel sboru Jiří Jaroš st. V kulturním domě,
bývalé škole z roku 1901, voní v době naší schůzky vše novotou.

Opravený kulturní dům.

Řídelov

První zmínka
o obci
1355

Nadmořská
výška
633 m n. m.

Počet
obyvatel
90

Není se co divit. 31. srpna byla investice za více než 12 mil. Kč slavnostně předána veřejnosti. 9 mil. Kč získala obec jako dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu, zbytek je její podíl. „Na ten
jsme si vzali úvěr. Jeho splácení je smluvně nastaveno podle příjmů
obce a nijak neohrozí její běžný chod,“ tvrdí starosta. Právě obecní
finance byly jedním z důvodů, který ho v roce 2006 přivedl na řídelovskou radnici. Nezaplacená plynofikace a s ní spojené zadlužení se
tehdy zasloužily o to, že se Řídelov objevoval na prvních stránkách
regionálních novin. „Tahle nelehká etapa je již dávno za námi. Dohodli jsme splácení pohledávek přijatelným splátkovým kalendářem.
Vloni jsme již byli zcela bez dluhů. Stejně zodpovědně budeme postupovat u zmíněného úvěru na rekonstrukci kulturního domu,“ ohlíží se
za složitým začátkem svého působení ve funkci starosty. Za problémy
s plynofikací vidí především neujasněnou energetickou koncepci státu. „Jednou podporuje vytápění elektřinou, podruhé plynem, potřetí...

Foto: Martina Bláhová

ke které patří i záměr na pořízení obecního znaku a praporu, myslí
vedení Řídelova i na budoucnost. Vedení obce by rádo vybudovalo jak obecní vodovod, tak potřebnou kanalizaci. Pomoci by v tom
měl i územní plán obce, který obecní zastupitelstvo schválilo před
necelým rokem. Ten také počítá s výstavbou nových rodinných domů, dalším velkým cílem Řídelovských. Že jsme tentokrát nenašli žádné „nej“ obce, kterou TL navštívily? Mýlíte se. Zkuste s námi spočítat, kolik je obcí Mikroregionu Telčsko, jejichž katastrální
území z více než dvou třetin pokrývají lesní pozemky, jako je tomu u Řídelova. Nakonec se ale musíme vrátit do současnosti. Není vinou tiskařského šotka, když uvádíme, že Řídelov má šest, tedy
sudý počet, členů zastupitelstva a ve druhé tabulce není vyznačen
místostarosta obce. Právě v době přípravy tohoto příspěvku rezignoval z rodinných důvodů ten dosavadní. A tak nejbližší zasedání
zdejšího zastupitelstva, bude mít o bod více. Volbu místostarosty.
Život je pestrý jak v České republice, tak i v obci s 90 obyvateli ...

Zastupitelstvo obce: Radek Maryška, Ing. Jana Maryšková, Jan
Pittner, Tomáš Herbrick, Naděžda Pittnerová, Tomáš Bláha
Po zdražení plynu se avizovaná výhodnost rychle vytratila. Řada
domácností má sice plynovou přípojku, ale vrátila se k původním
zdrojům, k uhlí a dřevu,“ posteskne si R. Maryška. I tak vypadají
starosti českého starosty, kterým jsme dali tentokrát větší prostor.
Řídelov již ale dávno nežije popsanými problémy. Starosta ve druhém volebním období může oprávněně hrdě bilancovat. Obec má
opravené místní komunikace, veřejné osvětlení a ještě pořídila traktor s příslušenstvím
na letní a zimní údržbu veřejných prostranství
a komunikaci. Za kulturním domem stojí krytá
pergola pro letní posezení a hřiště na volejbal.
K radostem starosty patří také speciální hasičská dodávka. Tady důrazně připomíná, že ji hasiči pořídili zcela ze
svých prostředků. „Vydělali na ni sběrem železného šrotu a pořádáním kulturních akcí,“ upřesňuje. Vedle minulosti a současnosti,

Chlouba Řídelova. Venkovní pergola u kulturního domu.
Foto Archiv MT

9. září zvolilo zastupitelstvo Řídelova
novým místostarostou Tomáše Herbricka.
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Kompostéry. Rok poté
V loňském roce nabídl Mikroregion Telčsko prostřednictvím své kanceláře obyvatelům mikroregionu 2000 kompostérů
na bioodpad. Díky dotaci, kterou mikroregion získal, za mimořádně výhodnou cenu.
„Mikroregionální kompostéry“ mají právě teď za sebou první sezónu. Jaké ohlasy na jejich využití slyší a zda splnily očekávání jak uživatelů, tak autorů projektu,
jsme se zeptali Evy Skálové:

Panuje všeobecná spokojenost, zvláště tam,
kde uživatelé míchají zbytky z kuchyně a ze
zahrady. I bez přehazování již někteří vybra-

li spodní vrstvu kompostu. Horší je to tam,
kde se do kompostéru dává ve větším množství tráva. Asi by bylo potřeba více zalévat
a poctivě přehazovat. Ti, kdo mají materiálu
méně, ještě nemuseli za celou sezónu kompostér vybírat, materiál se pěkně slehává.
Přiznám se, že patřím k nim. Jakkoli na podzim vypadaly štosy nerozdaných kompostérů v sýpce hrozivě, rozdaly se poslední kusy v květnu a ještě jich bylo málo, dalších
100 ks bychom udali. Že si na jaře přikupovali kompostéry ti, kteří si je pořídili už
na podzim, mluví samo za sebe. Trochu stesků jsme zaznamenali na lehkou konstrukci,
která neodolala náporům červencové vichřice. Zde bych chtěla nabídnout náhradní
díly, které máme k dispozici, zejména tyčky. Pokud by bylo potřeba, doobjednáme
i zelené plastové díly. Ráda bych také poděkovala zaměstnancům Služeb za to, jak
profesionálně zvládli skládání kompostérů
z kamionů a rozvoz do obcí. Ocenil to i dodavatel, který může srovnávat s jinými zakázkami. I když ta naše byla pro něj jednoznačně největší v republice.
/z/

Objevily se Zelené slavnosti
V rámci projektu nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku (FUWA) uspořádal
Mikroregion Telčsko letos zatím šest „Zelených slavností“. Inspiroval se u rakouských
partnerů. Podmínky Zelených slavností splnily Hry bez hranic v Radkově, nohejbalový
turnaj v Mrákotíně, Memoriál Ládi Tušera
v malé kopané v Třeštici, volejbalový turnaj

v Řásné, Hodická neckyáda a svěcení zvoničky ve Slaviboři. Základními podmínkami,
které akce musely splnit, bylo nepoužívání jednorázového plastového nádobí, zajištění třídění odpadu a propagování Zelených
slavností. Dále bylo pořadatelům doporučeno využívání místních produktů a výrobků.
Ing. Petra Karásková, MAS Telčsko

