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Ustavující zasedání zastupitelstva města
3. listopadu v 17 hodin v Konírně Státního zámku Telč
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V sobotu 15. listopadu od 10 do 13 hodin 
nabídne společnost PDT, s.r.o., na jejíchž 
bedrech leží první etapa přestavby Panské-
ho dvora ve Slavatovské ulici, občanům 
Telče a dalším zájemcům jedinečnou pří-
ležitost. Podívat se na současnou podobu 
rozlehlého areálu a seznámit se s dosud 
provedenými pracemi. Manažer projek-
tu Ing. Oldřich Vlašic pro TL mimo jiné 
uvedl: „Od zahájení stavby již uplynuly ví-
ce než dva měsíce. 3. října byl poklepán 
základní kámen a práce pokračují naplno. 
Z venkovního pohledu se prozatím mno-
ho nezměnilo, ale všechny budovy už začí-

Panský dvůr: Přijďte se podívat
nají nabírat novou tvář. Bourání ustoupilo 
zednickým pracím a z krovů byly snese-
ny tašky, aby byly znovu použity na no-
vých tvarech. Přijďte se sami přesvědčit, 
jakou proměnou Panský dvůr prochází.“ 
Pro vstup do areálu bude mimořádně ote-
vřena hlavní brána ze Slavatovské ulice. 
Oldřich Vlašic má pro návštěvníky také 
ryze praktický vzkaz: „Budete se pohybo-
vat na stavbě, proto doporučujeme pevnou 
obuv a zvýšenou opatrnost při chůzi. Sou-
časně bych chtěl všechny požádat o dodr-
žování stanovených koridorů, které budou 
vytyčeny pro vaše bezpečí.“

Den otevřených dveří

3. října byl poklepán základní kámen přestavby Panského dvora.                Foto: Ilona Jeníčková
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Počet 
hlasů

Mgr. Roman 
FABEŠ SNK ED 823

Mgr. Karel 
NAVRÁTIL SNK ED 608 

František 
ČERMÁK SNK ED 591 

RNDr. Pavel 
MACKŮ SNK ED 566 

Bc. Miloš 
NOVÁK SNK ED 504

Jaroslav 
ŠVEC SNK ED 476  

Pavel 
KOMÍN KDU-ČSL 520  

Mgr. Jiří 
LIŠKA KDU-ČSL 519

Mgr. Ludmila 
ŠVARCOVÁ KDU-ČSL 380

MUDr. Jan 
HERALECKÝ KDU-ČSL 380

Pavel 
DVOŘÁK 

Spol. 
pro Telč*) 341 

Ing. Jiří 
PYKAL 

Spol. 
pro Telč*) 314 

RNDr. Miloš 
VYSTRČIL ODS 415

JUDr. Petr 
PODSEDNÍK ODS  303 

RNDr. Stanislav 
MÁCA  ČSSD 468 

Ing. Bohumír 
KREJČÍ ČSSD 248

Bohumil 
NOREK 

ČAS 
ZMĚNY 402 

Radek 
DOLEŽAL 

ČAS 
ZMĚNY 340 

Stanislav 
VYVADIL KSČM 195 

Bedřich 
BURIAN KSČM 180 

Mgr. Jiří  
REMEŠ TOP 09 273
*) Společně pro Telč -  Piráti a Zelení
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96. schůze - 24. září
 - R- RM vzala na vědomí pololetní účetní 
závěrku společnosti Služby Telč za I. po-
loletí 2014.
 - RM schválila společnosti Služby Telč 
přijetí překlenovacího úvěru nebo konto-
korentu ve výši 1 mil. Kč.
 - RM schválila novou smlouvu o nájmu 
hrobového místa pro veřejná pohřebiště 
na území města Telče.
 - RM schválila provedení rozpočtové-
ho opatření ve výši 170 tis. Kč na zajiš-
tění fi nancování kulturních akcí města 
do konce roku 2014.
 - RM schválila přijetí příspěvku z rezervy 
Programu regenerace 2014 ve výši 140 
tis. Kč a schválila rozpočtové opatření 
z rezervy města ve výši 160 tis. Kč na fi -
nancování vlastního podílu akce „Oprava 
střechy směrem do náměstí domu čp. 66, 
nám. Zachariáše z Hradce (DDM)“.
 - RM schválila vyhodnocení veřejné za-
kázky na akci „Bezbariérové úpravy 
chodníku podél II/406 – II. etapa (ul. Da-
čická)“ a uzavření smlouvy se společnos-
tí SATES ČECHY na tuto akci.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
na akci „Realizace úspor energie v objek-
tu MŠ Nerudova, Telč“, seznam dodava-
telů, kterým bude zaslána výzva k podání 
nabídky, a složení komise pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
 - RM vzala na vědomí zprávu o hospoda-
ření Lesního družstva Borovná za rok 
2013.
 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje 
domu č.p. 388 u rybníka Roštejn.

