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LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

1. září

NETRADIČNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU. Ještě celý říjen budou probíhat dokončovací práce zásadní rekonstrukce třetího podlaží historického objektu Základní školy
v Masarykově ulici. Ta přijde na 16 mil. Kč a téměř celou ji pokryje dotace Regionálního
operačního programu Jihovýchod. Jak vypadaly třídy v polovině prázdnin, ukazuje snímek, který pro TL pořídil ředitel školy Karel Navrátil.

Telčské podzemí se otevírá!

Od soboty 6. září bude pro veřejnost zpřístupněna nová expozice v části telčského podzemí. Více v příspěvku starosty na str. 3. Jak se do ní dostanete?
• na informačním centru radnice si zarezervujete prohlídku – osobně, tel. 567 112 407,
e-mail info@telc.eu
• termíny prohlídek – září, říjen - každý den, další měsíce po objednání na informačním centru
• časy prohlídek – 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod.
• na informačním centru si zakoupíte vstupenku na konkrétní datum a čas
dospělí 30 Kč, děti, studenti 15 Kč, rodinné vstupné 70 Kč (2 dospělí + 3 děti do 15 let)
• s platnou vstupenkou odejdete z IC s průvodcem do expozice v čp. 71 (ZUŠ)

V okamžiku, kdy otevíráte tyto TL, má již
více než tisíc žáků telčských škol za sebou
slavnostní vstup do nového školního roku.
Určitě mezi nimi ale nebylo málo těch,
kteří byli v tento okamžik myšlenkami
u vody, na táboře či u babičky... A mnohé asi napadlo: Kdoví jak se po prázdninách do školy těšil ten náš pan ředitel,
paní ředitelka. A tak jsme jim za ně položili otázku:
Který předmět Vám v době Vaší školní
docházky usnadňoval po prázdninách
nástup do školy, těšili jste se na něj?
Mám rozporuplnou odpověď. Netěšila
jsem se na žádný předmět, protože mým
snem byly odjakživa dva roky prázdnin.
Ale s láskou vzpomínám na hodiny ruštiny
a kreslení s paní učitelkou Květou Antoňovou a dějepisu s panem dr. Karlem Cejnarem na Základní škole v Dačicích.
Blanka Hauzarová, ředitelka mateřské
školy
Můj nejoblíbenější předmět byla přestávka. Na tu jsem se těšil po celou svou školní docházku.
Luboš Janovský, ředitel DDM
Jeden předmět jmenovat neumím, ale
vzhledem k tomu, že jsem se na školu těšila
a chodila do ní ráda, se dá říct, že jsem se
těšila na všechno mimo matematiky.
Miluše Remešová, ředitelka ZŠ v Hradecké ulici
Jako sportovec jsem se po prázdninách těšil na tělocvik a našeho tělocvikáře Jiřího
Kodýse.
Karel Navrátil, ředitel ZŠ v Masarykově ulici
Na základní škole to byla fyzika a chemie
- zásluhou super pana učitele. Na gymnáziu to byla už hudba - tedy tehdejší LŠU,
(„hudebka“).
Lubomír Zadina, ředitel ZUŠ
Určitě tělocvik. Byl to přirozený přechod
od prázdninového lítání k sezení ve škole.
Milan Opravil, ředitel Dětského domova
Dokončení ankety na str. 8

Z jednání rady města
92. schůze - 22. července
--RM schválila zrušení veřejné zakázky
„Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč-vybavení“.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky „Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč-vybavení“ dle upravené přílohy podání a složení komise pro otevírání
a hodnocení nabídek.

93. schůze - 30. července
--RM schválila finanční příspěvek ve výši
7 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů Nevcehle na pořádání Hasičského dne v Telči dne 13. 9. 2014.
--RM schválila udělení výjimky z vyhlášky města o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro konání
Hasičského dne po 22. hodině v sobotu
13. 9. 2014 s ukončením ve 3:00 hod. následujícího dne.
--RM schválila vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Hřiště u Staroměstského
rybníka“.
--RM schválila vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Revitalizace veřejného
prostranství u MŠ v Komenského ulici“
a uzavření smlouvy na tuto akci se společností PORR, a.s., Praha.
--RM schválila vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Bezbariérové úpravy
chodníku podél II/406 – II. etapa (ul.
Na Hrázi, 9. května)“ a uzavření smlouvy
na tuto akci se společností SATES ČECHY Telč, s.r.o.
--RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zakládání
a revitalizace zeleně v Telči“.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky „Bezbariérové úpravy chodníku podél
II/406 – II. etapa (ul. Dačická)“, seznam
dodavatelů, kterým bude zaslána výzva
k podání nabídky a složení komise pro
otevírání a hodnocení nabídek.
--RM schválila uzavření dodatku č. 5
k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi městem
Telč a společnostmi Panský dvůr Telč,
s.r.o., a PDT, s.r.o.

• Konzultační den rady města
středa 10. 9. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat v sekretariátu MěÚ.

• Všechna usnesení RM
v úplném znění naleznete na www.telc.
eu/mesto v záložce samospráva.
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26. zasedání zastupitelstva města

V Panském dvoře se snad už začne stavět
V pondělí 4. srpna se v zasedacím sále
na telčském zámku uskutečnilo předposlední zasedání v tomto volebním období, kterého se zúčastnilo 17 členů. Omluveni byli
Jan Herálecký, Jiří Liška, Jiří Remeš a Jana Vystrčilová. Na zasedání bylo schváleno
uzavření dodatku č. 5 mezi městem a společnostmi Panský dvůr Telč, s.r.o., a PDT,
s.r.o., k nájemním smlouvám ve věci projektu rozvoje a revitalizace Panského dvora. Dodatkem je nájemci umožněno, aby
místo bankovní záruky ve výši cca 11,6 mil
Kč za splnění povinností ze smlouvy složil
stejnou částku do advokátní úschovy za obdobných podmínek. Uzavřením dodatku
tak snad již odpadla poslední překážka bránící zahájení rekonstrukce první části areálu. Následujícím usnesením byla schválena

koncesní dokumentace na výstavbu a provozování zimního stadionu. Může být tak
zahájena druhá fáze koncesního řízení. Jelikož byly Ministerstvem kultury v průběhu
kontroly jednotlivých akcí obnovy památek
v Programu regenerace 2014 požadovány
dílčí změny u některých akcí, byl zastupitelstvu města předložen návrh těchto změn,
který byl schválen. Na zasedání zastupitelé také projednali závěrečný účet, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
a účetní závěrku za rok 2013 dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Oficiální zápis ze zasedání je
zveřejněn na úřední desce v podloubí radnice, internetových stránkách města a je k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Správní obvod Telče:

Uvidíme, uslyšíme.
Ample Strike 2014

Volit se bude všude
Ve všech 45 obcích správního obvodu Telče se 10. a 11. října uskuteční volby do obecních zastupitelstev. Toto, ne zcela samozřejmé, tvrzení můžeme napsat po úterý 5. srpna,
kdy skončila lhůta pro podávání kandidátních listin. „Ze všech 44 obcí, pro které je
Městský úřad Telč registračním úřadem pro
volby do zastupitelstev, byly v zákonné lhůtě podány kandidátní listiny,“ potvrdila TL
JUDr. Jana Matoušková, vedoucí odboru
vnitřních věcí. Ten je na radnici pověřen vedením volební agendy. Stejný závěr sdělil TL
i Josef Nedvěd, tajemník Úřadu městyse Nová Říše, který je samostatným registračním
úřadem. „Ve stanovené lhůtě byly u nás podány kandidátní listiny KDU - ČSL a SDH Nová Říše.“ Podle Jany Matouškové převažují
v nadcházejících volbách nezávislí kandidáti,
příp. sdružení nezávislých kandidátů. Z registrovaných politických stran podala v sedmi
obcích samostatnou kandidátní listinu KDU
- ČSL a ve dvou KSČM (Telč a Stará Říše).
Jediná kandidátní listina ODS byla podána
v Telči. Zde budou voliči vybírat z kandidátů
osmi volebních subjektů. Uvádíme je v pořadí podle data předání kandidátní listiny:
● ČSSD a nezávislí kandidáti
● ODS
● Sdružení nezávislých a SNK Evropští demokraté
● Společně pro Telč - Piráti a Zelení
● TOP 09 a nezávislí
● „ČAS ZMĚNY“ (sdružení politického
hnutí Nestraníci a nezávislí kandidáti)
● KDU - ČSL
● KSČM

Celé východní poloviny správního obvodu Telče se dotkne vojenské cvičení Ample
Strike od 8. do 12. září. Vyplývá to ze zprávy plk. gšt. ing. Miroslava Svobody, který
cvičení řídí. Cvičení se zúčastní příslušníci 10 armád členských států NATO včetně
USA. Primárně bude probíhat na leteckých
základnách v Náměšti nad Oslavou a Čáslavi a ve vojenských prostorech Libavá a Boletice. Cílem cvičení je sladění činnosti pilotů taktického letectva a leteckých návodčích

při podpoře pozemních operací. Z mapy,
kterou vedení cvičení poskytlo, je zřejmé,
že východní část správního obvodu Telče
leží ve vyhrazeném operačním prostoru náměšťské základny (ROZ) a protíná ho letecký tranzitní koridor TC 4. „Jižně od Telče budou ve výšce cca 500 metrů, směrem
do jižních Čech, prováděny přelety podzvukových strojů a ve výšce cca 150 metrů přelety vrtulníků,“ uvedla pro TL kpt. ing. Jana
Skřivánková z tiskového odboru 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti n. Oslavou. Vojáci se ve zprávě o cvičení omlouvají za možný nárůst zvýšení hlukové zátěže
v některých lokalitách.                    Podle TZ

Radosti a starosti telčského starosty
Konečně hotovo

To si určitě řekli všichni telčští řidiči, když
byla otevřena opravená ulice 9. května.
A podle intenzity provozu asi hned všichni vyrazili otestovat i oba nové kruhové
objezdy. Na reakce řidičů je třeba si chvíli počkat, že ale skončily objížďky, to uvítali všichni. Poděkování za zkrácení termínů patří jak firmě VHS Bohemia, která
dělala pro město Telč sítě, tak i firmě Strabag, která pro Kraj Vysočina rekonstruovala vozovku. Probíhající drobné dokončovací práce přinesou již jen dílčí omezení.
Do původních tras se vrátí také všechny
autobusové linky. Autobusy budou v září zastavovat v obou směrech v ulici Hradecká na posunutých zastávkách. Projíždět
budou i ulicí Na Hrázi a v provozu bude
i zastávka ve Svatoanenské ulici. Definitivní změna vedení autobusových linek

chodníky v této ulici a kolem obou kruháků hotovy do konce listopadu.

I další stavby jsou v plném proudu

Výčtu jednotlivých akcí jsem se podrobně
věnoval v minulém čísle TL. Takže tentokrát pouze telegraficky:
Do dokončení zálivu pro autobusy v Hradecké ulici zbývá měsíc. Hotová jsou stání
pro auta, chodníky a cesty pro pěší a spodní
vrstvy pod vozovkou. Zbývá dokončit její
povrch a postavit čekárnu.
V horním patře budovy ZŠ Masarykova je
hotovo statické zajištění a jsou položeny nové podlahy ve všech třídách. Nyní se pracuje na instalacích a omítkách. Stavební práce
budou hotovy do poloviny října, pak přijde na řadu vybavení, které se nyní soutěží.
V odbočce z Komenského ulice podél školky se dokončují práce na vodovodu a kanalizaci a zahajuje se návazný projekt revitali-

6. září uvítá expozice v podzemí pod základní uměleckou školou první návštěvníky.