Fotbalový turnaj? Ano. Když je spojený se Zelenou slavností, může vypadat i takto.
Foto: Petra Karásková
Třeštice 15. června.
str. 14

Mikroregionální střípky
Výlovy v mikroregionu
5. 10. Strachoňovice
výlov rybníka „Žlábečný“. Začátek výlovu v 9.00 hod. Od 10.00 hod. prodej kaprů.
Od 11.00 hod. prodej smažených kaprů. Občerstvení a hudba po celý den.
12. 10. Urbanov
výlov rybníka Nadýmák – hudba a rybí pochoutky zajištěny. Pořádá SDH Urbanov.
12. 10. Telč
výlov Štěpnického rybníka Na Baště – začátek v 8.00 hod., prodej živých ryb a rybích
specialit, hudba a občerstvení zajištěno.
19. 10. – Sedlejov
Tradiční podzimní výlov v Sedlejově. Pořádá
SDH Sedlejov.
27. 10. – Radkov
Během dne možnost zakoupení živých či
smažených kaprů, posezení s hudbou (budova bývalé školy).

Hodice
5. a 6. 10. Vepřové hody
Již VIII. ročník Vepřových hodů na návsi v Hodicích. V pátek začátek v 18.00 hod,
v sobotu od 9.30 hod., ukončení v 01.00 hod.

Vanov
26. 10. Posvícenská zábava
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Kalíšci. Začátek ve 20.00 hod.

Zelená slavnost
je každá společenská, kulturní a sportovní akce, která:
● důvtipně předchází vzniku odpadu,
používá vratné nádobí a předchází používání krabic, papírů a výrobků na jedno použití
● dává přednost místním ekologicky
zpracovaným výrobkům, nabízí místní výrobky, vodu z kohoutku, a vegetariánská jídla
● smysluplně užívá energie, používá ekologickou elektřinu, energeticky
úsporná zařízení a používá hygienického zařízení šetřícího vodu
● snaží se o zajištění bezbariérového
přístupu
● předchází nadměrnému hluku
● zapojuje do organizace místní neziskové organizace a spolky z regionu
Po „Zelené slavnosti“ zůstanou krásné
vzpomínky, dobrý pocit a minimum odpadků.
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Podzimní bazárek
dětského ošacení, hraček
a dalších potřeb pro malé i větší děti

Pozor, změna termínu!
26. 10. 2013 od 9:00 do 12:00
v konferenčním sále hotelu Antoň v Telči
Kontakt pro zájemce o prodej: r.simankova@gmail.com

Hledáme pronájem nebytových prostor
min. 40 m2 v centru Telče, popř. pronájem
restaurace či hotelové restaurace.
Tel.: 606 933 587. DĚKUJI

Inzerujte v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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TL viděly. Jak roste dům

Vedle řady kulturních, společenských a dalších aktivit budila pozornost ve městě po celý rok dřevostavba pasivního rodinného domu
v ulici Na Dlážkách nad Telčským potokem podle návrhu architekta Jiřího Ondráčka. Že je umístění domu překvapivé? Ale kdepak!
Známý malíř František Zvěřina nám podobu tohoto místa zachytil na konci 19. století, pamětníci si pak domky nad potokem pamatují ještě v polovině století minulého.
Foto: Stanislav Bartoň, Jiří Ondráček a archiv TL
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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.
• Prodáme byt. Sídliště pod poštou číslo
321. Tel. 739 349 084.
• Koupím stříbrný smrk na vazby.
728 298 420
• Koupím poštovní známky, pohledy,
obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny. Info: tel.: 724 22 92 92
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec.
Učebna v Telči na Myslibořské ulici.
Délka kurzu dva měsíce, školné i splátkově (bez navýšení ceny). Info na www.
autoskolaekol.wz.cz, tel. 607 185 517.
• Prodám byt v Telči 3+1. Tel. 721 400 296.
str. 18

Nabídka volného bytu
Dle vyhlášky města Telče č. 2/92
„O zásadách pro nájem bytů, které jsou
ve vlastnictví města Telče“, nabízí město k pronájmu následující byt

v ulici U Háje 626
Telč – Staré Město
Byt č. 11 (2+kk), 4. podlaží
pokoj + kk 27,66 m², pokoj 18,48 m²
chodba 7,56 m2 , sklep 3,90 m2
koupelna 3,33 m², WC 1,11 m²
Celková plocha: 62,04 m2
Byt je bez základního vybavení.
Nájemné celkem: 4 867 Kč
V nájemném nejsou započítány zálohy
za el. energii a plyn.

Termín pro přijetí žádostí:
do 15. října 2013
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedených bytů jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
stránkách města (www.telc.eu). Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování, J. Pavlíčková, tel.: 567 112 425.

Slavnostní předání
Cen a Uznání
města Telče
za rok 2013
v pondělí 21. 10. v 17.00 hod.
v Konírně Státního zámku v Telči.

Kolečkám v Lipkách počasí přálo
Třetí zářijovou neděli na sto třicet účastníků obulo kolečkové brusle, osedlalo kola,
vytáhlo koloběžky, odstrkovadla, kočárky
a přijelo do Lipek. Zatímco se oči organizátorů z občanského sdružení Javořice neustále zvedaly k nebi a kontrolovaly, zda se nechystá sprška, mladší i starší sportovci se se
zápalem pouštěli do dovednostních soutěží
a kvízů. Ti nejmenší se snažili ulovit všechna písmena tajenky, umístěná na stromech,
či tucet symbolů pro následující test paměti. Na konci Lipek ožila křižovatka dopravními značkami, a tak o spletité dopravní
situace nebyla nouze. Obdiv kluků i tatín-

ků si vysloužila nablýskaná motorka příslušníka Policie ČR, který přivezl zábavné
úlohy pro nejmenší, ale i záludné testy pro
dospělé. Vrcholem akce byly opět závody
jednotlivých druhů dopravních prostředků
a věkových kategorií, včetně závodu kočárků. Poté následovala společná cyklojízda
do Muzea techniky. Zde proběhlo slosování
58 odevzdaných soutěžních karet. 13 šťastných výherců poté obdrželo dárkové poukazy. Účastníci měli také možnost dobrovolně přispět do kasičky na Záchrannou stanici
volně žijících živočichů Telč.
Jiří Pykal (redakčně kráceno)

Připravovali se na
vysokou školu
Osm studentů maturitního a předmaturitního ročníku GOB ve dnech 9. - 12. září velice
úspěšně reprezentovalo svou školu na Fyzikálním soustředění v Cikháji. To každoročně
pořádá Přírodovědecká fakulta Masarykovy
univerzity v Brně. Soustředění je určeno zájemcům o studium fyziky a dalších exaktních
vědních oborů. Letošní téma soustředění „Mili, mikro, nano“ reagovalo na rychle se rozvíjející obor nanotechnologie. Tomu také odpovídala témata závěrečné hlavní soutěže. Dva
týmy telčských gymnazistů v ní mimořádně
uspěly. V konkurenci vrstevníků ze středních
škol z Vysočiny a Jihomoravského kraje obsadily první dvě místa! Telčské gymnázium,
jako partnerská škola Masarykovy univerzity, mohlo na soustředění vyslat oproti jiným
středním školám více účastníků, což umožnilo „postavení“ dvou týmů ve zmíněné soutěži.
Radka Toufarová (redakčně kráceno)

Rybáři na Štěpnickém rybníku

Vítěz ulovil 37 ryb!