97. schůze - 8. října
 - RM schválila udělení výjimky z vyhláš-
ky o zabezpečení místních záležitostí ve-
řejného pořádku pro Telčské vinobraní 
po 22:00 hod. v pátek 19. 9. a v sobotu 
20. 9. do 24:00 hod. v mázhausu ZUŠ.
 - RM schválila provedení rozpočtového 
opatření ve výši 48 tis. Kč na zajištění 
úprav sportovního hřiště v ul. Radkov-
ská, vč. doplnění dopravního značení.
 - RM schválila přijetí věcného daru od dár-
ce Bosch Diesel, s.r.o., (5x stavebnice 
Merkur 8, 3x stavebnice Merkur 6 a Ro-
botický slídil) pro obě základní školy. 

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 19. 11. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

V pondělí 29. září se v zasedacím sále 
na telčském zámku uskutečnilo poslední 
zasedání ve volebním období 2010-2014, 
kterého se zúčastnilo 20 členů. Omluven 
byl pouze Ing. Jan Herálecký. Zastupite-
lé na něm schválili prodej části staveb-
ních parcel č. 2328/54, 2328/60 a 2328/61 
o celkové výměře cca 4360 m2 v Polní 
ulici za kupní cenu ve výši 1.090.000 Kč 
společnosti STANER CZ, s.r.o. Pozemky 
budou využity pro bytovou výstavbu. Dal-
ším usnesením bylo schváleno rozpočtové 
opatření v celkové výši 5,2 mil. Kč na za-
jištění fi nancování akcí podpořených z fon-
dů EU, rozpočtové opatření ve výši 850 tis. 
Kč na zajištění fi nancování rekonstrukce 
veřejného osvětlení v ulici Dačická a roz-
počtové opatření ve výši 500 tis. Kč na za-
jištění fi nancování rekonstrukce chodníku 
v ul. Dačická. Zastupitelé také schválili vy-
hodnocení koncesního řízení pro projekt 

Ceny města, pozemky pro bytovou 
výstavbu, zimní stadion...

27. zasedání zastupitelstva města

výstavby nového zimního stadionu a vza-
li na vědomí další postup v rámci přípravy 
koncesní smlouvy. Na žádost Oblastní cha-
rity Jihlava, která je provozovatelem Níz-
koprahového zařízení pro děti a mládež Za-
stávka Telč, byl schválen příspěvek ve výši 
100 tis. Kč určený na dofi nancování pro-
vozu tohoto zařízení. Součástí programu 
27. zasedání bylo rovněž udělení Cen měs-
ta za rok 2014. Přehled oceněných najde-
te na čtvrté straně tohoto vydání. Posled-
ním usnesením přijatým zastupitelstvem 
města v končícím volebním období pak 
bylo schválení zařazení území města Telče 
do územní působnosti Místní akční skupi-
ny Mikroregionu Telčsko na období 2014-
2020. Ofi ciální zápis ze zasedání je zve-
řejněn na úřední desce v podloubí radnice, 
internetových stránkách města a je k na-
hlédnutí i na městském úřadě. 
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Volby v Telči v číslech
Počet volených 

zastupitelů
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

21 4608 1926 41,8 1924 36367

Kandidátní listina Hlasy Počet 
kandidátů

Počet 
mandátůabs. v %

Sdružení nezávislých a SNK ED 9085 24,98 21 6
KDU - ČSL 6168 16,96 21 4

Spol. pro Telč - Piráti a Zelení 4382 12,05 21 2
ODS 4273 11,75 21 2

ČSSD a nezávislí kandidáti 3830 10,53 21 2
„ČAS ZMĚNY“ 3575 9,83 21 2

KSČM 3187 8,76 21 2
TOP 09 a nezávislí 1867 5,13 21 1

Zdroj: http://www.volby.cz/

Nezaměstnanost v září
ČR    7,3%
Kraj Vysočina   6,5%
Správní obvod Telče  6,9%
Telč    7,9%
Obce pod 5% hranicí:
Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vi-
límeč, Doupě, Jindřichovice, Krasonice, 
Markvartice, Mrákotín, Nevcehle, Panské 
Dubenky, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Ur-
banov, Zvolenovice, Žatec
Obce s nezaměstnaností 15% a více:
Klatovec (17,5%)

Zdroj: Statistiky ÚP

Kraj varuje: 
Nebezpečný oxid uhelnatý
V České republice zemře zbytečně na otravu 
oxidem uhelnatým průměrně 300 lidí ročně. 
Před nadcházející topnou sezónou vydal Kraj 
Vysočina varovný leták, který obsahuje zása-
dy, jejichž dodržování by mělo tuto nepříjem-
nou statistiku kladně ovlivnit. Které to jsou? 
Především pravidelná údržba topidel, kon-
trola komínů a kouřovodů, servis spotřebi-
čů od oprávněných osob a dostatečný přívod 
vzduchu k topidlům. Celý leták je na úřední 
desce a internetových stránkách města.
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Hřiště je plné dětí 
To je určitě to nejlepší ocenění projektu 
výstavby víceúčelového hřiště na Radkov-
ské ulici, který byl podpořen dotací z MAS 
Mikroregionu Telčsko. Investorem stavby 
byly Služby Telč. V rámci celé akce bylo 
ještě upraveno okolí hřiště a doplněn mo-
biliář. Vše je nastaveno tak, že se dětský 
areál může dále doplňovat o další prvky. 
Stejně příjemný je pohled na dokončený 
záliv pro autobusy v Hradecké ulici. Ty už 
na novou zastávku zajíždí od začátku říj-
na. Stejně tak jsou od tohoto data využí-
vána i nová parkovací místa a chodníky. 
A od začátku listopadu bude k dispozici 
i nová čekárna. Poděkování patří projek-
tantovi Jiřímu Ondráčkovi a dodavatelům 
stavby fi rmám Strabag, Sates a Krovys. 