Foto: Jan Morkus

přijde od začátku října, kdy bude otevřen
záliv v Hradecké ulici a ulice Ha Hrázi bude pro všechny autobusy uzavřena.
Komplikace v ulici 9. května ale nekončí chodcům. Firma Sates již zahájila práce na nových chodnících. Pracovat bude
po etapách vždy tak, aby jedna strana ulice
byla pro chodce průchodná buď po starém,
nebo již po novém chodníku. Samozřejmě
budou zachovány vstupy a vjezdy do jednotlivých domů. Ale jinak prosím, abyste kvůli bezpečnosti nevstupovali do těch
částí chodníků, kde se bude pracovat. Bohužel hned při prvním kopnutí se vyskytl problém. Pod nynější dlažbou se totiž
objevilo špatně uložené vedení optického
kabelu firmy O2. A jeho překládka určitě
zdrží celou realizaci. Přesto by měly být

zace školní zahrady, vybudování dětského,
hřiště, seniorparku a okolních chodníků,
parkovacích stání a silnic. Zde by mělo být
hotovo na konci listopadu.
V Radkovské ulici se pracuje na pokládce
kanalizace a přípojkách pro jednotlivé objekty. I zde je termín dokončení v listopadu.
Před zahájením je výstavba hřiště s umělým povrchem a dětského hřiště v Radkovské ulici.
V průběhu září budou zahájeny také práce
na chodnících v ulici Hradecká a Dačická.
Stavební práce začaly i v Panském dvoře.
Tam nájemce začal realizovat první etapu revitalizace tohoto areálu podpořenou
dotací z Regionálního operačního programu. O podrobnostech projektu se dočtete
v příštím čísle TL.

Podzemí se otevře na Den památek

Otevření podzemí se tedy neodkládá na neurčito, jak bylo uvedeno v Jihlavských listech.
Je s podivem, kde pan redaktor vzal tyto
„zaručené informace“. Stavební část projektu byla ukončena již v červenci a od začátku srpna běžela montáž technologií. A druhá
polovina srpna byla věnována jejich sladění
a testovacímu provozu. A to všechno z jediného důvodu – aby při otevření pro veřejnost vše fungovalo jak má. O tom, co bude
v podzemí k vidění, už toho bylo napsáno
spoustu. Věřím, že se přijdete přesvědčit sami a že se vám expozice bude líbit.
Chtěl bych vás spíš požádat o spolupráci.
Všechny technologie jsou nastaveny tak, že
bude možné průběžně informace měnit a doplňovat. A už nyní zajímavý obsah by se mohl
díky vám ještě zatraktivnit. Pokud tedy máte doma jakýkoliv materiál k telčské historii pohlednici, dokument nebo třeba svůj příběh
- a jste ochotni se o něj podělit, bude možné jej do expozice zapracovat. A z vás se stanou její spolutvůrci. Stejně tak budeme vděčni za vaše připomínky k provozu expozice.
Stále se totiž bude jednat o testovací provoz
a vy nám pomůžete nastavit optimální způsob provozu pro příští turistickou sezónu.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat Ivo
Návratovi, Danu Svátkovi a všem těm, kteří jim pomohli s obsahem expozice. A samozřejmě také kanceláři AS Projekt a Jiřímu Ondráčkovi za přípravu projektu a firmě
Starkon a jejím subdodavatelům za stavební a technologickou část zpřístupněné části
podzemí. Věřte, že to nebylo vůbec jednoduché. Na druhé straně se ale všichni těší,
že by se v budoucnu mohlo ve zpřístupnění
dalších částí podzemí pokračovat.

Začíná školní rok

Prázdniny utekly jako voda. Škoda, že jsou
pryč ty Telčské, které naplnily město spoustou spokojených návštěvníků koncertů, divadel anebo jen stánků. A bohužel pro školáky a učitele jsou pryč i ty školní. Ty se
letos vyznačovaly čilým stavebním ruchem
ve všech školních budovách a jejich okolí.
Mnohde bude tento ruch pokračovat i nadále a bude asi zčásti komplikovat klidný rozjezd školního roku. Takže k mému tradičnímu přání přibude tentokrát i prosba.
Všem dětem ze školky, prvňáčkům, školákům, studentům, jejich rodičům a učitelům
bych chtěl popřát hodně trpělivosti, porozumění a hlavně vzájemné spolupráce při nelehkém boji s nástrahami našeho vzdělávacího systému. A zároveň bych chtěl všechny
požádat o pochopení a také o opatrnost. Ještě nějakou dobu se mnozí budete pohybovat
částečně na staveništích.
Roman Fabeš
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Podnikání v Telči

Terco stále žije
Krize. I odborníci se dohadují, zda je již
definitivně za námi. Dotkla se sice každého výrobního odvětví, některých ale zcela zásadním způsobem. Mezi ně patří průmyslová výroba nábytku. V Telči tak téměř
skončila jedna tradiční výroba. Přesto stojící osobní automobily na parkovišti před
závodem Terco nábytek v Třebíčské ulici naznačují, že areál není zcela opuštěný.
Statutární ředitel akciové společnosti Terco CB Ing. Karel Mitiska nám to potvrdil:
„Vzhledem k situaci na trhu jsme se museli
přeorientovat na zakázkovou výrobu. Desítka zaměstnanců vyrábí široký sortiment
výrobků jak z lamina, tak z masivu.“ Kdysi
úzce specializovanou produkci léta vyráběného sortimentu „bytových stěn“ nahradila kusová výroba speciálních zakázek.
„Vyrábíme prakticky úplný sortiment nábytku od kuchyní po kompletní vybavení
celé domácnosti. Ale i kancelářský nábytek a jiné zakázky,“ popsal ředitel Mitiska.
Mezi ty třeba patřila kompletní dodávka
nábytku pro řídící velín chemické továrny, která z Telče putovala do Ruska. Další zákazníky má Terco také ve Švýcarsku
a nově i v Anglii. Právě sem teď dokončují čtyři prototypy nového výrobku pro
případnou větší zakázku. „V náročné konkurenci dokážeme uspět díky kvalitní povrchové úpravě,“ prozradil ředitel Mitiska
a dodal, „a také profesionálním provedením každého výrobku. Proto i v budoucnu
najdou u nás uplatnění především kvalifikovaní řemeslníci.“ Terco také reagovalo
na současný módní trend barevnosti nábytku. Dokáže ho dodat v široké paletě barev.
A nejen to. Ve stejné barevnosti dodá i jeho skleněné prvky. Z předešlého je zřejmé,
že současný stav výroby v Tercu nevyužije rozlehlý výrobní areál, který prošel velkou modernizací a rozšířením na počátku
90. let minulého století. V tomto případě
měl ředitel Mitiska pro TL velmi pozitivní informaci. „Podařilo se nám významnou
část výrobních ploch pronajmout zájemci,
který má v plánu sem přivést nová pracovní místa.“ Definitivní řešení bylo známé až
po uzávěrce vydání. Pokud vše dobře dopadne, přineseme více informací v dalších
číslech TL. Již teď, na konci prázdnin, ale
i náhodný pozorovatel areálu zde vidí nebývalý ruch řemeslníků, malíři a natěrači
počínaje až po uklízečky.                        /z/

Žně. Velké komplikace
V den uzávěrky TL, 18. srpna, měli zemědělci na Vysočině sklizenu přibližně polovinu
ploch obilovin. Telčsko nebylo výjimkou. Po nadějném startu se ve druhém srpnovém týdnu žňové práce prakticky zastavily. „Počasí je pro nás katastrofální. Již teď má bezesporu
velice negativní dopad na výnosy a kvalitu zrna. Pokud se nezlepší, bude problémem dostat
obilí domů. Vizi dalšího vývoje nechci vůbec předpovídat,“ uvedl pro TL ředitel krajské
agrární komory Ing. Vlastimil Vaněk.  

Počasí v srpnu zaskočilo i koráby polí.

Peníze pro neziskové
organizace
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo v polovině srpna výzvu k programu
podpory nestátních neziskových organizací.
Ty mohou předkládat pro rok 2015 žádosti
v pěti oblastech: podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb; ochrana spotřebitele a ochrana
nájemních vztahů; udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni; udržitelný
rozvoj na místní a regionální úrovni a podpora činnosti Horské služby ČR. „Chceme
podpořit zajímavé projekty, které svým zaměřením odpovídají působnosti ministerstva. Maximální výše dotace může dosáhnout sedmdesáti procent celkových nákladů
schváleného projektu,“ uvedla ministryně
Věra Jourová. Hlásit se mohou nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice - občanské sdružení, zájmové sdružení
právnických osob, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fondy. Žádosti budou
přijímány do 30. září 2014.                        TZ

Už vidíme 2015. V kalendáři

Neklamným znamením blížícího se nového roku je každoročně nabídka kalendářů.
Informační centrum  radnice má již v nabídce oblíbený
kalendář Jindřicha Bednáře s barevnými fotografiemi Telče.

Foto: Ilustrační foto, archiv TL

Budeme třídit bioopad.
Začínáme na sídlišti
Radkovská
Společnost Služby Telč zahájí v září svoz
biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO). Zatím jen na sídlišti Radkovská. Pilotní projekt je realizován
za podpory operačního programu Životní
prostředí - zkvalitnění nakládání s odpady.
V rámci projektu byl pořízen vůz Mitsubishi
se speciální nástavbou na svoz bioodpadu
včetně 20 kusů hnědých 240 litrových sběrných nádob. Svoz bioodpadu bude prováděn
1x týdně ve vegetačním období, tzn. od 1.
dubna do 30. listopadu kalendářního roku.
Velmi důležitou věcí je svědomité dodržování zásad třídění odpadů, které patří do hnědých sběrných nádob. Proto je připomínáme.
Do hnědých popelnic patří: Zbytky pečiva a obilnin ● Ovoce a zelenina ● Skořápky
z vajec a ořechů ● Rostlinný odpad (listí, tráva, plevel, zbytky pokojových rostlin, piliny)
● Kávové filtry a čajové sáčky
Do hnědých popelnic nepatří: Tekuté a silně mastné potraviny ● Oleje a tuky z přípravy potravin ● Maso a kosti ● Uhynulá zvířata ● Obaly z potravin ● Další biologicky
nerozložitelný odpad                                   JB
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Dar městu. Obraz,
který viděl dějiny
Nestává se to často. V srpnu dostalo město pozoruhodný dar. „Rodina PhDr. Jiřího
Nováka z Prahy, vnuka poslance Františka
Staňka, se rozhodla darovat městu obraz
malíře Georga Hänela z roku 1913. Pro jeho zemědělský námět jej František Staněk
zakoupil do své pracovny,“ popsala příběh nevšedního činu místostarostka Hana
Müllerová a dodala, „daru se velmi vážíme. Rodina projevila přání, aby obraz připomínal v Telči práci a vztah k městu jejího předka. Kde bude rozměrné výtvarné
dílo umístěno (220 x 155 cm), není zatím
rozhodnuto. Určitě ho při vhodné příležitosti představíme veřejnosti na některé výstavě v městské galerii.“ V roce, kdy G.
Hänel obraz namaloval, byl na mezinárodní umělecké výstavě v Mnichově oceněn
malou zlatou medailí. František Staněk
(*1867 ve Strmilově), absolvent telčské
reálky, byl již v době Rakouska - Uherska významným českým politikem. V letech 1904 až 1918 byl poslancem Říšského sněmu za Českou agrární stranu a vedl

v něm Klub českých poslanců. V období I.
republiky byl v několika vládách postupně ministrem veřejných prací, pošt a telegrafů a také zemědělství. V letech 1932
až 1935 zastával funkci předsedy Poslanecké sněmovny. Byl významným členem
Agrární strany, kterou ve 30. letech prakticky vedl. Vzhledem k jeho politickým
a společenským aktivitám je pravdivé tvrzení v nadpisu příspěvku, že obraz z jeho
pracovny viděl dějiny. V roce 1918 udělilo telčské zastupitelstvo F. Staňkovi čestné
občanství. Podílel se na mnoha projektech
na podporu zemědělství a zemědělského družstevnictví. V Telči měl zásadní zásluhu na výstavbě areálu Hospodářského
družstva. Od roku 1991 ho ve městě opět
připomíná název ulice.                                /z/
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Kdo byl Georg Hänel
Osobnost malíře, jehož dílo dostalo město
darem od potomků poslance Františka Staňka, přibližuje čtenářům TL historik umění
Zdeněk Geist:
Georg Hänel (1879 - 1945) studoval malbu na drážďanské akademii u renomovaných
profesorů Carla Bantze a Eugena Brachta.
Pod vlivem svých učitelů vycházel tématicky z námětů 19. století. Maloval především
přírodní scenérie, náměty z venkovského
prostředí či zátiší. Jeho způsob malby je spíše tradiční, odpovídající většinovému vkusu
doby, ve které tvořil. V našem prostředí se jeho práce často nevyskytují. Hänel je i v současnosti stále žádaným autorem na uměleckých aukcích, zejména v Německu či
Švýcarsku. Mezi jeho nejžádanější práce patří ty z období let 1910 - 1920, tedy z doby,
ve které vznikl darovaný obraz.