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Smím prosit?
Taneční. Kdo nezažil, nebude vědět, o čem
píšu, ale kdo ano, určitě si rád vzpomene.
Absolvovala jsem taneční jako studentka
a později jako maminka-doprovod. Ani nevím, kdy jsem měla větší trému. V našich tanečních jsme poprvé uviděli spolužáky v oblecích a již tato skutečnost byla dost zvláštní.
To, že měli bílé rukavičky a černé lakýrky,
jen dodávalo vážnosti celé situace. Také my,
děvčata, jsme oblékla to nejlepší, co se dalo
sehnat, něco se půjčilo, něco maminky došily a výsledek byl úžasný. V tuto chvíli se
splní každé dívce její sen o princezně. Nikdo
by nepoznal tu holku, která dopoledne klečela v brázdě v džínách a sbírala brambory.
V době našich tanečních se totiž ještě sbíraly brambory ručně a možná bude někdo nyní překvapený, že brambory nerostou v su-

permarketu nebo pouze v cizině. Ale zpátky
na parket. Závěrečná hodina v tanečních
má stále tu slavnostní atmosféru. Všechny dívky v dlouhých bílých šatech, s perfektním účesem a líčením vypadají, jako
by zrovna sestoupily z mola slavných módních návrhářů. V rytmu polonézy se vznášejí po parketu a my těžko hledáme, kde je
ta naše nebo ten náš, protože jsou všichni
naprosto dokonalí. Až doma potom zjistíte, že jste celou dobu natáčeli někoho jiného. Ale do alba zařadíte již správnou fotku.
Těžko jsem zadržovala slzy, nevím přesně,
jestli to bylo tím, že jsou děti již tak velké,
nebo tím, že já už tak stará. V žádném případě si nenechte taneční ujít, a kdo zmeškal tuto šanci, nic se neděje, existují taneční
hodiny pro starší a pokročilé.

V sobotu 31. srpna se na Štěpnickém rybníku
konal již pátý ročník rybářských závodů O pohár starosty Telče. Získal ho Jan Jakeš z Ostrova nad Oslavou za 37 bodovaných vylovených
ryb o celkové délce 1516 cm. Navíc obdržel
i atraktivní hlavní výhru 10 tis. Kč! Závody,
kterých se zúčastnilo 60 rybářů a rybářek, pořádala místní organizace Moravského rybářského svazu. „Oproti loňskému ročníku, kdy
bylo poměrně chladno a ryby až tak nebraly,
se letos nachytalo celkem 280 bodovaných
ryb,“ uvedl pro TL za pořadatele Petr Prokeš
a dodal, „vítězství Jana Jakeše bylo zcela suverénní. Na druhém místě skončil vítěz dvou
minulých ročníků Miloslav Klečák z Onomyšle s počtem 20 kusů bodovaných ryb
o délce 819 cm. Z místních rybářů nejlépe obstál Martin Mareček, který obsadil 20. místo.“
Rekordní rybu závodů, kapra o délce 61 cm,
ulovil Zdeněk Chvátal z Jihlavy. Petr Prokeš
hodnotí letošní závody jako velmi vydařilé.
Jen si postěžoval na menší účast místních rybářů: „Je s podivem, že sem najdou cestu rybáři z Hradce Králové, Mohelnice, Kladenska
a dalších míst a rybářů z blízkého okolí je jako
šafránu.“ Telčští rybáři již teď připravují další
velkou a oblíbenou akci na Štěpnickém rybníku, tradiční výlov spojený s hudbou, prodejem
živých ryb a rybích specialit, který se uskuteční v sobotu 12. října.

Tradiční výlov Štěpnického rybníka
sobota 12. října
Prodej živých ryb a rybích specialit, hudba, občerstvení. Pořádá MO Moravského
rybářského svazu Telč.
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Vzpomínáme na 20. století

Zapomenutá historie
- nepravdivý příběh odboje

VIKTORIA H-K
byla smyšlená

Snímek dožínek v minulém díle seriálu vzbudil u čtenářů nemalý ohlas. Bohužel se nenašel nikdo, kdo by pomohl upřesnit rok, kdy byla fotografie pořízena. Protože je velmi pravděpodobné, že naši předci slavili dokončení žňových prací v září, vracíme se k dožínkám ze stejného
období ještě jedním snímkem. Dožínkový průvod právě prochází po hrázi Ulického rybníka
a my se můžeme jen dohadovat o roli dvou mužů se špičatými čepicemi v levé části snímku. /z/

Muzeum vystavuje Na Schodech

Pozoruhodná přednáška odhalí:

Jakou uniformu
nosil dědeček?
Dozvíte se v muzeu

Kde byl vojenský lazaret?

Do 31. října vystavuje muzeum v improvizovaném výstavním prostoru na schodech
k muzejní expozici sérii 15 kreseb vojáků různých zbraní rakousko - uherské armády. Jejich autorem je telčský malíř Leopold Schaschetsy (1819 - 1865). Pěšák,
dragoun, dělostřelec, ale také námořní dělostřelec, námořník, vojenský policista,
horský myslivec... Nemusíte se zajímat
o vojenskou historii. Ale pro nalezení uniformy, kterou nosil dědeček či pradědeček,
je výstava v době rodopisné mánie jedinečnou příležitostí. Leopolda Schaschetsyho
nám dodnes připomíná velký obraz Panny
Marie Růžencové, umístěný na zadní stěně kostela Jména Ježíš.
/z/