Výsledné dílo dokonce řada lidí chválí, 
což nebývá v Telči zvykem. Do fi niše jde 
i rekonstrukce chodníků v ulici 9. května 
a Na Hrázi. I přes řadu problémů s nezná-
mými sítěmi se snad podaří fi rmě Sates 
dodržet termín dokončení v půli listopa-
du. Bylo však nutné zahájit práce na více 
úsecích, což zkomplikovalo chodcům prů-
chod ulicí. Moc se za to omlouvám, ale ji-
ná možnost v tu chvíli nebyla. V současné 
době je již ulice 9. května bez problému 
průjezdná i průchozí a silnice i chodník 
jsou v souladu s požadovanými norma-
mi a pravidly pro přidělení dotací. Práce 
na chodnících a parkovacích stáních po-
kračují i v Hradecké ulici. Vzhledem k to-
mu, že se mění současné dispozice vjezdů 
a odstavných ploch, bylo nakonec nutné 
vykácet staré stromy. Po ukončení prací 

Radosti a starosti telčského starosty
na chodnících bude v nových upravených 
plochách provedena i nová výsadba. Prá-
ce by měly být hotovy do konce listopadu.
Na chodnících se začalo pracovat i v uli-
ci Dačická. Tady je dokončení plánováno 
na začátek prosince. Pokud by se kvůli po-
časí nedalo pokračovat, akce by byla do-
končena na jaře příštího roku. V horním 
patře budovy ZŠ Masarykova fi rma Pod-
zimek kompletně dokončila stavební prá-
ce a nyní se budou učebny postupně vyba-
vovat nábytkem a didaktickou technikou. 
Škola by měla nové prostory začít využí-
vat na konci listopadu. V odbočce z Ko-
menského ulice podél školky jsou hoto-
vy vodovody a kanalizace. Poděkování 
za kvalitně odvedenou práci patří fi rmě 
pana Kříže. V současné době fi rma PORR 

dokončuje plochy parkoviště, vozovky 
a chodníků a před pokládkou je litý po-
vrch dětského hřiště a seniorparku. Sou-
běžně se pracuje i na druhé straně školky 
na místech pro parkování. Do konce listo-
padu bude v těchto místech zrekonstruová-
na i silnice. V Radkovské ulici se nadále 
pracuje na pokládce kanalizace a přípoj-
kách pro jednotlivé objekty. I zde je termín 
dokončení v listopadu. A ti, co chodí pravi-
delně na náměstí, si jistě všimli, že probí-
há oprava části hradebního systému v ulici 
Na Parkaně a poslední etapou se dokon-
čuje i celková rekonstrukce mariánského 
sloupu. Záměrně jsem u jednotlivých akcí 
neuváděl čísla. Pokud máte zájem, může-
te se podívat na web města, kde je v sekci 
město a samospráva uveřejněn přehled ak-
cí realizovaných v uplynulém období.

Foto: Vladimír Švec

Prohlédněte si Panský dvůr
Takovou možnost nabízí v sobotu 15. lis-
topadu investor rekonstrukce první části 
areálu Panského dvora, společnost PDT. 
Jak jsem informoval v minulém čísle Tel-
čských listů, po úspěšném zvládnutí všech 
administrativních kroků souvisejících 
s přidělením dotace a výběrovým řízením 
byla zahájena stavební činnost na všech 
budovách. Ostatně to je už dnes patrné 
i zvenčí. A o tom, jak to vypadá zevnitř, 
se budete moci přesvědčit sami. A možná 
taky porovnat, jak vypadal areál dříve, jak 
se mění probíhající stavbou a jak bude vy-
padat po jeho revitalizaci. To bude možné 
vidět zatím jen na architektonických vizu-
alizacích a na plánech. Na tu defi nitivní 
podobu si budeme muset počkat do červ-
na příštího roku.
Poděkování pro Krtečka
Tu postavičku zná z dětství asi každý 
z nás. A že je patronem telčského rodin-
ného centra, to také řada Telčanů ví. Ale 
už méně se ví, že Krteček pro svou činnost 
stále hledal vhodné místo. O to větší radost 
určitě mají rodiče a děti z nových prostor 
v orlovně. Jak to v nich vypadá, se můžete 
přesvědčit sami anebo si přečíst informace 
v Telčských listech. Chtěl bych na tomto 
místě poděkovat skupině lidí kolem Rena-
ty Šeniglové, že z neutěšených prostor bý-
valého bytu vytvořili tak krásné prostředí 
pro děti. Už aby moje vnučka byla větší…
Volební účast je zklamáním
V době, kdy píšu svůj příspěvek do Telč-
ských listů, jsou zveřejněny výsledky vo-
leb. Předpokládám, že je všichni znáte. 
A pokud ne, najdete podrobné statistiky 
v tomto čísle. Usuzovat ale z těchto čísel 
kdo bude starostou, místostarostou a kdo 
zasedne v radě, je předčasné. V současné 
době probíhají intenzivní povolební vy-
jednávání. I přesto ale Telčí kolují zaruče-
né zvěsti o tom kdo s kým a proti komu. 
Asi to k této době patří, na druhé straně je 
škoda, že se některé věci nedokážou říct 
přímo do očí… Nicméně to nic nemění 
na faktu, že jména starosty, místostarosty 
a radních se dozvíte až na prvním zasedání 
nového zastupitelstva, které proběhne za-
čátkem listopadu. V tuto chvíli bych chtěl 
poblahopřát nově zvoleným zastupite-
lům a jejich volebním uskupením poděko-
vat za slušně a korektně vedenou volební 
kampaň. A hlavně poděkovat vám všem, 
kteří jste se rozhodli jít volit. Na rozdíl 
od těch, kteří zůstali doma, jste se zapo-
jili do rozhodování o budoucnosti našeho 
města. Jen je škoda, že vás nebylo víc!                           