Uşak ze zámku
obdivují na Karlštejně
Ještě do konce září je na Karlštejně velká výstava orientálních koberců z hradů
a zámků České republiky. Poprvé se na jednom místě představují unikátní koberce,
které pocházejí z nejrůznějších koutů Ori-

entu. Tisková zpráva Národního památkového ústavu k výstavě zmiňuje mezi zvlášť
pozoruhodnými exponáty také medailonový uşak ze západní Anatolie z přelomu
18. století z telčského zámku. „Na výstavu
jsme zapůjčili ještě další exponáty z našeho fondu, než je zmiňovaný koberec,“ sdělil TL kastelán Bohumil Norek. Telčský
koberec byl vyroben neznámým mistrem
pravděpodobně v tureckém městě Uşak
v Egejském regionu, které je dodnes proslulé tradiční výrobou koberců.                /z/

S Věrou Peichlovou:

Jaký bude Den památek?
Dny evropského dědictví každoročně v září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, prostor a objektů včetně
těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. O tom, jaký bude letos Den památek
v Telči, hovořily TL s vedoucí odboru kultury radnice Věrou Peichlovou. „Netradičně
začne již v pátek 5. září. V předvečer v kostele sv. Jakuba varhanním nocturnem telčských varhaníků. Na sobotu jsme připravili
vystoupení dětského pěveckého sboru TELČísla v kostele Jména Ježíš a u sv. Jakuba vystoupí PS Smetana Telč s hosty. V kostele sv.
Ducha zazní stará hudba Mirka Zadiny. Zajímavá bude určitě i přednáška doc. PhDr. Evy
Melmukové „Proměna sv. Ducha v divadlo
a znovu v kostel“. Pro děti máme připravenou loutkovou pohádku „O malém ježkovi“
v podání divadelního souboru Drdivadlo při
DDM.“ Součástí Dne byla v minulých letech humanitární cyklojízda. Věra Peichlová
potvrdila, že ani letos nebude program o ni
ochuzen: „Peloton, v čele s Josefem Zimovčákem na vysokém kole, odstartuje z náměstí Zachariáše z Hradce v 10 hodin a pojede
po obvyklé trase přes Třešť do Jihlavy a zpět
přes Batelov a Řásnou do Telče. Dojezd kolem 17. hodiny bude za doprovodu telčského Dixielandu.“ Zajímavé jsou novinky letošního programu. „Stavební historik Jiří
Bláha provede zájemce některými památkami přímo na náměstí. Nevynechá ani půdní
prostory kostelů,“ popsala lákavou novinku V. Peichlová s tím, že k nim patří i možnost navštívit expozici historie železniční dopravy na nádraží a také zábavně - naučnou
expozici v podzemí čp. 71 (ZUŠ a městská
knihovna). „Součástí letošního Dne bude také farmářský trh s nabídkou podzimních výpěstků. Počet vystupujících o Dnu památek
dosáhne letos téměř stovky, s účastníky cyklojízdy ji vysoko překoná. Nechtěli jsme se
nechat odbýt tvrzením, že vedoucí odboru
kultury se těší na všechna vystoupení, a tak
nám nakonec V. Peichlová prozradila: „Novinka. Páteční varhanní koncert, kdy si budu moci v klidu vyslechnout krásnou hudbu
v krásném prostředí.“ Program Dne památek najdete na str. 10.
/z/
S golfem prázdniny nekončí!
Bavte se s námi.

Nový kroužek pro žáky
I. stupně telčských základních škol
Pořádá ZŠ v Masarykově ulici,
Golf Club Telč a DDM Telč.
Začínáme v září!
katerina.brezinova@czgolf.cz
731 102 431

Hořelo v DpS. Jako

Hasičské zprávy

V květnu se uskutečnilo taktické cvičení na požár v Domově pro seniory v Telči. Zúčastnilo
se ho sedm jednotek hasičů ze stanice HZS KV Telč a Třešť a jednotek sborů dobrovolných
hasičů z Telče, Mysletic, Mrákotína, Třeštice a Staré Říše. Cvičení se také zúčastnili jako
figuranti studenti telčského gymnázia. Bezprostředně po cvičení proběhlo i zasedání krizového štábu obce s rozšířenou působností Telč, který nacvičoval zajištění nouzového ubytování evakuovaných klientů včetně zajištění stravování a zdravotnických potřeb.  Jiří Fišara

V období od 21. května do 15. srpna vyjížděla jednotka Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina, stanice Telč celkem
k sedmdesáti osmi událostem. Ve čtyřiceti
osmi případech se jednalo o technickou pomoc, převážně spojenou s odstraňováním
větví z komunikací a čerpání vody ze sklepů po bouřích na přelomu července a srpna. Nemalou část technických zásahů také
zaujímá odstranění vosích a sršních hnízd
a likvidace úniku ropných látek, ať již spojených s dopravní nehodou nebo technickými závadami. Hasiči také likvidovali
patnáct požárů, z nichž tři byly v domácnostech, čtyři požáry dopravních prostředků a sedm požárů bylo v lesních a polních
porostech. Za zmíněné období zasahovali
také u 8 dopravních nehod.
npor. Mgr. Jiří Fišara
velitel stanice Telč
XIII. ročník

Hasičského pětiboje
Foto: Eva Cupáková

na stanici HZS KV v Telči.
20. září 2014 v 10:00 hodin.

Policie ČR Telč informuje
V Markvarticích řídil alkohol
Hned dva řidiče pod vlivem alkoholu během krátké doby zadrželi policisté v Markvarticích. Prvnímu výtečníkovi, který řídil
v pátek 25. července Škodu Favorit, naměřili 1.8 promile alkoholu v krvi, druhému,
v Peugeotu Boxer, 0,22 promile.

Loupež u hasičů v Jihlávce

Policisté pátrají po pachateli, který se v Jihlávce vloupal 19. července do hasičské klubovny. Odcizil zde téměř sedm tisíc korun
a další věci.

Opilec Na Můstku

V sobotu 26. července před čtvrtou hodinou
v noci se domáhal dvacetiletý muž vstupu
do podniku v ulici Na Můstku. Rozbil přitom dvě skleněné výplně dveří a sám se poranil. Policisté u něj naměřili 2,45 promile
a převezli ho k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici.

Zabránili sebevraždě

V sobotu 26. července zasahovali policisté
v telčské domácnosti, do které je přivolala
žena v obavách o život muže. Vedle podezření, že zkonzumoval větší množství léků,
mu policisté naměřili 1,41 promile alkoholu. Muž byl převezen do nemocnice.

Krádež tašky za 20 tis. Kč

Policisté pátrají po pachateli, který odcizil
na dvoře restaurace na náměstí Zachariáše

z Hradce tašku s věcmi v hodnotě přes dvacet tisíc korun. Událost se stala ve středu 30.
července.

Dopadli zlodějku

Policisté objasnili případ okradení devětasedmdesátileté seniorky z června loňského
roku v Krasonicích. Na základě prověřování se kriminalistům podařilo podezřelou vypátrat. Jedná se o mladou ženu z Kroměřížska, které bylo v době spáchání činu teprve
sedmnáct let.

Špehoval manželku

Policejní inspektor sdělil osmatřicetiletému muži z Telčska podezření ze spáchání
přečinu porušení tajemství listin a jiných
dokumentů uchovávaných v soukromí.
V době, kdy spolu ještě bydleli, si muž
bez svolení manželky pořídil kopie jejích
SMS zpráv. Dále si opatřil výpis manželčina telekomunikačního provozu. Případ
začali policisté prověřovat na konci května, shromáždili důkazy, na základě kterých následně muži sdělili podezření ze
spáchání trestného činu.

Policisté zachránili seniorku

V pondělí 4. srpna pomohli policisté dvaasedmdesátileté ženě, kterou nějakou dobu nikdo z jejího okolí neviděl. Po vstupu
do domu našli seniorku ležet na zemi, nemohla se hýbat, nekomunikovala, ale byla
při vědomí. Policisté jí poskytli nezbytnou

pomoc a okamžitě přivolali zdravotnickou
záchrannou službu, která ženu převezla
do nemocnice.

Ach, ti opilci

Ve středu 6. srpna zasahovali policisté v baru v Telči, ve kterém jeden z návštěvníků
poškodil jukebox. Jednatřicetiletý, značně
opilý muž, který má zákaz pobytu na okrese Jihlava, se navíc choval velmi agresivně.
Policisté mu naměřili 3,24 promile alkoholu
a převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Rána na střelnici

Policisté pátrají po pachateli, který se v katastrálním území Mysliboře vloupal 10. srpna do budovy střelnice. Odcizil zde čtyři lovecké trofeje, lékárničku, šest párů jeleního
paroží, alkoholické nápoje a další věci. Krádeží způsobil škodu za téměř 23 tis. Kč.

Volkswagen kontra kolo

V pátek 8. srpna došlo v Řásné ke střetu sedmatřicetileté řidičky Volkswagenu Tiguan,
která vyjela z vedlejší komunikace, s dvaačtyřicetiletým cyklistou. Ten se při nehodě zranil. Řidička muže odvezla na ošetření
do jihlavské nemocnice. Policisté provedli u řidičky i cyklisty dechové zkoušky, při
kterých u obou požití alkoholu vyloučili.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
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Bez císaře pána
Velká válka, jejíž vznik před 100 lety si letos
připomínáme, nakonec trvala dlouhé čtyři
roky. Skončila až v listopadu 1918. Téměř
celý další rok ale trvalo politikům, než definitivně dohodli novou podobu Evropy. 10.
září 1919 ji potvrdila závěrečná deklarace
mírové konference ve francouzském Saint-Germain. Není to přehnaný projev patriotismu, když napíši, že naši předci v Telči
měli tuto informaci „z první ruky“. Dokazuje to vzácný dokument, pohlednice odeslaná v den podpisu deklarace ze Saint-Germa-

Dokončení ankety ze str. 1

in do Telče. Své mamince ji poslal Jaroslav
Pantoflíček, který v průběhu složitých jednání připravoval pro československé a jugoslávské vyjednavače mapy s variantami
hranic nově vzniklých států. Dokument také potvrzuje tvrzení, které o profesoru geodézie české techniky a telčském rodákovi
s úctou vyslovovali jeho současníci: Nakreslil nám republiku! Nemýlíte se, pokud jste si
všimli, že druhý výrazný podpis na pohlednici patří ministru zahraničních věcí, pozdějšímu prezidentovi, dr. Edvardu Benešovi.