Na jiném místě těchto TL informujeme
o pozoruhodné přednášce z nepříliš dávné
historie města. Historička Jana Dostálová
z telčského pracoviště památkového ústavu na ni představí vojenský lazaret v Telči
za I. světové války. „V roce 1914 ho založili manželé Alois a Leopoldina Podstatští.
Zprvu byl umístěn za Panským dvorem,
později byl přemístěn do areálu Parního
mlýna na Starém Městě,“ upřesnila mladá
badatelka, která se málo známé historii Telče dlouhodobě věnuje. Podle autorky přednášky prošlo zdejším lazaretem více než 200
válečných rekonvalescentů. Přednáška se
uskuteční ve středu 16. října v 18 hodin
v Univerzitním centru.
/z/

Připomínáme si
140 roků

Prohlídka tabel SOŠ
sobota 5. října
od 14 do 16 hodin
v nově zrekonstruované části
GOB a SOŠ v Hradecké ulici
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12. října 1873 se v Újezdě u Hořovic narodil Václav Šlosar (+17.11.1953, Chrudim). Středoškolský učitel, mj. ředitel učitelského ústavu ve Spišské Nové
Vsi, působil ve školním roce 1905 - 1906
na telčské reálce. Věnoval se sociální publicistice, napsal řadu historických a humoristických povídek. V roce 1932 přispěl
do almanachu GOB obsáhlou statí, ve které podrobně popsal svou cestu z Prahy
do Telče po železnici přes Dolní Rakousy.

V období protektorátu bojovala proti okupantům řada partyzánských skupin. Informace o jejich činnosti vyšly pochopitelně
najevo až po skončení války. V té době
se ale bohužel objevily i vymyšlené partyzánské skupiny. Jejich „zakladatelé“ si
tak chtěli přisvojit zásluhy na osvobození
a také získat výhody skutečných odbojářů.
O jedné takové skupině, údajně působící
na Telčsku, zjistil podrobnosti známý regionální badatel Miroslav Mareš.
V okolí Telče měla v době nesvobody působit partyzánská skupina VICTORIA
H-K. Aktivity údajně vyvíjela v okolí
Jemnice, Želetavy, Domamile až po Popelín a Studenou. Základnu měla mít v lesích okolo Javořice. Písmeno H v názvu
skupiny je zkratka příjmení generála Hasala, z jehož popudu měla skupina vzniknout. Písmeno K je od příjmení Františka
Knappa, údajného velitele skupiny. Generál Hasal byl skutečným generálem československé armády. František Knapp si
přivlastnil hodnost plukovníka a v této
hodnosti i po válce vystupoval jako velitel partyzánů. Knapp se v roce 1919 vrátil
do vlasti s legionáři (neuvádí ho databáze čsl. legionářů, není uveden v seznamu
legionářů v městské kronice, pozn. TL).
V té době měl hodnost četaře, trousil ale
o sobě zvěsti, že získal v Rusku hodnost
plukovníka. V době první republiky byl
zaměstnán jako sluha na Okresním úřadě
v Dačicích, později v Telči. Za války byl
dvakrát vězněn gestapem. Po válce František Knapp údajně vystavoval potvrzení
o partyzánské činnosti, ale v místech uváděného odboje nebyl jako jeho účastník
znám. Ani o skupině Viktoria H-K nebylo občanům Telče nic známo. I další informace o skupině H-K a jejím údajném
veliteli Františku Knappovi ukazovaly
na nevěrohodnost partyzánské činnosti za okupace. Například jako její členové byli uváděni mrtví z třešťského povstání. Na činnost Františka Knappa byl
po válce dotazován i generál Hasal, který
prohlásil, že před odchodem do zahraničí v roce 1939 pověřil Františka Knappa, aby organizoval podzemní hnutí, ale
o jeho činnosti mu není nic známo. V roce 1974 vyslovila svůj verdikt Historickodokumentační komise Ministerstva národní obrany: Skupina VICTORIA H-K
byla uměle vytvořena po válce a v době
nesvobody neexistovala.
Miroslav Mareš

Počasí v srpnu

Žně. Konec až v září

V prvních dvou dekádách srpna ještě vládlo teplé až
tropické letní počasí. Od začátku měsíce do 8. 8. vystupovaly maximální denní teploty na 29 až 36°C a noční
minima klesala na 20 až 13°C. Srážky padaly jen výjimečně a při jedné dešťové přeháňce 4. srpna padaly
za bouřky i drobné kroupy. Od 9. srpna se mírně ochladilo, oblačnost byla proměnlivá a do 19. 8. maxima vystupovala už jen na rozumnější hodnoty od 22 do 31°C.
Ale těch 31°C už byla opravdu výjimka. V poslední dekádě měsíce se opět trochu ochladilo a převládalo oblačno až zataženo, občas se srážkami. 25. 8. nám konečně trochu víc napršelo (kolem 18 mm). Snad to probudí
vyschlé podhoubí, aby také u nás už začala houbařská sezona. Zatím pršelo spíše jen v západní polovině
Čech. Nejvyšší denní teploty se snížily na 20 až 14°C,
ale v posledních dnech měsíce se oteplilo až na 24°C.
Noční teploty klesaly na 8 až 12°C. Tento ráz počasí
(chladná rána a během dne docela teplo) vzbuzoval dojem babího léta. 22. 8. odletěli čápi (tentokrát nevyvedli mladé a staří zůstali sami - možná vinou chladného
počasí po zahnízdění) a 28. 8. odletěla většina vlaštovek, zůstaly ještě jiřičky. Měsíc hodnotíme teplotně
jako silně nadprůměrný, srážkově mírně podprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Předpoklad ukončení žňových prací do konce srpna, který vyslovil v minulém vydání TL předseda
ZD Telč Ing. Miroslav Nosek, nevyšel. Počasí totiž
rychlejší postup prací znemožnilo. „Žně jsme fakticky ukončili 6. září,“ uvedl aktuálně pro TL. V zářijových dnech sklízelo ZD především ovsy a triticale,
které pěstovalo na 90 ha. Triticale je hybridní obilnina, která vznikla křížením žita a pšenice. Používá se
i její český název „žitovec“. Vyznačuje se vysokým
výnosovým potenciálem a je tolerantnější k horším
pěstitelským podmínkám než pšenice.
„Spokojeni jsme především s výnosem řepky - přes 45
q/ha. Pro nás je to historicky nejvyšší úroda. Pravdou
ale je, že podobně vysoké výnosy dosahovalo letos
i mnoho jiných zemědělců v celé republice,“ konstatoval předseda Nosek. I při vysoké úrodě nepředpokládá odbytové potíže. „Trh prozatím nevykazuje známky přebytků. Ceny jsou letos oproti minulému roku až
o 25% nižší, ale to je částečně kompenzováno vyššími výnosy.“ Telčské družstvo sklízelo letos obiloviny
a řepku z více než 1300 ha. To ho řadí mezi největší zemědělské podniky v regionu.
/z/

Putovní výstava Miroslava Kovala

„Fotoprůsvity“
putuje po městech České inspirace
Výstavní program bude ukončen v Telči
slavnostní vernisáží
v pondělí 4. 11. v 16.00 hod.
ve vstupní síni radnice.
Jste srdečně zváni!