Roman Fabeš
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HRADEC KRÁLOVÉ
11. 11. - Martin na bílém koni pod Bílou 
věží …zimou turistická sezóna v Hradci 
Králové a na Hradecku nekončí

CHEB
9. 10. - 23. 11. - Vladimír Skrepl, Lež a lži, 
Galerie výtvarného umění. Základem vysta-
vených autorských knih jsou výtvarné kata-
logy, obrazové knihy a další publikace.

JINDŘICHŮV HRADEC
30. 11. – Pekelně zábavné odpoledne 
Akce zaměřená na rodiny s dětmi, plná her 
a soutěží pro nejmenší, spojená s kulturním 
programem a Mikulášskou nadílkou. Místo 
konání: nám. Míru.

KUTNÁ HORA
15. 11. - Svatomartinské hody
11.00 – 18.00 hod. v Jezuitské koleji
Svatomartinské víno, lahůdky z husího ma-
sa, bohatý kulturní program.

LITOMYŠL
4. 10. - 23. 11. 
- Josef Pleskot – Cesta (II) - část 2
Dům U Rytířů a Regionální muzeum
Út-Ne: 10:00-12:00 a 13:00-17:00
Výstava prezentuje tvorbu architekta Jose-
fa Pleskota. Jádrem výstavy jsou fotografi e 
a trojrozměrné modely desítek jeho realizací.

POLIČKA
1. 11. - 30. 11. 
- Listopad ´89…takoví jsme byli
Výstava fotografi í Pavla Váchy připomína-
jící dobu dramatických dní na sklonku roku 
1989. Městská knihovna

TELČ
28. 11. od 13.00 hod. na náměstí 
- Mikuláš v Telči 
Vánoční trh, čertování, Matějovo koledová-
ní, zpívání dětí u stromečku, příchod Miku-
láše s čertovskou družinou, rozsvícení vá-
nočního stromu a osvětlení města.

TŘEBOŇ
18. - 21. 11. od 7.00 hod. 
- Výlov rybníka Svět
Kouzlo starého rybářského řemesla, mož-
nost zakoupení živých ryb, občerstvení, do-
provodný program pro širokou veřejnost.

Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 

stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

V pondělí 29. září rozhodli zastupitelé na zasedání v právě končícím volebním období 
o držitelích Cen města za letošní rok. Stali se jimi:
David Lupač za získání titulu mistra Evropy v silovém trojboji, titulu mistra světa 
v benchpressu, titulu mistra světa v klasickém silovém trojboji a titulu absolutního mis-
tra světa v silovém trojboji v kategorii juniorů nad 120 kg
Daniel Svátek a Tomáš Drdácký za propagaci města prostřednictvím fi lmového do-
kumentu
Vydavatelství FOIBOS BOOKS a autoři prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., Mgr. Ondřej 
Jakubec, Ph.D., Jiří Podrazil za vydání knihy Telč Historické centrum
Martina a Milan Lancingerovi za vydání dětských knih Andělíčci z Telče a TRAMPoty 
pana Flíčka

Ceny a Uznání města Telče 2014

Foto: Bohumil Bína

Uznání města získali:
Tereza Nechvátalová, žákyně 9. ročníku ZŠ praktické při ZŠ Hradecká Telč
za vzornou reprezentaci školy a 7. místo v národním fi nále Atletického čtyřboje žáků zá-
kladních škol praktických a základních škol speciálních
Šimon Vopelka, žák 8. ročníku ZŠ Masarykova Telč
za vzornou reprezentaci školy a za 3. místo v okresním kole v konverzační soutěži v an-
glickém jazyce
Lucie Olivová, studentka oktávy Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy 
Telč
za úspěšnou reprezentaci školy, za 2. místo v krajské soutěži a za 4. místo na mistrovství 
republiky v disciplíně korektura textu
Petra Závodská, studentka 4. ročníku GOB a SOŠ Telč
za úspěšnou reprezentaci školy, za 1. místo za nejlepší elektronickou prezentaci a za 2. 
místo v soutěži o nejlepší katalog na Mezinárodním veletrhu fi ktivních fi rem v Praze
Lukáš Kazda a Vladěna Nováková, studenti ZUŠ Telč
za úspěšnou reprezentaci školy a za 1. místo v krajském kole soutěže základních umě-
leckých škol v komorní hře na kytaru

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
A SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ

děkují všem svým voličům za podporu ve volbách
do zastupitelstva města Telče.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI.
Mgr. Roman Fabeš PI
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Kdo dostal naše hlasy
Do zastupitelstva města v Telči kandidovalo 168 občanů. Přinášíme přehled první stovky uchazečů o mandát v zastupitelstvu, seřazený 
podle získaných hlasů. 21 členů nového zastupitelstva je zvýrazněno.