1. září

Nevím, jestli jsem byl výjimkou, ale radost
z konce prázdnin se nedostavovala, a že by
nějaký předmět nástup do školy usnadňoval, to taky nemohu říci.
Stanislav Máca, ředitel GOB a SOŠ
Určitě to byl tělocvik, protože to bylo takové pokračování prázdnin v pohybu. Ale díky skvělým kantorům jsem se těšil i na matematiku.
Roman Fabeš, starosta města a bývalý
zástupce ředitele ZŠ v Masarykově ulici
Asi bych, bráno z výchovného hlediska,
takto odpovědět neměl, nejvíce jsem se těšil na přestávky. Pokud mám přesto nějaký
předmět zmínit, tak jsem se těšil na tělocvik a protivná mi nebyla ani matematika.
Trpěl jsem v hudební výchově a nešlo mi
ani kreslení ve výtvarné výchově.
Miloš Vystrčil, senátor PČR a bývalý zástupce ředitele GOB

Nové knihy městské
knihovny
Muži obdivují ženy, které mluví jako knihy,
ale berou si ženy, které vaří jako z kuchařské knihy.
Milan Kundera

Beletrie

Přijede ombudsmanka. Nový kaplan
Můžete se jí zeptat
Od 1. srpna působí v telčské římskokatolic2. října navštíví Kraj Vysočinu veřejná
ochránkyně práv (ombudsman) Anna Šabatová. V 11 hodin otevře ve vestibulu
krajského úřadu dočasný informační stánek, v němž budou až do 16,30 hod. právníci její kanceláře přijímat podněty k šetření a informovat o jejích kompetencích.
V podvečer, v 18 hodin, se setká s veřejností v krajské knihovně v Havlíčkově
Brodě. „V týdnu od 22. do 26. září bude
na základě podnětu ochránkyně na podatelně našeho úřadu umístěna schránka,
do které mohou občané podávat písemné podněty k šetření pro její kancelář. 2.
října, při zmíněné návštěvě, je Anna Šabatová převezme k vyřízení,“ informoval
tajemník MěÚ Pavel Soukop. Podrobnosti na www.ochrance.cz nebo u Mgr. Weisbauerové, 542 542 347, weisbauerova@
ochrance.cz.
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ké farnosti nový kaplan, P. Karel Adamec.
Pro rodáka z Olešnice na Moravě není, jak
prozradil TL, Telč neznámé město. „Již jako dítě jsem do Telče jezdil s maminkou
na návštěvy k její spolužačce.“ K množství
telčských kostelů pak čerstvý novokněz lakonicky poznamenal: „Samozřejmě, že to
je tady těžší než v Brně, kde jsem působil
poslední rok jako jáhen. V Židenicích byl
jeden kostel a u něj hned fara. Ale tady...“
Předchozí kaplan P. Pavel Kuchyňa přesídlil do Jedovnic u Brna, kde současně působí jako administrátor farnosti Lipovec.     /z/
Blíží se 70 roků od konce 2. světové války

Do 10. září 2014

mohou vlastníci hrobů a pietních míst
vztahujících se ke 2. světové válce žádat
Kraj Vysočinu o dotaci na jejich údržbu.
Více na http://www.kr-vysocina.cz/

Stránský: Balada o pilotovi; Cubeca: Kdo
probudí hvězdy; Pekárková: Levhartice;
Gideon: Manželka 22; Theorin: Mlýny
osudu; Jordan: Návrat na Lauenstein;
Parks: Stalo se včera v noci; Morton: Tajemství letního odpoledne; Sten: Tiché vody; De Blasi: Tisíc dnů v Benátkách; Sapkowski: Zaklínač I. Poslední přání

Naučná

Pravdová: Akademická příručka českého
jazyka; Kopřiva: Lidský vztah jako součást
profese; Piaget: Psychologie dítěte; Shealy: Přírodní léčebné postupy; Toušlová:
Toulavá kamera 18; Rohál: Vzlety a pády
slavných českých žen; Savill: 101 kuchyně

Dětská

Binar: Bořivoj a blecha Fló; Shields: Evelínka a kouzelný lektvar; Léblová: Krákorčina abeceda; Fišerová: Na orlích křídlech;
Kampwerth: Nejlepší ve třídě za 4 týdny;
Lichoděd: Sen medvídka Míši; Řezníčková: Ťapík na pouti; Hlaváčková: Terčina
bláznivá dobrodružství. Výprava do Najády; Šrut: Velký tůdle; Macourek: Všichni
sloni v orchestru; Vodňanský: Máme doma
gorilu; Smolíková: Řemesla
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

DDM na novém startu
700 dětí v 59 zájmových kroužcích. To byl
„závěrečný účet“ činnosti telčského Domu
dětí a mládeže v již minulém školním roce.
Od 1. září je zařízení, ve kterém tráví volný
čas (a také se vzdělává) podstatná část telčských dětí, na pomyslném startu nové sezóny. O tom, jaký bude v DDM školní rok
2014/15, jsme hovořili s jeho ředitelem Lubošem Janovským. Seznam téměř šedesáti
zájmových kroužků, které bude DDM opět
nabízet, by zabral v TL příliš mnoho místa.
Nakonec ho lze nalézt na webových stránkách. Luboš Janovský v úvodu odpověděl na zřejmě nejčastější dotaz po nových
kroužcích. „Samozřejmě, že nabídneme
nové, podle mě atraktivní kroužky. Bude
to především Golf, díky spolupráci s Golf
Resortem Telč. Máme pro něj vedoucího
s odpovídající kvalifikací.“ Ředitel DDM
ale připomněl, že nejen nové kroužky jsou
to, na co se mohou děti do DDM po prázd-

a teprve poté, když jim bude vyhovovat,
ho mohou zaplatit. K elektronické variantě přihlašování má ale ředitel Janovský
výhrady: „Myslím si, že není nad to s rodiči promluvit osobně.“ Pozitivní také je,
že obvyklou potíž nového školního roku,
velký zájem o některé kroužky, umí vedení
DDM operativně vyřešit. Pokud taková situace nastane, rozdělí zájemce do více skupin. Obavy, že se dítě do některého kroužku pro velký zájem nedostane, tak nejsou
na místě. Na otázku, jak by doporučil rodičům přihlášení dítěte do DDM, odpověděl
L. Janovský pragmaticky: „Za všechny argumenty nejlépe mluví zmíněný počet dětí v kroužcích. To je určitě hlavní ukazatel toho, že máme báječné vedoucí, kteří to
s dětmi umí a dokáží jim smysluplně naplnit jejich volný čas.“ Na závěr mě napadlo,
že i ředitel může mít z něčeho na startu nového školního roku radost. „Určitě z toho,

Mladá univerzita v Telči
Již šestým rokem se konala v prvním srpnovém týdnu společná vzdělávací akce Vysočiny a Dolního Rakouska pro děti ve věku
11 až 14 roků - Mladá univerzita. Ve středu
6. srpna zavítali její účastníci z rakouského Raabsu an der Thaya do Telče. Program
pro ně zde připravili místní památkáři a také
Centrum Excelence Akademie věd. „Zájem
o Mladou univerzitu mezi dětmi i jejich rodiči roste, letos se do prázdninového kempu
přihlásilo 140 rakouských a českých dětí. To
je zatím nejvíce ze všech dosavadních ročníků,“ uvedl Ladislav Seidl z Krajského úřadu
Vysočiny. V telčském programu zaujala posluchače univerzity ředitelka Památkového
ústavu Martina Veselá přednáškou o době
Rudolfa II., ve které byl císařský dvůr plný
alchymistů a badatelů toužících nalézt kámen mudrců. Jaroslav Valach z Centra Excelence ukázal dětem, že to, co vidíme kolem sebe, nemusí být vždy pravda a naše
vnímání ovlivňují nejrůznější optické klamy a iluze. Celé odpoledne si pak děti mohly vyzkoušet práci profesionálního fotografa
a prostřednictvím objektivu hledat zajímavé detaily Telče a seznámit se s působením
jezuitů ve městě. Letošní ročník Mladé univerzity byl zaměřen na dobu renesance, dílo Leonarda da Vinciho, objevné vynálezy
i pokroky ve studiu přírodních věd.
Podle TZ

Saltimbango vzkazuje

Akce DDM se často konají na pódiu na náměstí. Někdy při nich pomáhá i pan ředitel. Na snímku Ilony Jeníčkové vpravo.
ninách těšit. „Členy tanečních kroužků určitě potěší, že v tanečním sále naleznou
novou plovoucí podlahu, divadelníci dostanou nové osvětlovací a zvukové zařízení. Všechny pak by mělo těšit, že polovina historického domu, ve kterém sídlíme,
má novou střechu.“ Novinky na letní základně ve Zvolenovicích, bazén, trampolínu a velkou pergolu, nechtěl L. Janovský
připomínat. Bezprostředně po prázdninách
se to jaksi nehodí. Rodiče určitě potěší, že
své ratolesti mohou do kroužků přihlásit
elektronicky. A hlavně to, že si děti mohou
vybraný kroužek během října „vyzkoušet“

že je u nás stále větší zájem o kroužky, které nabízí sportovní a pohybové aktivity.
A také, že máme opět 35 ochotných kvalifikovaných vedoucích kroužků,“ byla odpověď L. Janovského.                             /z/

Zápis
do zájmových útvarů

Domu dětí a mládeže Telč
na školní rok 2014/2015
bude probíhat od 1. září.

Těm, kteří byli překvapeni vystoupením
Saltimbanga, vzkazujeme:
Ve swingové písničce Paper Moon se zpívá
o tom, že jen v našich myslích se rozhoduje
o tom, zda to, co právě vidíme, nebo zažíváme, je pro nás kouzlo či zdroj zloby. Je tedy jen na nás, zda nás bude obklopovat svět
plný fantazie a obrazotvornosti. Je taky jen
na nás, jak se sami s občasným překvapením
vypořádáme. Zda radostně, či naopak.
Divadelníci od maringotky slavného Saltimbanga tímto děkují nejen za důvěru, radost
a atmosféru, ale i za ty reakce z opačného
pólu lidských nálad. Vše je pro nás inspirací. It is only a paper moon …
Jakub Škrdla, Petr Píša
Připravuje se

Den otevřených dveří
na GOB a SOŠ

Po loňské kladné odezvě připravuje vedení školy Den otevřených dveří pro širokou veřejnost na sobotu 4. října od 14
do 16 hodin. Nově bude možná prohlídka celého areálu školy, vyřezávaných tabel SOŠ a také tabel studentů gymnázia.
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DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ V TELČI
PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT KONCERTY …

pátek 5. 9.

21.00 hod., kostel sv. Jakuba
Varhanní nocturno, koncert telčských varhaníků

sobota 6. 9.

10.30 hod., kostel Jména Ježíš
Koncert dětského pěveckého sboru TELČísla a hostů
13.30 hod., kostel sv. Ducha
Koncert staré hudby Mirka Zadiny
Proměna kostela sv. Ducha v divadlo a znovu v kostel, přednáška doc. PhDr. Evy
Melmukové
15.00 hod., kostel sv. Jakuba
Koncert pěveckého sboru Smetana Telč a hostů
16.00 - 17.30 hod., náměstí Zachariáše z Hradce
Promenádní koncert Dixieland Jazz Bandu Telč nejen pro účastníky cyklovýletu

… ZHLÉDNOUT POHÁDKU …

11.00 hod., divadélko v DDM – loutková pohádka O malém ježkovi
Divadelní soubor Drdivadlo při DDM

… PROHLÉDNOUT PAMÁTKY …

9.30 - 12.00 hod. Prohlídka památek se stavebním historikem a pracovníkem
CET ÚTAM AV ČR ing. Jiřím Bláhou, Ph.D. Sraz před jezuitským kostelem.

… PROHLÉDNOUT NEJEN VÝSTAVY …
EXPOZICE …TELČ Z ROZHLEDNY …

Viktor Zakrynycny - Pocta Telči, Městská galerie Hasičský dům
Dějinný zlom života lidí i na Telčsku, Městská galerie Hasičský dům
Telč 13´, výstava kreseb posluchačů výtvarného ateliéru ČVUT Praha, vstupní síň
radnice
Obrazy Jana Křena a Keramika z Bechyně, věž sv. Ducha
David Melichar - malby, kresby, židovský hřbitov
Princezny na zámku aneb Telčí po stopách filmu, Zámecká galerie
Krysáci z Večerníčku v Telči aneb Ze smetiště na zámek, Justiční sál zámku
Paličkovaná krajka, Muzeum Vysočiny
Telčské podzemí s interaktivní zábavně-naučnou expozicí, vstup ze dvora ZUŠ
Expozice historie železniční dopravy, dopravní terminál, ul. Masarykova,
pá 13 - 16 hod., so, ne 9 – 12, 13 - 16 hod.
Rozhledna na Oslednicích, sobota a neděle 10 - 16 hod.

… NAVŠTÍVIT PAMÁTKY …

od 10.00 do 17.00 hod. - zdarma
Městská galerie Hasičský dům • kostel Jména Ježíš • kostel sv. Jakuba • kostel sv. Ducha a Informační centrum ČCE pro zachování památek reformace • věž sv. Ducha • Informační centrum na radnici - videoprojekce od 10 do 16 hod.