Aktuálně:

Kolik žáků
mají telčské
školy
ZŠ Masarykova ul.
I.A
18
I.B
18
II.A
21
II.B
21
III.A
28
IV.A
15
IV.B
14
V.A
30
V.B
23
VI.A
17
VI.B
14
VII.A
21
VII.B
19
VIII.A
25
VIII. B
20
IX.A
22
IX.B
26
Celkem
357
ZŠ Hradecká ulice
I.A
14
I.B
16
II.A
21
II.B
24
III.A
19
III.B
20
IV.A
28
V.A
20
V.B
18
VI.A
16
VI.B
15
VII.A
16
VII.B
22
VIII.A
16
VIII.B
18
IX.A
25
IX.B
23
ZŠP I.
10
ZŠP II.
7
ZŠP III.
7
Celkem
355

Více v příštím vydání.

Houbový podzim

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 8. do 18. 9. 2013.

Srpen v číslech
Průměrná teplota:
Průměrný tlak:
Srážky:
Maximální teplota:
Minimální teplota:
Kdy nejvíce zafoukalo:

18,2 °C
1017,9 hPa
51,2 mm
35,6 °C, 3. 8.
v 16,37 hod.
7,2 °C, 16. 8.
v 6,26 hod.
42,6 km/h, 4. 8.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.
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Sport
Fotbal
Utkání týmů SK na domácím hřišti.
5. října
9,00 Žáci st. - Věžnice
10,45 Žáci ml. - Věžnice
15,00 Muži C - Kostelec B
12. října
10,00 Dorost - Náměšť n/O.
15,00 Muži B - Hodice
13. října
15,00 Muži A - Bystřice n/P. B
19. října
9,00 Žáci st. - Třešť
10,45 Žáci ml. - Třešť
14,30 Muži C - Růžená
26. října
10,00 Dorost - Ždírec n/D.
14,30 Muži B - Puklice B
27. října
14,30 Muži A -Křižanov

SK Telč:

Fotbal je i pro děvčata
Doby, kdy fotbal byl výhradně mužskou
záležitostí, jsou již dávno minulostí. Už

Terezka Pavlů. Naděje pro telčský fotbal.
Foto: Luboš Burian

Florbal
Druhá zářijová sobota patřila v Telči kromě
hasičů i florbalu. V hale za sokolovnou pořádal Orel a Sokol 3. ročník florbalového turnaje Raptorcup. Celý den bylo ve sportovní
hale plno a jsme rádi, že řada místních si tuto událost nenechala ujít. Konečná tabulka
turnaje:
1. Staré pušky (Jihlava)
2. ILOISET KETUT (Praha)
3. FbC Orel Telč
4. Homobu (Jemnicko)
5. Líní lvi (Telč)
6. Hoši, 120! (Praha)
7. Dream Vidláci Team (Dačice)
8. Snipers Team (Pelhřimov)
9. Fbk Oravská Polhora (Slovensko)
10. Pretty Alcoholics (Jihlavsko)
11. Hot Peppers (Praha)
Fotogalerie a podrobné výsledky na http://
www.raptorcup.cz
Pořadatelé turnaje Raptorcup děkují sponzorům Dance Club Mexx, Pizzerie Amigo, Albi, Trojstav, KM Mycí centrum,
Masna u Linhů v Nové Říši, Pekařství
Marek, Tesařství Radek Sobotka a Městu Telč. Bez jejich štědrých darů by turnaj
nemohl vzniknout.
PI

Přespolní běh
Na sobotu 5. října zve Orel Telč běžce všech
věkových kategorií a běžeckých dovedností
na Roštýnské stráně. Pořádá zde přespolní běh,
jehož vrcholem bude závod mužů na 5 km.
Začátek v 9:00 u orlovny (bývalé kino).
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v sedmdesátých letech minulého století
hrály telčské ženy úspěšně divizi.
I dnes se u nás o tento nejpopulárnější
sport zajímají dívky od přípravky po žákovské kategorie. Když navštívíte některý ze zápasů mladších žáků, uvidíte
mezi nimi i žákyni základní školy Barboru Procházkovou. Prostřednictvím
Telčských listů bychom chtěli do našich
řad pozvat všechny chlapce a dívky, kteří si po vyučování najdou čas na sportovní činnost. Další adeptkou fotbalového
umění je Terezka Pavlů. Nedávno absolvovala první trénink s nezbytnou rozcvičkou, kolečkem okolo hřiště a nakonec i zápas. Hned napoprvé měla štěstí,
protože byla členkou vítězného mužstva
a poznala radost z vítězství. Podporujte
své děti ve sportování a pomozte rozšířit
řady telčských fotbalistů.
- rd -

Jóga

Kynologie

Motto: „Zastavme se pravidelně alespoň
na chvíli v této uspěchané době a věnujme
čas svému tělu i duši!“
Cvičení jógy je každé úterý v 17.30 hod.
v tělocvičně gymnázia (vchodem od sportovní haly). Karimatky si přineste s sebou.
Kurz vede učitelka jógy Blanka Krejčí (mobil 605 986 564).

27. 10.

Jezdectví
12. 10. Hobby skokové závody
zahájení soutěží v 9.30 hod.
19. 10. Hubertova jízda
Jezdecký areál Hospodářského dvora
v Bohuslavicích
pořadatel Jezdecké centrum Bohuslavice
www.hospodarskydvur.cz

Turistika
2. a 3. 11.
Turistické pochody Klubu českých turistů
v Telči, www.kcttelc.cz
Pochody se konají za každého počasí.
Prezence a start – sobota a neděle: sokolovna od 6.30 do 10.00 hod.
2. 11. Vysočinou k Telči aneb K pstruhovým vodám
trasy 51, 40, 27, 17 km
3. 11. Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic
aneb Po stopách husitských bojovníků
trasy s cílem u Boru končí na ČD Jihlávka
29, 28, 24, 21, 20 a 10 km
trasy s cílem v Telči 50 a 37 km

9.00
cvičiště Mokrovce
Kynologické závody O pohár KK Telč
otevřená soutěž ve 2 kategoriích – ZPU2
(oddíl poslušnost) a ZPU1 (bez speciálního cviku), prezence od 8.30 hod.
Pořádá Kynologický klub Telč, Irena Bartoňová, tel. 776 558 553, irenamnv@seznam.cz

Roman Mikeš
je ligovým hokejistou
V nastávající nové hokejové sezóně se v sestavě prvoligové Dukly Jihlava objevil odchovanec telčského hokeje útočník Roman
Mikeš. Za Duklu Jihlava již nastupoval
v předchozích sezónách v mládežnických
týmech. Roman je tak následovníkem nemalé řady telčských mužů s hokejkou, kteří
dosáhli až na ligové scény. Počínaje Josefem Markem, Pepíkem Vondrákem, Františkem Kopečným, bratry Benešovými
a mnoha dalšími. Rozhovor s Romanem
Mikešem připravujeme.