1 Fabeš Roman Mgr. SNK ED BEZPP 823
2 Navrátil Karel Mgr. NK BEZPP 608
3 Čermák František NK BEZPP 591
4 Macků Pavel RNDr. NK BEZPP 566
5 Komín Pavel KDU-ČSL KDU-ČSL 520
6 Liška Jiří Mgr. KDU-ČSL BEZPP 519
7 Novák Miloš Bc. NK BEZPP 504
8 Švec Jaroslav NK BEZPP 476
9 Máca Stanislav RNDr. ČSSD BEZPP 468
10 Kaupa Jindřich NK BEZPP 437
11 Návratová Jana NK BEZPP 415
12 Vystrčil Miloš RNDr. ODS ODS 415
13 Rux Luděk Mgr. NK BEZPP 412
14 Norek Bohumil NK BEZPP 402
15 Peichlová Věra NK BEZPP 390
16 Kříž Radek Ing. NK BEZPP 388
17 Doskočil Ivan NK BEZPP 382
18 Heralecký Jan MUDr. KDU-ČSL BEZPP 380
19 Švarcová Ludmila Mgr. KDU-ČSL BEZPP 380
20 Neuwirt Roman NK BEZPP 378
21 Švec Vladimír DiS. NK BEZPP 376
22 Křížková Renáta NK BEZPP 371
23 Bláhová Alena NK BEZPP 365
24 Boček Pavel KDU-ČSL KDU-ČSL 358
25 Jirásek Tomáš Ing. KDU-ČSL BEZPP 358
26 Doskočil Michal Ing. NK BEZPP 357
27 Plachý Jiří NK BEZPP 345
28 Dvořák Pavel SZ BEZPP 341
29 Doležal Radek NK BEZPP 340
30 Sláma Jan Mgr. KDU-ČSL BEZPP 332
31 Staněk Jan NK BEZPP 327
32 Pykal Jiří Ing. SZ SZ 314
33 Stibor Jiří NK BEZPP 312
34 Wimmer Aleš Piráti BEZPP 309
35 Tripal Bohumil Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL 304
36 Podsedník Petr JUDr. ODS BEZPP 303
37 Müllerová Hana ODS ODS 300
38 Burian Lubomír NK BEZPP 291
39 Hajn David Mgr. ODS BEZPP 287
40 Mejdrech Tomáš NK BEZPP 283
41 Trojan Pavel KDU-ČSL BEZPP 282
42 Tichá Jana Mgr. KDU-ČSL KDU-ČSL 281
43 Remeš Jiří Mgr. TOP 09 TOP 09 273
44 Nosek Miroslav ODS BEZPP 271
45 Husták Václav KDU-ČSL KDU-ČSL 267
46 Hajnová Hana Mgr. Piráti BEZPP 266
47 Hudínek Pavel Ing. KDU-ČSL BEZPP 266
48 Brzek Miroslav Ing. ODS ODS 259
49 Kadlec Jaroslav KDU-ČSL BEZPP 256
50 Polák Lukáš Ing. SZ SZ 254