… PROJET NA KOLE VYSOČINOU …

charitativní cyklojízda Na kole dětem Vysočinou s Josefem Zimovčákem
10.00 hod. start pelotonu se starostou města Romanem Fabešem a senátorem PČR Milošem Vystrčilem z náměstí Zachariáše z Hradce
17.00 hod. dojezd pelotonu zpět náměstí Zachariáše z Hradce
Trasa vede přes Třešť do Jihlavy a přes Batelov a Řásnou zpět do Telče

… NAKOUPIT NA FARMÁŘSKÉM TRHU
9.00 - 16.00 hod., náměstí
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2010 - 2014

Starosta „před tabulí“
Současné volební období je téměř za námi a na podzim budou „opět“ komunální
volby. V několika dílech postaví Telčské
listy starostu Romana Fabeše na pomyslný školní stupínek a zeptají se: „Co přinesly uplynulé čtyři roky Telči pozitivního a co se nepodařilo?“ Dalším tématem
je rozvoj města.
Zásadním dokumentem pro další rozvoj města se stal nový územní plán, který
schválilo zastupitelstvo koncem roku 2011.
Koncepce územního plánu je zcela nová.
Na jedné straně zjednodušuje a dává více
možností využití stávajících ploch, na straně druhé jasně vymezuje nové rozvojové plochy pro podnikání, sport, volný čas
i bydlení a i nakládání s nimi.
V uplynulém období se podařila řada kroků
k řešení dopravní koncepce. Byl kompletně zrekonstruován vnitřní dopravní okruh.
A v novém územním plánu je zakotven obchvat města, na jehož přípravě se dále pracuje. Do dalších strategických dokumentů
se podařilo prosadit modernizaci železnice,
silnice I/23 a II/406.
Zásadním pro rozvoj města bylo čerpání dotací z EU. Za uplynulé období byly ve městě realizovány desítky projektů,
s jejichž výsledky se každodenně setkáváte. Jen namátkou bych kromě silnic uvedl ze strany města investice do vodovodů
a kanalizací, energetických úspor, zeleně
či modernizace škol. Evropské peníze ale
šly např. i do rekonstrukce Lannerova domu, výstavby Centra Akademie věd či nyní do revitalizace Panského dvora. A úspěšné byly i některé místní firmy. Kompletní
statistiky čerpání ještě nejsou k dispozici.
Ale dle dílčích čísel je zřejmé, že Telč patří mezi nejúspěšnější žadatele v rámci ČR.
V současné době už se intenzivně pracuje
na strategii města pro nové plánovací období a i na přípravě konkrétních projektů.
Z těch nejvýznamnějších bych uvedl nový domov pro seniory, nový zimní stadion včetně revitalizace území toho stávajícího, rekonstrukce městských historických
budov na náměstí či kompletní opravy dalších ulic ve městě.
V uplynulém období se nezapomínalo ani
na bytovou výstavu, o čemž svědčí např.
nové obytná zóna v Lipkách. A samozřejmě jsme se snažili řešit palčivý problém
s nezaměstnaností. Kromě nových zón
v územním plánu byl zpracován a při řadě
jednání nabízen i přehled nevyužitých objektů ve městě. Zdá se, že i tato činnost by
mohla brzy přinést své výsledky.

Vzpomínáme na 20. století

Zubní pohotovost

o víkendech a svátcích

v září

KUKUŘICE. Velké téma poloviny století, na které vzpomínáme. Nikita S. Chruščov s ní
strašil Američany a plánoval ji pěstovat na Měsíci. Dodnes je živá glosa Jana Wericha
o jejím pěstování v Maďarsku. Žáci Základní školy v Leninově (dnes Masarykově) ulici
dostali za její pěstování dokonce traktor ZETOR Pionýr. Jediný v republice! V roce 1961
se s ním pochlubili v prvomájovém průvodu. Dozor nad jeho bezpečnou jízdou měli učitel František Požár a školník Josef Kříž. Ozve se nám řidič traktoru nebo jeho závozník?

Brontosauří festival v Telči

Připomínáme si

Dort pro Brontosaura 160 roků
Dobrovolnickému hnutí Brontosaurus je
letos čtyřicet roků. Výročí si připomíná řadou akcí po celé republice. V sobotu 20.
a v neděli 21. září také brontosauřím festivalem v Telči. Veřejnosti doporučují pořadatelé zejména tyto programy:
sobota 20. září
14:00 – 18:00
Dílny, workshopy a jarmark neziskových organizací za doprovodu cimbálové muziky ● řemesla – filcování, tesařina, kovárna, living history,
workshop raw food, poznávání a lovení
hmyzu ● ochutnávka čajů a alkoholů z bylinek, výuka swingu, lanové překážky a lanovka, tvořivé aktivity pro děti ● v zámeckém parku, volně přístupné
16.00 – 18.00
Kulatý stůl na téma dobrovolnictví v ochraně památek
zámecká konírna, volně přístupné
19:00 Slavnostní ceremoniál a koncerty
kapel Listolet, (trance-folk, Brno) ● Znouzectnost, (rock-punk, Plzeň) ● Helemese
(world music-big-beat, Kyjov)
zámecký park, vstupné
neděle 21. září
12:00 – 13:00
Divadlo Víti Marčíka
zámecký park, vstupné
Vstupenky na uvedené programy lze koupit na místě. Informace a přihlášení na celou akci jsou na www.dort.brontosaurus.cz

● 6. září 1854 se v Telči narodil Otto Šašecí. Na pražské technice získal způsobilost
pro vyučování chemie na středních školách. Tu pak od roku 1876 až do své smrti (1925) vyučoval na telčské reálce. Jeden
z prvních fotografů ve městě, člen mnoha
spolků, správce zdejšího muzea. Mimořádnou pozornost věnoval městské zeleni
a podpoře chudých studentů reálky.

Přednáška v Univerzitním centru

Památkáři nás zavedou
do Japonska
V rámci Dnů evropského dědictví uspořádá
telčské pracoviště Národního památkového
ústavu 10. září v 17,30 hod. v Univerzitním
centru speciální přednášku Japonsko. Památky – kultura – společnost. „Přednáška českých odborníků, kteří se dané problematice věnují, přiblíží posluchačům pohled
Japonců na památkovou péči a jejich vztah
k památkám. Japonští turisté jsou nakonec
svým počtem v Telči nepřehlédnutelní. Poznání jejich kultury tak bude, podle mě,
pro telčskou veřejnost více než prospěšné,“
uvedla pro TL ředitelka pracoviště NPÚ
v Telči Martina Veselá.

6. září
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
Nemocnice Dačice, 384 358 297
(dtto i 7. září)
Jihlava, MDDr. Lejla Imširagič
Havlíčkova 34a, 774 417 100
7. září
Dobronín, MUDr. Veronika Kadlíčková
Dobronín 343, 567 217 216
13. září
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto i 14. září)
Polná, MUDr. Zdeňka Kazdová
Varhánkova 227, 567 212 736
14. září
Jihlava, MUDr. Monika Kostková
Vrchlického 2497/57, 567 574 574
20. září
Dačice, MUDr. Jaroslava Marková
TRW - DAS, 384 456 215  
(dtto i 21. září)
Jihlava, MUDr. Vladimíra Kotíková
Vrchlického 2497/57, 567 574 575
21. září
Jihlava, MDDr. Libor Křikava
Husova 28, 567 213 032
27. září
Dačice, MUDr. Marie Matoušková
Nemocnice Dačice, 384 358 291
(dtto i 28. září)
V. Beranov, MUDr. Edson Makumbirofa
V. Beranov 82, 567 333 555
28. září
Polná, MUDr. Zdeňka Marková
Varhánkova 227, Polná, 588 13,
567 212 106
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;

Zubní lékaři
MUDr. Miloš Štumar
MDDr. Kateřina Poukarová

oznamují,
že od 1. září 2014 rozšiřují ordinační
hodiny a přijímají nové pacienty.
Ordinace v Telči, Svatojánské ulici 431
Telefon 567 223 818
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KONEC JEDNOHO SNU. Sen několika generací, projet se obnovenou železnicí
z Telče do Rakouska, je definitivně pryč. V neděli 17. srpna se po cyklostezce, která
vede po zrušené trati ze Slavonic do Fratres, vydali k jižním sousedům první cyklisté.
Byli mezi nimi i členové Spolku telčských velocipedistů a také senátor Miloš Vystrčil.
Jinak předseda svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice.    
Foto: Libor Karásek

SLUŽBY TELČ MAJÍ MĚSTSKOU KOČKU. BUDE ZAMETAT! V polovině roku
pořídila společnost Služby Telč nový zametací stroj na údržbu komunikací a prostranství. City Cat 2020, jak se stroj švýcarské firmy jmenuje, byl pořízen za přispění Státního
fondu životního prostředí a z dotace EU. Na celkových nákladech, téměř 3,5 mil. Kč, se
společnost podílela částkou 345 tis. Kč. „Předností stroje je jak velmi jednoduchá ovladatelnost, tak, vzhledem k třem předním kartáčům, i flexibilita, která umožňuje nejen úklid
rovných úseků, ale i vyvýšených chodníků a rozličných zákoutí,“ popsal pro TL výhody
Městské kočky (City Cat) Radovan Bock, jednatel společnosti Služby Telč.
Podle TZ

TL se zeptaly
Michaely Čeřovské, ředitelky obecně prospěšné společnosti Sdílení: Jak jste spokojená s průběhem a výsledkem benefiční
společenské akce Běh za kaší Telčí naší
v neděli 3. srpna?
Moje spokojenost už nemůže být větší – navzdory původní nepříznivé předpovědi nám
vyšlo nádherné počasí, zúčastnila se spousta spokojených návštěvníků, panovala báječná atmosféra. A celkový výtěžek veřejné sbírky nás ohromil – za jediný den jsme
pro náš domácí hospic získali 21 079 Kč!
Děkuji ze srdce všem, kteří přispěli, a také
všem, kteří akci pomohli připravit.
ZA KAŠÍ BĚŽEL I MEDVĚD. Milan M.
Kolář byl jeden z účastníků Běhu za kaší.
Benefiční akci určitě prospělo, že se konala
v rámci Prázdnin v Telči. Výtěžek z dobrovolného startovného je určen na financování
provozu domácího hospice o.p.s. SDÍLENÍ.

Foto: Archiv Služby Telč
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Foto: Ilona Jeníčková

Viděli jsme

Dračí lodě na Štěpnickém rybníku.

Muže z Třeště, kterého si zamilovala Telč. Petra Píšu.

Podivuhodného cestujícího na nádraží.
Foto: Ilona Jeníčková, Roman Pokorný

Krásné ženy.

Krásnou iluzi.
str. 13
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Jezdecký klub Dvůr Dvořák Žirovnice Vás srdečně zve na

47. ročník jezdeckých závodů
a 20. ročník memoriálu Stanislava Dvořáka
v sobotu 13. 9. 2014 od 9 hodin
v Žirovnici na závodišti (u silnice na Litkovice)
Na programu je soutěž o Cenu města Žirovnice, finále Skokového
poháru Vysočiny a tradiční Stoličková hra pro začínající jezdce. Návštěvníky čeká bohaté občerstvení a tombola s hodnotnými cenami.

Nezaměstnanost
v červenci
ČR 			
Kraj Vysočina 		
Správní obvod Telče 	
Telč 			

7,4%
6,7%
6,7%
7,7%

Obce pod 5% hranicí:
Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě, Jindřichovice, Krahulčí, Markvartice, Mrákotín, Nevcehle, Ořechov, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Strachoňovice, Urbanov, Zvolenovice
Obce s nezaměstnaností 15% a více:
Klatovec, Vanov
Zdroj: Statistiky ÚP
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Nabídka
volných bytů
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014
„Zásady pro nájem bytů ve výlučném
vlastnictví města Telče“, nabízí město
k pronájmu následující byty

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

Byt č. 5 (1+0) v 1. podlaží
Celková plocha: 42,22 m2
Nájemné celkem: 1 206 Kč

Byt je vhodný pro imobilní
(snížená výška kuchyňské linky
a upravené hygienické zařízení).

Byt č. 6 (1+0) v 1. podlaží
Celková plocha: 42,22 m2
Nájemné celkem: 1 170 Kč

Byt je vhodný pro imobilní
(snížená výška kuchyňské linky
a upravené hygienické zařízení).