První ligový gól Romana!
Jak viděl 18. září první ligový gól Romana
klubový web Dukly Jihlava:
50. minuta. Nejprve těsně minul Roman
Mikeš, nedlouho poté trefil tyč Michal Velecký. První jmenovaný si náladu zlepšil,
v 57. minutě zakončoval přečíslení dvou
na jednoho - 2:5. Tato branka definitivně pojistila jihlavské vítězství. Dukla si tak odváží na Vysočinu tři body, Most zdolala 5:2.

Zubní pohotovost
o víkendech a svátcích
v říjnu
5.října
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto i 6. října)
Jihlava, MUDr. Jana Zedníčková
Vrchlického 2497/57, 567 574 575
6.října
Jihlava, MDDr. Dana Gurková
třída Legionářů 1470/9, 567 210 390
12. října
Dačice, MUDr. Marie Matoušková
Nemocnice Dačice, 384 351 291
(dtto i 13. října)
Jihlava, MDDr. Zuzana Zlámalíková
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
13. října
Třešť, MDDr. Markéta Zudová
Palackého 1334, 567 210 820
19. října
Dačice, MUDr. Dana Blechová
Nemocnice Dačice, 384 358 293
(dtto i 20. října)
Janštejn, MUDr. Marie Berková
Janštejn 172, 567 374 205
20. října
Telč, MUDr. Anna Bínová
Masarykova 445, 567 213 171
26. října
Dačice, MUDr. Milena Skokanová
DAS - TRW, 384 456 215
(dtto i 27. a 28. října)
Telč, MUDr. Alena Bínová
Masarykova 445, 567 213 168
27. října
Jihlava, MUDr. Tomáš Vaněk
Slavíčkova 2, . 567 210 991

Humanitární sbírka
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 12. října
od 9 do 16 hodin v prostorách bývalého
školního statku.
Přístup do objektu je pouze hlavní branou
z ulice Slavatovská a stále přímo po místní
komunikaci. Místo sběru je označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky,
plyšové hračky, pouze nové boty. Prosíme, věci noste v pevných obalech (krabice, pytle).
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552

Sběrový kalendář
Objemný odpad
I. – II.
III.

1. 10.
2. 10.

IV.
V.

3. 10.
4. 10.

Biologický odpad
I. – II.
III.

14. 10. IV.
15. 10. V.

16. 10.
17. 10.

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 Květinová, V – Štěpnice II. – u garáží

Panorama z Telče
Panorama vysílá z Telče.
Sledujte denně ranní
vysílání na ČT sport do 31. 10.

Kino Máj Třešť v říjnu
út 8.10.
v 19:30
PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI (USA)
ve 3D, přístupný od 12 let
st 9.10.
v 19:30
DONŠAJNI (ČR)
čt 10.10.
v 19:30
ZMIZENÍ (USA), přístupný od 12 let
pá 11.10.
v 19:30
KAMEŇÁK 4 (ČR), přístupný od 12 let
ne 13.10.
v 10:00
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM (USA)
ve 3D, animovaný
út 15.10.
v 19:30
MORTAL INSTRUMENTS:
MĚSTO Z KOSTÍ (USA)
s titulky, přístupný od 12 let
st 16.10.
v 17:00
KAMEŇÁK 4 (ČR), přístupný od 12 let
st 16.10.
v 19:30
GRAVITACE (USA) 3D, přístupný od 12 let
čt 17.10.
v 17:00
TURBO (USA), animovaný
čt 17.10.
v 19:30
KAMEŇÁK 4 (ČR), přístupný od 12 let
pá 18.10.
v 19:30
OČISTA (USA)
s titulky, horor, přístupný od 15 let
so 19.10.
v 19:30
JASMÍNINY SLZY
s titulky, přístupný od 12 let
st 23.10.
v 17:00
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 (USA)
ve 3D, animovaný
st 23.10.
v 19:30
KAMEŇÁK 4 (ČR), přístupný od 12 let
čt 24.10.
v 19:30
DONŠAJNI (ČR)
pá 25.10.
v 19:30
PLÁN ÚTĚKU (USA), s titulky
ne 27.10.
v 10:00
TURBO (USA) ve 3D, animovaný
po 28.10.
v 17:00
PERCY JACKSON- MOŘE NESTVŮR
ve 3D (USA)
út 29.10.
v 17:00
KAMEŇÁK 4 (ČR), přístupný od 12 let

28. října
Jihlava, MUDr. Miluše Brychtová
Vrchlického 2497/57, 567 574 571
Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hod., ostatní 8 - 12 hodin. V případě potřeby doporučujeme prověřit na uvedených tlf.
číslech. Služby v obvodu Nemocnice Jihlava i na Infocentru Nemocnice Jihlava na
567 157 211.
Změna služeb není vyloučena.
Aktuálně na www.telc.eu, www.nemji.cz,
www.nemdac.cz

str. 23

Kulturní kalendář

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Akce
5. 10. 14 – 16
Prohlídka tabel SOŠ v nově zrekonstruované části školy v Hradecké ulici
12. 10. 8.00
Na Baště
Výlov Štěpnického rybníka
prodej živých ryb a rybích specialit, hudba, občerstvení, pořádá MO Moravského
rybářského svazu Telč

vernisáž ve středu 9. 10. v 16.00 hod. s hudebním vystoupením ZUŠ Telč

David Cvak, Staré Město

18. 10. – 20. 10.
Dům zahrádkářů
Podzimní výstava zahrádkářů
Součástí výstavy je i prodej podzimních a dušičkových vazeb. Výstava je otevřena v pátek
14 - 17 hod., v sobotu a v neděli 8 - 17 hod.