51 Ekrtová Ester RNDr. Ph.D. SZ BEZPP 253
52 Krejčí Bohumír Ing. ČSSD BEZPP 248
53 Anderlová Irena Ing. SZ BEZPP 245
54 Tesařová Marie KDU-ČSL BEZPP 244
55 Šmikmátor Josef Ing. ČSSD BEZPP 237
56 Novák Jaroslav NK BEZPP 235
57 Janková Ludmila KDU-ČSL KDU-ČSL 232
58 Křížová Alena KDU-ČSL BEZPP 231
59 Němeček Aleš NK BEZPP 219
60 Bartušek Tomáš ODS BEZPP 216
61 Muranský Josef ČSSD BEZPP 213
62 Svoboda Milan NK BEZPP 212
63 Fatrová Irena Ing. ODS BEZPP 210
64 Doskočilová Jana KDU-ČSL KDU-ČSL 209
65 Janek Daniel KDU-ČSL KDU-ČSL 209
66 Machová Ivana ČSSD BEZPP 208
67 Tomíšková Helena Mgr. SZ BEZPP 206
68 Kopečná Milena ODS ODS 201
69 Bláhová Lucie Ing. SZ BEZPP 199
73 Pelejová Lenka DiS. ČSSD BEZPP 197
71 Vyvadil Stanislav KSČM KSČM 195
72 Brzková Ludmila MUDr. ODS ODS 194
73 Praxl Ondřej Bc. Piráti BEZPP 193
74 Brtník Vladimír Mgr. ODS ODS 191
75 Veselá Martina PhDr. ODS BEZPP 189
76 Mikeš Bohumír Piráti BEZPP 187
77 Tichý Bohumír Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL 187
78 Švarc Jan KDU-ČSL BEZPP 186
79 Hrůza Zdeněk Mgr. ČSSD BEZPP 184
80 Uhlíř Michal Piráti BEZPP 182
81 Frýdecký František ČSSD BEZPP 181
82 Burian Bedřich KSČM KSČM 180
83 Havlíček Jiří Ing. Bc. ČSSD BEZPP 180
84 Nedorostová Monika ODS BEZPP 179
85 Kudrnáčová Michaela Piráti BEZPP 178
86 Zlatuška Bohumír Ing. ČSSD BEZPP 176
87 Kouba Miroslav KSČM KSČM 174
88 Nevrkla Pavel KSČM KSČM 173
89 Cambálek Zdeněk KSČM KSČM 172
90 Nosek Jan ČSSD BEZPP 172
91 Přibyl Cyril Mgr. SZ BEZPP 172
92 Křížová Jana SZ BEZPP 171
93 Šoulák Ladislav Reginald ČSSD BEZPP 171
94 Norková Lucie NK BEZPP 170
95 Neužil František Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL 167
96 Jaroš Božek KSČM KSČM 166
97 Matějka Pavel Piráti BEZPP 165
98 Vyhlídal Karel KSČM KSČM 163
99 Kadlec Jaroslav KSČM KSČM 160
100 Čeřovská Michaela Bc. SZ BEZPP 159
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Policie ČR Telč informuje
Tichý zloděj
Policisté pátrají po pachateli, který odcizil 
věci z vozidla, ve kterém v tu dobu spal je-
ho majitel. Ke krádeži došlo v noci v ne-
děli 12. října v autokempu Řásná. Zloděj 
otevřel nezajištěné dveře VW Transporter 
a z automobilu odcizil volně položený di-
gitální fotoaparát v hodnotě přibližně sedm 
tisíc korun a peněženku.
Náklaďák řídil alkohol
Podnapilého řidiče nákladního vozidla od-
halili policisté ve čtvrtek 9. října v Mráko-
tíně. Dvaačtyřicetiletému muži z Písecka 
naměřili 0,31 promile. Poté mu zakázali 
další jízdu a odebrali řidičský průkaz.
Divočák kontra autobus
V pátek 3. října došlo v katastru Prasko-
les ke střetu autobusu s divokým prasetem. 
Ke zranění osob při nehodě nedošlo. Di-
voké prase bylo při nárazu usmrceno a ná-
sledně ho převzal člen příslušného mys-
liveckého sdružení. Dechová zkouška 
vyloučila u řidiče požití alkoholu. Škoda 
cca 20 tis. Kč.
Bude spravovat silnice?
Policisté prověřují krádež dopravního 
značení, které bylo umístěno mezi Tel-
čí a Mysliboří, když zde probíhala oprava 
vpustí. Pachatel odcizil osm přenosných 
dopravních značek včetně podstavců. Ško-
da cca 12 tis. Kč.
Opilec havaroval
Opilý řidič havaroval ve čtvrtek 25. zá-
ří večer v Krahulčí. Pětadvacetiletý ři-
dič Škody Fabie vyjel ve směru od Telče 
na Mrákotín do protisměru, kde narazil 
do svodidel. Při nehodě se zranil spolujez-
dec, který byl převezen na ošetření do jih-
lavské nemocnice. U řidiče naměřili poli-
cisté 2,82 promile alkoholu a na místě mu 
zadrželi řidičský průkaz. Škoda na vozidle 
je asi 30 tis. Kč.
Dopadli vandala
Policistům se podařilo dopadnout pacha-
tele, který v druhé polovině července roz-
bil ve Svatoanenské ulici výlohu prodejny 
v hodnotě 10 tis. Kč. Je jím třiadvacetiletý 
muž z Jindřichohradecka.
Na záchytku i cizinci
V neděli 28. září se po Slavatovské ulici 
pohyboval zjevně opilý muž, který ohro-
žoval jak svůj život a zdraví, tak bezpeč-
nost ostatních účastníků silničního provo-
zu. Policisté ho odvedli ze silnice a zjistili, 
že jedná o sedmačtyřicetiletého cizince. 
Převezli ho k vystřízlivění na protialko-
holní záchytnou stanici. 