Byt č. 2 (1+0) v 1. podlaží
Celková plocha: 42,15 m2
Nájemné celkem: 1 190 Kč

Termín pro přijetí žádostí:
do 15. září 2014
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedených bytů jsou zveřejněny
na úřední desce a na webových stránkách
města (www.telc.eu)
Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování, Jana Vyhlídalová,
tel.: 567 112 425.

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

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.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Nostr. 16

vé kurzy na motocykly a osobní automobil začínají vždy první pondělí v měsíci
na učebně autoškoly v 15.30 hod. Učebna v Telči na Myslibořské ulici. Info
na tel. 607 185 517.
• Rekvalifikační kurz STRÁŽNÝ - vhodný pro osoby evidované na Úřadě práce
i se ZTP. Za splnění podmínek zdarma.
Zakončený zkouškou odborné způsobilosti. Tel. 777 320 057, email: rekvalifi-

kace-strazny@seznam.cz, www.rekvalifikace-strazny.cz
• Pronajmu byt 3+1 v Telči v rod. domku
1. posch. Tel. 774 888 313
• Nabízím práci z domu na pozici tazatel pro výzkumnou agenturu GFK
Czech. Jedná se o vyplňování dotazníků do zapůjčeného notebooku. Odměna kolem 150,- Kč / rozhovor. Kontakt:
777 173 959, dita.vojackova@gfk.com

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 9/2014										

List MAS Telčsko (43)

Dnes představujeme: Volevčice

V Čechách i na Moravě. Volevčice společně s Telčí
Když v roce 1333 koupil opat cisterciáckého kláštera v Oseku Volevčice, byla již část Telče v majetku tohoto kláštera, jednoho z nejvýznamnějších v tehdejších Čechách, již více než 100 let. Se starostou „našich“ Volevčic
Miroslavem Vávrů se nad touto historickou
hříčkou usmíváme. Týká se totiž stejnojmenných obcí poblíž severočeského Mostu. Podstatné v ní je jedno. Na severu Čech, stejně
jako u nás na Moravě, mají Volevčice a Telč
k sobě blízko. Zajímavým způsobem to potvrzuje i obecní kronika moravských Volevčic.
Její titulní stranu vyzdobily v roce 1923 malířky Lidové malírny. Stejně, jako tu telčskou. Miroslav Vávrů ví
o obci, v jejímž čele stojí od roku 1992, prakticky vše. Není se če-

Volevčice

První zmínka
o obci
1366

Nadmořská
výška
541 m n. m.

u ní turisté. Že se všichni zváží, je samozřejmé,“ popisuje zajímavý
počin starosta Vávrů. Ač památková péče definici Regionální technická památka, kterou obec na váhu umístila, nezná, tak volevčická
váha si ho oprávněně zaslouží. K již zmíněným „nej“ Volevčic přidám ještě další dvě. Poté, co budova obecního úřadu byla vrácena
v rámci restitucí původním majitelům, stál před vedením obce neběžný a nelehký úkol. Najít nové sídlo pro obecní úřad. „Podařilo

Počet
obyvatel
57

mu divit. Stejnou funkci zde zastávali i jeho předci. To, že „jeho“
Volevčice patří k nejmenším obcím mikroregionu, bere jako fakt,
na kterém nechce nic měnit. „Jsme zato určitě jedna z nejklidnějších a nejmalebnějších obcí,“ říká s pýchou patriota. Tomuto tvrzení
Zastupitelstvo obce: Miroslav Vávrů, Vítězslav Chalupa, Zdeněk Eliáš,
Josef Dvořák, Miroslav Pánek, Lukáš Procházka, Miluška Procházková

se nedá oponovat. Je to prostě tak. Pod jeho vedením byly Volevčice v roce 2002 plynofikované, dešťovou kanalizaci mají od 80. let.
Ten, kdo sem nějaký čas nezavítal, by nepoznal zdejší náves. Dominuje jí zcela nový Návesní rybník, který střeží vodník. A hlavně
zvonička. Dřevěná stavba z roku 1789 má za sebou několik oprav.
Tu poslední financovala v roce 2012 obec za přispění Ministerstva
kultury. Nedivte se. Stavba je ojedinělým dokladem lidového stavitelství a hlavně zručnosti zdejších řemeslníků. Proto také byla prohlášena za kulturní památku. Stáří zvoničky udává starosta Vávrů
podle nápisu na jejím zvonku. I ten má pohnutou historii. Za II. světové války byl
jako většina zvonů zabrán pro
válečné potřeby. Po válce se
ho podařilo Josefu Dvořákovi nalézt až v dalekém Hamburku a šťastně vrátit na své
místo. Bývalého starostu, ředitele telčské měšťanské školy a ve 30. letech poslance,
který ve Volevčicích vedl rodinné hospodářství, M. Vávrů
s neskrývanou úctou několikrát zmiňuje. Vztah místních
k historii dokumentuje i zachovalá mostní váha. V roce
1936 ji obec postavila pro potřeby hospodářů. O sedmdesát roků
později ji za pomoci obětavých sousedů obnovila. „Je to poslední
zachovalá funkční váha svého druhu v celém regionu. Zastavují se

Obecní úřad vidí dvakrát. V Návesním rybníku se ve Volevčicích
zrcadlí budova obecního úřadu.
Foto: Vítězslav Chalupa
se nám zakoupit dům v samém středu obce. Z obecních prostředků
a za pomoci různých dotací jsme ho postupně opravili. A jsme definitivně ve svém,“ zmiňuje již minulé peripetie starosta. Sjezd rodáků je dnes docela běžná událost. Ve Volevčicích mezi „nej“ ale patří. Díky pochopení starostky sousedního Vanova Ludmily Ťápalové
ho letos v červnu uspořádaly obě obce společně. „Sešli jsme se tady
na úřadu a pak přešli, starší přejeli, do kulturního domu ve Vanově.
Tam bylo pohoštění a také nezbytná hudba,“ popsal M. Vávrů ne
zcela běžnou organizaci setkání. A pak, že se obce nedokáží domluvit. Miroslav Vávrů v našem rozhovoru několikrát zdůraznil velký
zájem zastupitelů a většiny občanů o vzhled obce, péči o pamětní
kříže a památné stromy. I ten, kdo jen náhodně projde Volevčice
musí uznat, že jeho slova jen dokumentují skutečný stav. Na závěr pak připomněl novodobou aktivitu, která do Volevčic jednou
za rok přivádí množství diváků a milovníků adrenalinu na terénních
motocyklech. Na počátku září se zde opět pojede jeden závod motokrosového seriálu, pověstný Volevčický strnišťák. Organizuje ho
zdejší místostarosta Vítězslav Chalupa. Poprvé na strništi po máku! Kdy? Podle agro lhůt, uvádí stránky http://chalupa-cup.wbs.cz/.
Přeloženo pro laiky: Až bude posečeno!
/z/
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Úspěšná akce MAS Telčsko

Dračí lodě brázdily „Štěpničák“
Dlouho očekávána akce, Závod dračích
lodí, úspěšně proběhla v sobotu 26. července. Setkala se s nevídaným zájmem
veřejnosti.
V historicky prvním závodě dračích lodí v Telči se utkalo dvanáct amatérských
posádek, složených z osmnácti členů z řad
regionů Telčska, Třešťska, Jemnicka a Dačicka. Každá posádka měla k dispozici
kormidelníka a bubenici z klubu Dragon
Board, který závod společně s MAS Telčsko organizoval. „Uvažujeme, že bychom

tento závod v příštím roce zařadili do seriálu závodů pořádaných na Vysočině,“ informoval Vladimír Ehl z Dragon Board.
Vítězem prvního ročníku se stala posádka
Dešanské perly z obce Dešná na Jemnicku časem 1:01:26. Na druhém místě skončil Novoříšský kulturní spolek a třetí místo
obhájila posádka Menharťáci z Jemnicka.
Závod dračích lodí se uskutečnil v rámci projektu Regionem Renesance zdravě
a Prázdnin v Telči.
Magda Pojerová

Mikroregionální střípky
Hodice

20. 9. Tenisový turnaj - Tradiční turnaj
čtyřher. Začátek v 8 hod. Pořádá: TJ Hodice
28. 9. Drakiáda - Soutěž v pouštění papírových draků. Fotbalové hřiště ve 14 hod.
Pořádá: TJ - cvičení

Řídelov

6. 9. Taneční zábava JIP BAND a hosté
27. 9. Taneční zábava
Autobus, Metanoon, Lady Kate

Mrákotín

5. – 7. 9. Pouť Mrákotín
Posezení na hasičském dvoře
Hraje Uniband, Majklband a L Muzic
20. 9. Výjezd na Javořici
Start ve 14 hod. od KD v Mrákotíně

Nová Říše

13. 9. Dětem pro radost aneb Zažít kapličky jinak - Ve 14 hodin za úřadem městyse. Odpolední program pro děti: dílny, soutěže, výstup na Kalvárii
14. 9. Koncert vážné hudby - Kalvárie
ožívá - V 17.00 hodin v koncertním sále
premonstrátského kláštera. Vystoupí Stamicovo kvarteto.

Dyjice

26. 9. Bizzare band - Vzájemně přátelské
sdružení muzikantů, kteří balancují na hranici šansonu a folku, BEZOBAV Dyjice,
Kulturní domek - začátek 20:00

Foto: Roman Pokorný

NOKUS láká děti na kapličky
Novoříšský kulturní spolek ve spolupráci s MAS Telčsko a v rámci projektu Regionem Renesance zdravě pořádá v září
v Nové Říši Zelené slavnosti.
V sobotu 13. září se děti mohou těšit na netradiční odpoledne s názvem Dětem pro radost aneb Zažít kapličky jinak. V Nové Říši
za úřadem městyse budou pro děti připraveny tvořivé dílny: výroba lampiónku pro
štěstí. Děti se budou moci těšit i na zajímavý program zaměřený na pohyb, tanec
a soutěže. Ve večerních hodinách pak děti a jejich rodiče čeká tajemný a pohádko-

vý výstup na zdejší Kalvárii – novoříšskou
křížovou cestou. V neděli 14. září si pak
na své přijdou milovníci vážné hudby. NOKUS společně s Karlem Plockem připravil
koncert v rámci Roku české hudby. Skladby
Vranických, Kramáře a Smetany v podání
Stamicova kvarteta zazní v koncertním sále premonstrátského kláštera v 17.00 hodin.
Obě dvě akce se nesou v duchu zelených
slavností. Co to obnáší? Používáme vratné
nádobí, třídíme odpad, nabízíme místní
produkty, zapojujeme spolky z regionu…
Magda Pojerová

Dotazníkové šetření pokračuje
Dotazníkové šetření v rámci přípravy strategie Regionu Renesance stále pokračuje. Dotazník je umístěn na webových stránkách: http//evaluacnisetreni.cz/RR-Telcsko. Případné dotazy můžete směřovat na dfd@fd.cz Děkujeme za jeho vyplnění do 15. 9. 2014.
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Nikdo nepodal kandidátku,
nebudou volby

Růžená. To se nepovedlo
Starosta může... Občas za to, co se v obci podaří, vždy za to, co se nepovede. A také. Všechno „musí“ zařídit. Takhle nějak to
v Růžené fungovalo více než tři desetiletí.
Nikdo zřejmě nevěřil, že ohlašovaný záměr,
nekandidovat v říjnových komunálních volbách, myslí František Trojan vážně. Musím
přiznat, že ani já, když jsem s ním připravoval reportáž o obci pro minulé TL. Teď
budou mít v Růžené, jako v první obci Mikroregionu Telčsko, správce jmenovaného
Ministerstvem vnitra. Do doby, než budou
vypsány dodatečné volby. A hlavně. Dokud
někdo pro ně nesestaví kandidátku. Je těžko
představitelné, že by se tak nestalo. Protože
další varianta je černější, než si zatím v Růžené dovedou představit. Být místní části
Třeště si již jednou nedobrovolně vyzkoušeli. A byla by to varianta i jinak kuriózní.
Třešť by se díky Růžené stala, byť zřejmě
na čas, obcí Mikroregionu Telčsko.           /z/

Farmářský
trh
v Telči
sobota 6. září

od 9 do 15 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry ● regionální pivo ● uzeniny ● smažené ryby ● pečivo ● těstoviny ● med a medovinu ● koření ●
bylinky ● čaje ● luštěniny ● výrobky z rakytníku ● výrobky
z kustovnice ● zeleninu ● květiny ● keře a stromky ● produkty
zdravé výživy ● domácí oplatky ● oříšky a sušené ovoce ● přírodní kosmetiku

Beseda pro veřejnost

Domácí násilí. Jak se projevuje?