Roman Jaroš, Hrušovany u Brna
a Hana Langmajerová, Praha
Michal Sedláček, Budeč
a Vladimíra Harvánková, Radonín
Christos Seizis, Beroun
a Petra Řezníčková, Beroun
Ing. Martin Štrejbar, Ph.D., Třešť
a MDDr. Radka Policarová, Telč
Petr Jirsa, Praha
a Hana Neubauerová, Praha
Robin Kouba, Mrákotín
a Jana Kvapilová, Dačice
Karel Jandáček, Kožlí
a Petra Svatoňová, Telč
Jan Bříza, Janské Lázně
a Petra Čechová, Zvolenovice
Karel Policar, Kostelec
a Lenka Čápová, Kostelec
Jan Petr, Opatov
a Jiřina Pánková, Nový Svět
Jan Müller, Turnov
a Zuzana Kudrnáčová, Turnov
Milan Vladyka, Praha
a Kateřina Ondroušková, Praha
Miloš Nosek, Urbanov
a Jaroslava Ryšavá, Telč

12. 10. 9.30 a 10.30
Vítání dětí

radnice

4. – 26. 11.
vstupní síň radnice
Fotoprůsvity Miroslava Kovala
Putovní výstava po městech České inspirace. Vernisáž výstavy v pondělí 4. 11.
v 16.00 hod.

12. 10. 9 – 16
Farmářské trhy

náměstí

Krteček

21. 10. 17.00
Konírna státního zámku
Slavnostní předání Cen a Uznání města
Telče za rok 2013

úterý, čtvrtek 9.00 – 11.30
DDM
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče
s dětmi od 0 do 6 let

ZASTÁVka Telč

3. 10. 19.00
sál NPÚ
Kytarový recitál Ireny Babáčkové
španělská kytarová hudba 18. až 20. století

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
Téma na říjen: Když mě nemají rádi …
3. 10. Film „Experiment“ s diskusí
9. 10. Křížovka o ceny
14. 10. Večerní klub „šikana“
22. 10. Malování na obličej
30. 10. 16.00 Slavnostní otevření nové budovy ZASTÁVky ve Slavíčkově ulici

Výstavy

Klub důchodců

do 31. 10.
MG Hasičský dům
Myšlenka světlu – světlo myšlence
výstava unikátních svítidel je přístupna
od pátku do neděle 10 – 12, 13 – 16 hod.

13. 10. 14.00
v budově polikliniky
Posvícení s hudbou A. Kožešníkové a Z.
Chvátala
Pondělí 9,00 Vzdělávací kroužek
15,00 první pondělí v měsíci - Kroužek šikovných rukou (vyšívání, paličkování)
Úterý 14,00 Kroužek ručních prací
Středa 14,00 - první středa v měsíci - Biblický kroužek
další středy v měsíci - Trénink paměti
Čtvrtek 9,00 Rekondiční cvičení
14,00 Pěvecko-dramatický kroužek
Pátek Turistický kroužek, podle dohody

26. 10. 9.00 – 12.00
hotel Antoň
Bazárek dětského ošacení, hraček a dalších
potřeb pro malé i větší děti. Kontakt pro zájemce o prodej: r.simankova@gmail.com

Koncerty

do 31. 10
Zámecká galerie
Jak se budí princezny aneb Zámkem
po stopách filmové pohádky
Expozice poodhaluje filmové zákulisí vzniku filmové pohádky, která se natáčela převážně v prostorách zámku a v okolí Telče.
3. 9. – 31. 10.
muzeum
Vojáci monarchie
Výstava unikátních kreseb telčského malíře Leopolda Schaschetsyho (1819 - 1865),
které zachycují vojáky různých zbraní armády rakouské monarchie.

Chovatelé
13. 10. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva, výkup
kožek

23. 9. – 8. 10.
vstupní síň radnice
Památky očima mladých
Výtvarné práce žáků a studentů telčských
škol a školských zařízení. Vernisáž výstavy a křest kalendáře z výtvarných prací
v pondělí 30. 9. v 10.00 hod.

Vojenský lazaret v Telči
za první světové války

9. 10. – 31. 10.
vstupní síň radnice
Nevšední tvář radosti
Výstava fotografií Sdílení, o.s.

přednáší Mgr. Jana Dostálová
16. října v 18 hodin
Univerzitní centrum Telč
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Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro – Památky kolem nás

Blahopřejeme novomanželům

Opustili nás

Helena Benešová, Štěpnice
82 let
Josefa Lazárková, Podolí
80 let
Jindřiška Macková, Podolí
91 let
Stanislava Kopečná, Podolí
92 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).

Nezaměstnanost.
Srpen trochu pomohl
Zatímco v republice a v Kraji Vysočina
nedoznala čísla nezaměstnanosti v srpnu
prakticky žádné změny proti předchozímu červenci (7,5 % ČR, 7,1% Vysočina)
ve správním obvodu Telče, ukázal druhý
letní měsíc přeci jen přívětivější tvář. Míra
nezaměstnanosti zde klesla na 6,8% (červenec 7,3%). V Telči samé pak byla nezaměstnanost 7,9% (červenec 8,1%). Pod pětiprocentní hranici se dostalo 19 obcí z celkového
počtu 45. Po řadě měsíců máme tři rekordmany s nulovou nezaměstnaností, Sedlatice,
Volevčice a Urbanov. Nad 15procentní hranicí byla v srpnu již jen Lhotka.
Zdroj: Statistika ÚP Jihlava

Nejstarší telčský spolek

Pohřeb? Pomoc nabízí
SVÉPOMOC
Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

14. - 19. 10. – Jazz Goes to Town 2013
XIX. ročník mezinárodního jazzového festivalu. Hudební kluby, Divadlo Drak, Kongresové centrum Aldis.

CHEB

3. - 6. 10. – Divadlo jednoho herce
Tato mezinárodní přehlídka je jediným festivalem svého druhu v ČR, program XVII.
ročníku najdete na webu Západočeského
divadla v Chebu.

JINDŘICHŮV HRADEC

5. 10. – Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Ukončení turistické sezóny spojené s tradiční cyklistickou vyjížďkou a bohatým
doprovodným programem.

KUTNÁ HORA

15. 9. - 1. 12. – Come in
Výstava česko-německého designu na pomezí volného umění, Galerie Středočeského kraje.

LITOMYŠL

4. – 7. 10. - ArchiMyšl 2013
Bohatý program na různých místech
ve městě při příležitosti oslav Světového
dne architektury, vč. koncertu klavírního
dua E. Viklický a P. Schönová.

POLIČKA

12. - 17. 10. – Zákrejsova Polička
Velký sál Tylova domu v Poličce - III.
ročník nesoutěžní přehlídky divadelních
ochotnických souborů.

TELČ

12. 10. - Výlov Štěpnického rybníka
od 8.00 hod. Na Baště
Výlov rybníka z hráze před vstupem do historického centra, prodej živých ryb a rybích
specialit, hudba, občerstvení. Farmářské trhy od 9.00 do 16.00 hod. na náměstí.