Nezamkl a auto bylo pryč. 
Naštěstí na chvíli
V pátek 3. října přijel šestapadesátiletý 
muž se Škodou Felicií před sedmou hodi-
nou ráno na ulici U Horní brány, kde za-
stavil, nechal vozidlo odemčené s klíčkem 
v zapalování a odešel do obchodu. Situace 
využil okolojdoucí osmadvacetiletý muž, 
který s vozidlem odjel. Nešťastník se ob-
rátil na policii, která našla odcizený auto-
mobil ještě ten den na parkovišti v Třešti. 
Navíc v něm ještě seděl řidič, ze kterého se 
po výslechu vyklubal pachatel. Automobil 
policisté zajistili a následně ho předali zpět 
jeho majiteli.
Zařizuje si hostinec?
Policisté pátrají po pachateli krádeže, 
ke které došlo v době od 7. do 10. října 
v Býkovci, kde se zatím neznámý zloděj 
vloupal do místní klubovny. Odcizil z ní 
výčepní zařízení včetně chlazení a kom-
presoru, tři sudy s pivem, jeden prázdný 
pivní sud a lahve s alkoholickými i nealko-
holickými nápoji. K odcizeným nápojům 
si pachatel vzal ještě pět kilogramů zvě-
řiny. Celkem způsobil škodu za více než 
dvacet tisíc korun.
Nález munice. Takhle ne!
V pátek 26. září dopoledne se dostavil 
na obvodní oddělení policie v Telči sedma-
padesátiletý muž, který sem přinesl naleze-
nou munici. Policisté zjistili, že v krabici 
se nachází několik nábojů a granát, zřej-
mě z doby druhé světové války. Munice 
byla již značně zkorodovaná. Oznamova-
tel uvedl, že munici nalezli dělníci při sta-
vebních pracích v Palackého ulici již před-
chozího dne. Munici zanechali na místě 
a následujícího dne ji oznamovatel done-
sl policistům. Policisté přivolali policejní-
ho pyrotechnika, který si munici převzal.
Krádež obytného přívěsu
Policisté pátrají po pachateli, který v noci 
z pátku 19. září na sobotu odcizil obytný 
přívěs bílé barvy registrační značky 24-
JI-13. Majiteli vznikla škoda přibližně 20 
tis. Kč.
Rovnost pohlaví. 
Žena na záchytce
V sobotu 11. října zajistili policisté na ná-
městí Zachariáše z Hradce třiapadesátile-
tou ženu, která měla téměř tři a půl pro-
mile alkoholu. Policisté ji museli převézt 
na protialkoholní stanici k vystřízlivění.

Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka, 
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Vandal? Ne, zločinec!

Co ještě zažije naše lokálka?
V sobotu 4. října ráno (4:23) narazil osobní 
vlak ve směru z Telče do Kostelce před Ho-
dicemi do neobvyklé překážky. Zatím nezná-
mý zločinec tam vytrhl železniční výstražné 
značení, které položil přes koleje. „K vyko-
lejení vlaku naštěstí nedošlo. Souprava Sta-
dler má ale poškozený podvozek. Její oprava 
přijde na více než 300 tisíc Kč. Další ško-
da vznikla na trati,“ informoval o následcích 
činu vandala mluvčí Drážní inspekce Martin 
Drápal. Ke zranění tří cestujících, kteří by-
li v době nehody ve vlaku, naštěstí nedošlo. 
Jaký postih pro zatím neznámého zločince, 
pro kterého je i slovo vandal mírné označe-
ní? Bez složitého komentáře povzdechnutí: 
Škoda, že není středověk.

Probační a mediační služba nabízí

Pomoc a poradenství 
obětem trestných činů
Třída Legionářů 9, Jihlava 
Mgr. Milada Karásková tel.: 567 563 371 
e-mail: mkaraskova@pms.justice.cz 
Mgr. Hana Kuklová tel.: 567 563 374 
e-mail: hkuklova@pms.justice.cz
podpora a pomoc obětem trestných činů ● po-
radenství při vyrovnávání se s dopady trest-
ného činu ● poradenství v rámci orientace 
v trestním řízení ● základní právní informace
Poradenské hodiny:
pondělí 15:00 - 16:00 ● středa 16:00 - 17:00
Poradnu můžete kontaktovat i mimo uvede-
né dny. Pomoc a poradenství jsou bezplatné.

Policie nabádá:

Zabezpečte chaty
Od začátku letošního roku do konce září evi-
dují policisté v Kraji Vysočina celkem 158 
případů krádeže vloupáním do rekreačních 
objektů. Pachatelé při nich způsobili majite-
lům chat a chalup škodu za více než 3 mil. Kč. 
Proto policisté před nadcházející zimní sezó-
nou připomínají majitelům nutnost důkladné-
ho zabezpečení objektů a také to, aby v nich 
nenechávali cenné věci. „Dopadení pachatele 
je v případě vloupání do rekreačních objek-
tů velmi obtížné, neboť krádež je často zjiště-
na až po delší době. Vlivem časové prodlevy 
dochází k poškození nebo zničení některých 
stop. Práci policistům znesnadňuje i to, že se 
v těchto lokalitách pohybuje menší množství 
osob, které by se mohly stát svědky vloupání 
a poskytnout policistům důležité informace,“ 
připomíná nprap. Martin Dušek, koordiná-
tor prevence z Krajského ředitelství PČR.
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Začalo to stručným mailem. Robert Najman 
z muzea v Litovli nám napsal: Zpracovává-
me databázi významných osobností města. 
Patří k nim i Ing. Jan Cucla, rodák ze Sedle-

jova. Víte o něm více? 
V období první repub-
liky přednosta kata-
strálního úřadu v Li-
tovli. Za protektorátu 
byl od roku 1940 věz-
něn pro rozšiřování 
ilegálního tisku a účast 
v odbojové organiza-
ci Národní odboj. Ale 

hlavně: Od 30. června 1946 do 27. února 
1948 byl předsedou Místního národní-
ho výboru (starostou) v Litovli! Po komu-
nistickém převratu byl této funkce zbaven, 
různě persekvován, až mu v roce 1953 ná-
rodní výbor, který před časem vedl, nařídil 