•
•
•
•

25. září od 18 hodin v klubu ZASTÁVka ve Slavíčkově ul.
Máte ve svém okolí podezření na domácí násilí a potřebovali
byste poradit, jak se zachovat?
Chcete vědět, jak funguje tzv. Institut vykázání?
Informace o službách Bílého kruhu bezpečí
Odpovědi na Vaše dotazy.

Pro gurmány ochutnávka s možností zakoupení
HODICKÁ VYSOČINA 1967
tradiční český výrobek firmy Krahulík - Masozávod Krahulčí,
provoz Hodice
ALT BIER z pivovaru JEŽEK Jihlava
Kontakt na pořadatele:
722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko, Město Telč

Počasí v červenci
Celý měsíc převažovala kupovitá oblačnost s letním denním chodem. Ráno jen
malá oblačnost, která se během dne vyvíjela, a odpoledne už velká oblačnost, často s bouřkami a přeháňkami. Při přechodu
frontálních systémů byly srážky trvalejší
a silnější a znamenalo to i výrazné teplotní
výkyvy. Od začátku měsíce do 7. 7. stoupaly postupně maximální teploty z 20 až
na 30°C. Srážky byly jen slabé intenzity.
8. 7. přešly bouřky se slabšími srážkami,
po nichž se na dva dny výrazně ochladi-

Že by podzim?

lo. Maximální teploty byly jen 18 až 20°C.
Od 11. 7. se opět oteplovalo a týden od 14.
do 20. 7. byl letní až tropický. Maximální
teploty 20. a 21. 7. vystoupily až na 32°C.
Z počátku tohoto období trochu zapršelo,
ale dále pokračovalo až do 21. 7. horké
slunečné počasí téměř beze srážek. Změna
nastala 21. 7. odpoledne, kdy přešlo pásmo bouřek s vydatnými srážkami. Bouřkové počasí se silnými srážkami pokračovalo i další den. Maximální teploty klesly asi
o 8°C. Za oba dny napršelo celkem kolem

60 mm srážek, což bylo více než polovina
měsíčního úhrnu. Byly už velmi potřebné. Do konce měsíce potom kolísaly maximální teploty mezi hodnotami 22 až 29°C
za celkově větší oblačnosti a s občasnými
bouřkami a přeháňkami. V úplném závěru měsíce ještě mírně napršelo a ochladilo
se na maxima pod 20°C. Měsíc hodnotíme
teplotně jako silně nadprůměrný, srážkově
jako mírně nadprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 21. 7. do 18. 8. 2014.

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

19,3 °C
1013,0 hPa
23,4 mm
34,3 °C, 20. 7.
v 15,55 hod.
8,5 °C, 4. 7.
v 5,41 hod.
46,3 km/h, 23. 7.

Počasí v Telči

www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.
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14. září. Kolečka v Lipkách
Kolečka v Lipkách se roztočí již počtvrté
druhou zářijovou neděli. Oblíbené sportovně-zábavné odpoledne pro jednotlivce
i celé rodiny se koná 14. září od 14 hodin.
Sedněte na kolo, tříkolku či odstrkovadlo,
obujte kolečkové brusle, vezměte koloběžku, skateboard, kočárek nebo i dvoukolák,
zkrátka cokoli, co má kolečka, a přijeďte
do Lipek. Členové Občanského sdružení
Javořice spolu s dobrovolníky připravují
pestrý program včetně novinek: nejrůznější dovednostní soutěže, testy, kvízy, závody ve všech věkových kategoriích ap. Stejně jako loni zopakuje svou misi zástupce
Policie ČR, který na nablýskané motor-

ce přiveze zajímavé testy – jak zábavné
pro nejmenší, tak i náročnější pro dospělé. Se zájemci pohovoří o bezpečné jízdě,
předpisech a zkušenostech. Všichni aktivní účastníci budou zařazeni do slosování
o ceny. Nebude chybět společná jízda Lipkami a Telčí, která bude letos zakončena
návštěvou Požární stanice Telč. Lipky jsou
ideální místo k aktivnímu odpočinku, přijďte si s námi proto zasportovat, těšíme se
na Vás! Více informací na www.osjavorice.webnode.cz
Lukáš Polák a Jiří Pykal; osjavorice@
centrum.cz; tel. 602 725 509 J. Pykal; tel.
608 364 380
L. Polák

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

6. - 7. 9. - Czech International Air Fest
– CIAF, Letiště Hradec Králové
21. ročník prestižní mezinárodní letecké
přehlídky, které se zúčastní letouny a akrobatické skupiny z Evropy i zámoří.

CHEB

6. 9. - Babí léto - tradiční festival folkové hudby, Chebský hrad
12. - 14. 9. - Mistrovství ČR v lukostřelbě, Cheb-Krajinka - atletický stadion

JINDŘICHŮV HRADEC

26. - 28. 9. - Slavnosti Adama Michny,
koncerty, výstavy - centrum města

KUTNÁ HORA

12. - 20. 9. - Kutnohorský varhanní
festival, Arciděkanský chrám sv. Jakuba,
chrám sv. Barbory

LITOMYŠL

11. - 14. 9. - Zámecké návrší: otvíráme! aneb Vracíme památky do života
Slavnostní předání dvanácti objektů, které byly rekonstruovány z prostředků EU.
Prohlídky, koncerty, divadla, program
pro děti, noc otevřených dveří památek
a mnoho dalšího.

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Rostou? Rostou!
To není nový pozdrav maminek o stavu
svých dětí, ale výborná zpráva pro houbaře. Závistivě jsem sledovala obrázky hříb-

ků na internetu a čekala, až manžel zavelí: Tak se jedem podívat do lesa. Slovo
podívat jsem po pár metrech v lese hned
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vyměnila za slova sbírat, odsypávat a vybírat. Tolik hříbků všech velikostí, tvarů a barev jsem opravdu neviděla spoustu
let. Nemusíte nyní houby hledat, ale pouze
sbírat, a když si vybíráte z deseti hříbků,
které rostou vedle sebe, kterého si utrhnete
a kterého necháte ještě vyrůst, to je opravdu znamení toho, že rostou.
Sbírat a plnit košíky krásnými úlovky je
jedna věc, druhá etapa začne doma, kdy se
ještě stačíte s houbami vyfotit, pochlubit
se sousedům a pak už jen čistíte a čistíte,
krájíte, smažíte, vaříte, dusíte a zavařujete,
zamrazujete a sušíte. V jednu chvíli se nemůžete na houby už ani podívat. Ale v druhou, když už je vše zpracované, vás to znovu začne lákat, jestli ještě rostou. A začne
to vše znovu. Vysvobodit vás může jen
chladné podzimní počasí a první sníh. Ale
to je ještě daleko, tak vzhůru do lesa!

POLIČKA

15. - 20. 9. – Mime Fest – 3. ročník mezinárodního festivalu pantomimy
Divadelní představení, mimové v ulicích
města, workshopy. Bolek Polívka, Radim Vizváry…

TELČ

6. 9. - Dny evropského kulturního dědictví, Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše
z Hradce se otevřou všem návštěvníkům.
Přijďte navštívit památky, poslechnout
si koncerty, zhlédnout pohádku, prohlédnout nejen výstavy, ale i expozice.

TŘEBOŇ

19. - 20. 9. - Jihočeský festival zdraví
- s podtitulem dárcovství v nejširší podobě. Zdravý trh, měření tělesných hodnot, hudební a taneční vystoupení, přednášky, soutěže.
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz

Sport

Telčsko:

Prázdniny ve znamení sportu

Fotbal

Poslední červencový víkend se uskutečnil v Mrákotíně nohejbalový turnaj
a v Řásné pak druhý víkend v srpnu volejbalový turnaj.
● Městys Mrákotín ve spolupráci se Sportovním klubem Mrákotín a MAS Telčsko pořádal v neděli 27. července dvanáctý ročník nohejbalového turnaje trojic pro
zastupitelstva obcí Mikroregionu Telčsko.
Turnaje, který byl současně „zelenou slavností“, se zúčastnilo devět týmů ze sedmi
obcí. Diváci mohli vidět vyrovnané bitvy
a pochutnat si na prasátku. Nedělní sportovní den nakonec bez jediné porážky

Utkání týmů SK na domácím hřišti
6. září
9,00 žáci st. - Žirovnice
10,45 žáci ml. - Žirovnice
16,00 muži B - Střítež
7. září
13,00 dorost - Polná
16,00 muži A - Moravec
13. září
16,00 muži C - Červený Hrádek
20. září
9,00 žáci st. - Pelhřimov B
10,45 žáci ml. - Pelhřimov B
15,30 muži B - Sapeli Polná B
21. září
12,30 dorost - Třešť
15,30 muži A - Bystřice n.P. B
27. září
9,00 žáci st. - Pacov
10,45 žáci ml. - Pacov
15,30 muži C - Růžená

ovládl tým Řásné se starostou Miroslavem
Tomíškem, který tento turnaj vyhrál už potřetí. Celkové pořadí: 1. Řásná 2. Zvolenovice 3. Žatec 4. Mrákotín II 5. Mrákotín III
6. Telč 7. Lhotka 8. Radkov 9. Mrákotín I.
● TJ Řásná ve spolupráci s MAS Telčsko
pořádala v sobotu 9. srpna desátý ročník
volejbalového turnaje smíšených družstev
O javořický pařízek. První místo obhájili
již podruhé Kapři z Telče. Na druhém místě skončili Staří knechti ze Strmilova a třetí místo patřilo Family teamu z Brna. Turnaje se zúčastnilo deset týmů.
M. Pojerová

A mužstvo SK. Výborný
vstup do nové soutěže
„A“ - tým mužů vstoupil do sezóny
2014/2015 v krajské I.B třídě pod vedením nové trenérské dvojice Josef Jančo,
Jiří Všohájek. Zatímco Všohájek již v minulosti u „áčka“ působil a po čtyřech letech se k trenérské profesi vrací, pro Janča je tento post premiérový. Dlouholetý
hráč a opora každého mužstva, za které hrál, sbíral prozatím trenérské zkušenosti u mládežnických mužstev. Premiéra se mužstvu i oběma trenérům vydařila.
Po vítězství 1:0 v prvním kole na horké
půdě v Šebkovicich porazili na domácím hřišti Stařeč vysoko 7:0. Po skončení zápasu došlo v Telči k nevídanému jevu. Za předvedený výkon odměnili diváci
hráče potleskem. Ten by se měl ale ozvat
i tehdy, když se mužstvu zápas nepovede. Tato rekordní výhra je zároveň pozvánkou pro všechny milovníky fotbalu
do ochozů telčského stadionu.
- rd - /redakčně kráceno/

Po uzávěrce

Krajská I. B po třech kolech
1. Telč 		
3
12:1
2. Radostín n.O. 	 3	  7:1 	
3. Měřín 	
3 	  6:2 	
4. Moravec
3 	  8:5 	

9
9
9
7

Foto: Petr Švejda

Florbalový turnaj

Hasičské soutěže

Orel jednota Telč společně s TJ Sokol Telč
pořádá 6. září v nové sportovní hale ZŠ
v Hradecké ulici čtvrtý ročník florbalového turnaje - Raptor Cup. Hraje se od rána
až do večera. Semifinálové zápasy budou
začínat od 16 hodin. Podrobnosti a časový rozpis zápasů najdete na http://www.
raptorcup.cz.                              /dk/

sobota 13. 9.
náměstí
Hasičský den - republiková soutěž dobrovolných hasičů v požárním útoku a soutěž mladých hasičů. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Nevcehle ve spolupráci
s městem Telč. www.sdhnevcehle.cz
20. 9. 10.00
areál IZS, Luční ul.
Hasičský pětiboj - soutěže prof. hasičů