Úmrtí v rodině. Složitá situace, která se
nikomu nevyhýbá. V současné době může být spojena i s nemalým finančním
problémem. Ceny pohřbů se pohybují
okolo 20 až 25 tis. Kč. Dříve významně pomáhal stát tzv. pohřebným. Dnes je
ale situace jiná. Na tuto stále existující
sociální dávku dosáhne málokdo. Před
druhou světovou válkou si naši předci
dokázali poradit sami. V roce 1935 založili spolek SVÉPOMOC. Ten bez přerušení činnosti působí v Telči dodnes.
Bez složité administrativy přišli s nabídkou vyplácení jednorázového finančního příspěvku rodinám pozůstalých členů
spolku. „Stanovy a pravidla pro vyplácení pomoci se prakticky od vzniku Svépomoci nezměnily,“ říká současný předseda Svépomoci pan Jiří Doskočil.
Spolek pracuje na jednoduchém principu. Při úmrtí člena spolku jsou povinni ostatní složit částku 15 Kč. Vybraná
hotovost je pak prakticky celá použita
na výplatu spolkového pohřebného pozůstalým. „Výše pohřebného je pochopitelně závislá na počtu členů spolku
a také na délce členství zemřelého
ve Svépomoci,“ sdělil J. Doskočil. Dnes
má spolek něco přes 200 členů a výše
pohřebného se pohybuje kolem 3 tis. Kč.
Rozšířením členské základny by spolek mohl vyplácet částku i několikanásobně vyšší, která by náklady na pohřeb
již významný způsobem pokryla.
Vzájemně dobročinný spolek SVÉPOMOC, jak zní jeho oficiální název,
nabízí pomoc i dnes. Členy mohou být
nejen občané Telče, ale i širokého okolí. Ke členství je potřeba vyplnit jednoduchou přihlášku, kterou získáte u paní Jarmily Simajchlové ve Špitální
ulici, p. Jiřího Doskočila v Příční ulici, u p. Ludmily Paurové ve Štěpnici
a v Informačním středisku MěÚ.
Podle TZ

TŘEBOŇ

5. 10. – Jabkobraní
Masarykovo náměstí - tradiční podzimní
slavnost jablek: jablečné speciality, soutěže o nejkrásnější jablko, o nejlepší štrúdl,
ovocný trh.
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz

TL 10/2013 - Vydává měsíčně Město
Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel.
567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc.
eu. IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se
nevrací, redakce si vyhrazuje právo jejich
krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí),
M. Horáková, I. Jeníčková
MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Bohoslužby
Římskokatolické
5. 10.
6. 10.

so
ne

12. 10. so
13. 10. ne

19. 10. so
20. 10. ne

26. 10. so
27. 10. ne

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

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

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
6. a 13. 10. kostel sv. Ducha
20. a 27. 10. sborový dům na náměstí Zachariáše z Hradce č. 21

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

Církev Slovo života
každou neděli v 16.00 hod. v hudebním
sále přístavby ZŠ Masarykova
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz
a měsíční série tematických přednášek

Opožděná vzpomínka
Oklikou se do redakce TL dostalo oznámení o úmrtí slečny Stanislavy Pátkové
(*1928) 15. července letošního roku. Zemřela v nemocnici v Blansku, poslední roky žila v Domově pro seniory v Černé Hoře. Pohřeb ji vypravili farníci v Bořitově.
Její urna, stejně jako sestry Marie (+2005),
je uložena v kolumbáriu na hřbitově
v Rozhraní (o. Svitavy). Dvojčata Pátkova
se narodila v době, kdy péče o takto narozené děti byla pro rodiče mimořádně náročná. Sestry prožily obětavý a tichý život.
Pokud některého staršího čtenáře TL zavedou kroky do vzdáleného kraje na hranici
Čech a Moravy, jistě jim věnuje na tamním
hřbitově tichou vzpomínku a modlitbu. /z/
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Na náměstí bylo 1000
hasičů. Povzbuzovalo
je 2000 diváků!

Na vítězství mladých hasičů z Nevcehle se podílela také „košařka“ Sabina Vítů (vpravo dole). Ve věkové kategorii 6 až 15 roků mohou soutěžit smíšené týmy chlapců a dívek.

Nevšední tvář radosti

Foto: Archiv SDH Nevcehle

Výstava fotografií Hannah Bártikové a Luboše Tona od 9. do 31. října ve vstupní síni
radnice. Vernisáž ve středu 9. října v 16 hodin. Pořádá Sdílení, o.p.s.

Propaguje nás kalendář

V nadcházejícím novém roce 2014 bude Telč propagovat kalendář s kresbami žáků telčských škol. Dnes představujeme práci Venduly Čapkové.
str. 26

Náměstí Zachariáše z Hradce bylo v sobotu 14. září dějištěm 14., mimořádně úspěšného, ročníku hasičské soutěže
v požárním útoku. Za všechny komentáře hovoří v tomto případě čísla, která
TL sdělil hlavní organizátor pořádajícího Sboru dobrovolných hasičů Nevcehle
Aleš Němeček: „Celkem soutěžilo 70
družstev mužů, 24 družstev žen a 41 týmů
mladých hasičů (6 až 15 roků).“ Protože
družstva ve všech kategoriích jsou sedmičlenná, znamená to, že na zrádné žulové
dlažbě se letos představilo 945(!) soutěžících z celé republiky.
Přitom zájem o start na historickém náměstí je daleko větší. Pořadatelé i letos
museli v kategorii mužů soutěžící týmy
vybírat. Velkým kladem pro diváky byla
instalace velkoplošné obrazovky, takže výkony družstev mužů a žen mohli pohodlně
sledovat z kteréhokoliv místa náměstí.
Na otázku, kolik lidí se na přípravě a organizaci náročné akce podílí, odpověděl Aleš Němeček lakonicky. „Celkem
asi 30 lidí. Celý náš sbor, všichni mladí hasiči a jejich rodiče a také pár přátel
požárního sportu. Všem bych chtěl moc
za odvedenou práci poděkovat.“ Proč letošní soutěž nedokončila více jak třetina
družstev mužů, měl následující vysvětlení: „Všichni chtěli zaběhnout co nejlépe, ale mokré kostky jsou velice zrádné.
Kloužou, více se rozpojují hadice. Potvrdilo se, co se mezi hasiči o naší soutěži
říká: Telč bolí!“
/z/
Výsledky:
Muži:
1. Stará Říše
17,22
2. Plumlov (PV)
17,84
3. Olešná (HB)
18,19
Ženy:
1. Nevcehle
18,01
2. Chrášťany (LT)18,66
3. Sedlejov
19,09
Starší žáci
1. Nevcehle
13,74
2. Kamenice (JI)
13,80
3. Mysločovice (ZL)
13,87
Kompletní výsledky na:
http://www.firesport.eu/vysledek-nevcehle-2013-09-14-3258.html
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