Charitativní cyklojízda Jóga
sobota 6. 9. - Na kole dětem Vysočinou
s Josefem Zimovčákem - start v 10.00
hod. z náměstí Zachariáše z Hradce, dojezd pelotonu kolem 17.00 hod.
www.nakoledetemvysocinou.cz

Cvičení jógy bude každé úterý v 17.30
v tělocvičně gymnázia (vchodem od sportovní haly). Začínáme 9. září. Karimatky
si přineste s sebou. Kurz vede učitelka jógy Blanka Krejčí (mobil 605 986 564).
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Kulturní kalendář
AKCE

5. a 6. 9.
Dny kulturního dědictví
– Program Dne otevřených dveří památek
na str. 10
14. 9. 14.00
Kolečka v Lipkách
více na str. 20

Lipky

20. 9. 10.00 – 17.00
náměstí
Svatováclavské slavnosti a řemeslný trh
více na str. 24
20. a 21. 9.
Dort pro Brontosaura,
40 let Hnutí Brontosaurus
více na str. 11
27. 9. 9.30 a 10.30
Vítání dětí

do 30. 9.
Zámecká galerie
Princezny na zámku aneb Telčí po stopách filmu
do 31. 10.
Paličkovaná krajka

muzeum

do 31. 10.
MG Hasičský dům
Dějinný zlom života lidí i na Telčsku
do 30. 12.
MG Hasičský dům
Viktor Zakrynycny: Pocta Telči

Expozice

radnice

Koncerty

4. 9.
19.00
Klavírní recitál Iriny Kondratěnko
v sále hudební nauky v 1. poschodí ZUŠ
Na programu je J. S. Bach a M. P. Musorgskij - Obrázky z výstavy
5. 9.
21.00
kostel sv. Jakuba
Varhanní nocturno
koncert telčských varhaníků
18. 9. 19.00
Lannerův dům
Skvosty barokní hudby
Petr Přibyl (viola), Jan Sládeček (violoncello) a David Švec (cembalo)
Na programu je G. F. Händel, A. Vivaldi,
G. Ph. Telemann, G.B. Cervetto, K. Ditters
von Dittersdorf
12. 9. 20.00
U Hraběnky
New River Train- bluegrass
26. 9. 20.00
U Hraběnky
Swing trio Telč

Výstavy

30. 8. - 6. 9.
židovský hřbitov
David Melichar
abstraktní elementy / malby, kresby
1. – 28. 9.
vstupní síň radnice
Telč 13´
Výstava kreseb posluchačů studijního
programu Architektura a stavitelství Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT
v Praze. Vernisáž výstavy v pondělí 1. 9.
v 16.00 hod.
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do 28. 9.
Justiční sál zámku
Krysáci z Večerníčku v Telči aneb Ze
smetiště na zámek
výstava filmových loutek a kulis ze známého večerníčku, výtvarná dílna pro děti

Telčské podzemí
vstup ze dvora ZUŠ na náměstí. Informace
o vstupu na str. 1
do 15. 9.
Expozice historie železniční dopravy
nádraží, pátek 13 – 16 hod., sobota a neděle
9 – 12, 13 – 16 hod.
přístup: vlevo za viaduktem na Novou Říši

Přednáška

10. 9. 17.30
Univerzitní centrum
Japonská kultura a památky
Akce se uskuteční v rámci Dnů evropského
dědictví 2014. Vstup volný.

Trhy

6. 9.
9.00 - 16.00
náměstí
Farmářské trhy
Pořádá MAS Mikroregionu Telčsko, o.s.,
tel. 722 499 299,
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
www.telcsko.cz/mas
13. 9. 9.00 - 12.00
Bleší trhy           bývalé autobusové nádraží
Kontakt pro zájemce o prodej: blesakvtelci@seznam.cz,
tel. 721 033 238, 736 434 156
Při nepřízni počasí se akce ruší.

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
ve Slavíčkově ulici
Nová otevírací doba: Pondělí 14.00 – 18.00
hod., Úterý, středa, čtvrtek 15.00 – 19.00
hod., Pátek 13.00 – 17.00 hod.
5. 9.
13.00
Oslava narozenin ZASTÁVky
9. 9.
16.00
Promítačka „Rychle a zběsile“

25. 9. 18.00
Beseda o domácím násilí

Klub důchodců

v budově polikliniky
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Kroužek ručních
prací ● Biblický kroužek ● Trénink paměti
● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé

14. 9. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

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

Panorama z Telče

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

září
Rozhledna na Oslednicích
sobota a neděle 10 – 16 hod.

sobota 11. 10.
Výlov Štěpnického rybníka
ZO ČZS v Telči

Prodej
zahrádkářských přebytků
každou sobotu od 7 hodin

Dům zahrádkářů
U Horní brány

Sběrový kalendář
Kovový odpad 8. 9.
Sběr je prováděn na celém území města.

Biologický odpad

I. – II. 8. 9.
IV.
10. 9.
III.
9. 9.
V.
11. 9.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes
Svatojánský potok, III – Podolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV
– Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné
a Květinová, V – Štěpnice II. – u garáží

Společenská rubrika
Blahopřejeme novomanželům
Martin Brabec, Závist
a Lenka Krejčová, Měřín
Marco Rossi, Rimini, Itálie
a Sofie Paggio, Praha
Martin Hes, Lipnice
a Ivana Hanzalová, Kunžak
Marek Bilka, Praha
a Petra Marečková, Hodice
Pavel Štěpán, Radkovice
a Jana Jakubcová, Budeč
Jaroslav Slavík, Dolní Němčice
a Monika Boudová, Dačice
Michal Pecina, Třešť
a Michaela Novotná, Kralupy n/Vlt.
Ondřej Brambora, Praha
a Marcela Komínová, Telč
Zdeněk Adam, Liberec
a Petra Fontanová, Liberec
Jan Kříž, Telč
a Veronika Dvořáková, Brtnice
Christopher W. G. Schut,
Amsterdam, Holandsko
a Barbora Škorpíková, Jihlava
Petr Nedbal, Žďár nad Sázavou
a Olga Marešová, Hodice

Opustili nás
MVDr. Otakar Chvátal, Štěpnice
Christa Vlachová, Podolí
Jan Chalupa, Podolí
Božena Coufalová, Štěpnice

89 let
70 let
97 let
85 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny
u sňatku na základě písemného souhlasu
obou novomanželů a u zemřelých podle
úmrtního oznámení zveřejněného rodinou
(vypravitelem pohřbu).

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří
se přišli 15. 8. naposledy rozloučit s naším
tatínkem, panem MVDr. Otakarem Chvátalem. Děkujeme také za projevy soustrasti
a zaslané kondolence.           Děti s rodinami

Není pohřebné.
Pomůže Svépomoc!
Přihlášky do Vzájemně dobročinného spolku SVÉPOMOC, který 70 let pomáhá v Telči s úhradou nákladů za pohřeb, najdete v IS
na radnici. Více sdělí Jarmila Simajchlová
ve Špitální ulici, Jiří Doskočil v Příční ulici, Jarmila Babková ve Svatoanenské ulici
a Ludmila Paurová ve Štěpnici.
Podrobnosti v TL 10/2013 na str. 25.

Bohoslužby
Římskokatolické
6. 9.
so
18.00
7. 9.
ne
7.30
		9.00
		10.30
13. 9. so
18.00
14. 9. ne
7.30
		9.00
		10.30
20. 9. so
18.00
21. 9. ne
7.30
		9.00
		10.30
27. 9. so
18.00
28. 9. ne
7.30
		9.00
		10.30

Evangelické

V M. Budějovicích odhalí pamětní
desku J. Palliardimu

Pocta rodákovi
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Štěpnice
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté

každý lichý týden ve středu v 18.00 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 nízkoprahovém klubu ZASTÁVka, Slavíčkova ul.
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz
a měsíční série tematických přednášek

Za Janem Chalupou
V sobotu 16. srpna zemřel nejstarší občan
města pan Jan Chalupa. Bylo mu 97 roků.
Rodák z Urbanova vedl po absolvování měšťanské školy v Telči rodinné hospodářství.
Ve 40. letech nastoupil do tehdejšího Hospodářského družstva (Výkup) v Telči. Později pracoval v technicko - hospodářských
funkcích ve zdejším rybářství a po odchodu
do důchodu na telčské radnici. Zde ve složitých podmínkách té doby materiálně zajišťoval stavby města. Celoživotně se zajímal
o historii, geneaologii a byl uznávaným včelařem. Jeho zájem o historii nebyl, jak tomu
bývá, v platonické rovině. Panu Chalupovi
vděčíme za desítky opravených a zachráněných křížů a božích muk v celém regionu.
Těm, co ho znali, bude chybět jeho životní
optimismus a elán. Ještě v 90 letech si stěžoval lékaři, že již nevyšlape na kole, na kterém jsme ho do té doby pravidelně vídali,
Kamenný kopec...                        O. Zadražil

15. září odhalí na domě čp. 10 na náměstí Míru v Moravských Budějovicích pamětní desku telčskému rodákovi Jaroslavu
Palliardimu (*1861). Stane se tak v rámci
mezinárodního archeologického sympozia,
které se v městě bude konat na jeho počest
od 15. do 18. září. Slavnostní akt proběhne
po skončení úvodních přednášek sympozia
v 18 hodin a doprovodí ho vystoupení žáků moravskobudějovické ZUŠ. J. Palliardi,
synovec básníka Vincence Furcha, odešel
po studiu práv z Telče. Po kratších působeních ve Znojmě a Vranově nad Dyjí se usadil v Moravských Budějovicích. Vedle povolání notáře se na vysoké úrovni věnoval
archeologii. Je řazen mezi nejvýznamnější osobnosti Moravských Budějovic, kde se
aktivně zapojil do veřejného života.          /z/

Po stopách Spelteru
Na počest 70. výročí vysazení zpravodajské
skupiny Spelter v noci ze 4. na 5. května 1944
poblíž Kramolína pořádají v Jaroměřicích nad
Rokytnou 14. září pochod po stopách tohoto
výsadku. Start je v 8 hodin na tamním koupališti. Více informací naleznete na www.spelter.anlet.cz. Akci připomínáme proto, že členové výsadku, Rudolf Novotný a Jan Vavrda,
později založili a vedli odbojovou skupinu
Lenka Jih. Ta také operovala ve východní části Telčska, v okolí Nové Říše a Krasonic.

Omluva

Ještě vojenský lazaret
Chtěla bych se touto cestou omluvit panu
Mgr. Pavlu Bulenovi, z jehož bakalářské práce „Vojenský lazaret v Telči v letech 19141916“ jsem bez jeho vědomí použila pasáže ve svém článku „Vojenský lazaret v Telči
za I. světové války“, aniž bych jeho práci citovala či uvedla jako zdroj informací. Nejedná se tedy o původní práci, jak bylo v úvodu
článku zmíněno. Mgr. Jana Dostálová
TL 9/2014 - 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
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Bylo, bude

Historické slavnosti a jejich efektní závěr na snímku dole.

Svatováclavské slavnosti

Foto: Ilona Jeníčková

sobota 20. září na náměstí Zachariáše z Hradce

10.00 - 17.00 	 Řemeslný trh
10.15 - 11.00 	 Popelka aneb Pohádka
		
z babiččiny truhličky
13.30		
Musica Illuminata
14.00		
Příjezd sv. Václava
		
s družinou
		
od Horní brány
14.30 - 16.00
Historický šerm,
		
šlechtické a vesnické
		
dobové tance,
		
dobová hudba,
		
kejklíři,
		
ohňová show,
		
střelba z dobových
		 palných zbraní
16.30 - 17.00
Cimbálová muzika
		
Rathan
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Telčské vinobraní

s cimbálovou muzikou Rathan
a ochutnávkou dobrého vína
a burčáku
po skončení produkce na náměstí
v mázhausu ZUŠ
Svatý Václav víno chrání, po něm bude
vinobraní ● Přijde Václav - kamna připrav ● Na svatého Václava každá pláňka dozrává ● Po svatým Václavu beranici na hlavu
připravilo město Telč
SHŠ Hebrix Třešť
DS K. Čapka Třešť
Divadlo mladých při DS K. Čapka Třešť