Jana Cucly si v Litovli váží
vystěhování z města.  Díky vstřícnosti čte-
nářů TL Jana Marka ze Sedlejova a Františ-
ka Zažímala z Urbanova mohla od nás odejít 
do Litovle odpověď. Jan Cucla se narodil 
v Sedlejově v čp. 42 9. 12. 1907 jako nejstar-
ší z pěti dětí. V letech 1920 až 1926 studoval 
na telčské reálce. O rok později uspěl u ma-
turity na zatím neznámé škole. Poté vystudo-
val obor zeměměřičské inženýrství na České 
vysoké škole technické v Brně. Zemřel 17. 
května 1980. Díky dotazu z Litovle a pomo-
ci čtenářů TL jsme tak „objevili“ zapomenu-
tou osobnost regionu a významného studenta 
telčského gymnázia (reálky).
Sedmitisícová Litovel má, podobně ja-
ko Telč, několik přízvisek. Tím nejznáměj-
ším, „hanácké“ Benátky, je nám, stejně ja-
ko bohatou historií, velmi blízká. Informace 
o osobnosti Ing. Jana Cucly je tak dalším po-
jítkem obou měst.                                        /z/

Nebýt nápisu na objektu Vystrčilovy strojírny, tak by to mohla být těžká hádanka. Díváme 
se na zmizelé domy ve Svatoanenské ulici v místech dnešního parkoviště. U toho bílého se 
třemi okny si dnešní šedesátníci a starší připomenou uznávanou a oblíbenou učitelku mate-
matiky Marii Musilovou, která zde žila s rodiči. V příštím roce by oslavila 100. narozeniny...

Vzpomínáme na 20. století
140 roků
● 5. listopadu 1874 se v Telči narodil Sta-
nislav Rajský (+ 27. 4. 1941, Telč). Slepý 
hudebník (oslepl v osmi letech) byl ve své 
době osobností telčského hudebního živo-
ta. Hrál prakticky na všechny hudební ná-
stroje, vyučoval hudbě, byl varhaníkem 
u sv. Anny, hrou na klavír doprovázel pro-
mítání němých fi lmů, ladil piana, vedl zná-
mou kapelu.
● 10. listopadu 1874 se v Mysleticích na-
rodil P. Leopold Škarek (23. 3. 1968, 
Moravec). Středoškolská studia absolvo-
val v Telči a Jindřichově Hradci. Poté stu-
doval bohosloví, na kněze byl vysvěcen 
v roce 1897 a vstoupil do jezuitského řá-
du. Po roce 1918 se zasloužil o vznik sa-
mostatné české jezuitské provincie. V roce 
1950 neunikl internaci, ve které byl držen 
až do smrti v roce 1968. Uznávaný autor 
církevních spisů.

100 roků
● 9. listopadu 1914 se v Telči narodil Fran-
tišek Bohdan Bauer (+ 7. 6. 2010, Praha). 
Po absolvování telčské reálky (1932) na-
stoupil vojenskou dráhu. Již v roce 1934 se 
stal vojenským pilotem. Celý aktivní život 
se věnoval meteorologii. V roce 1946 roz-
hodl, jako náčelník vojenské letecké mete-
orologické služby, o umístění profesionál-
ní meteorologické stanice do Telče (zprvu 
na věži sv. Jakuba, později u Kostelní 
Myslové). Byl u samého počátku letec-
ké základny v Náměšti n. Oslavou. V roce 
1999 obdržel Cenu města Telče.
● 13. listopadu 1914 se v Mrákotíně na-
rodil František Bednář (+ 12. 8. 2003, 
Jihlava). Absolvent telčského gymnázia 
(1935) byl od 40. let do konce století ne-
přehlédnutelnou osobností regionu. Eko-
nom, sportovec, značkař turistických cest, 
organizátor dálkových pochodů, včelař, 
aktivní člen Muzejního spolku, spoluautor 
biografi ckého slovníku osobností, spolu-
pracovník TL... V roce 2000 obdržel Ce-
nu města.

70 roků
● 9. listopadu 1944 zemřel v Telči Jan 
Brothánek (*9. 1. 1890, Klabava u Roky-
can). Přednosta Okresního úřadu v Telči 
se aktivně zapojil do protinacistického od-
boje jako spolupracovník známé odbojové 
organizace Rady tří. V roce 1946 mu prezi-
dent republiky E. Beneš udělil Čs. válečný 
kříž in memoriam.

Zdroj: Kdo byl kdo z telčských osobnos-
tí, Telč, 1995; Kdo byl kdo na jihozápadní 
Moravě, Dačice 2000; ad.

Připomínáme si
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GOB SE OTEVŘELO. V sobotu 4. října si veřejnost měla mož-
nost prohlédnout moderní prostory GOB a SOŠ. Škola totiž pořá-
dala již tradiční Den otevřených dveří. „Přišli nedávní i dřívěj-
ší absolventi jak gymnázia, tak střední odborné školy. Podívat se 
přišli i rodiče se žáky, kteří teprve uvažují o studiu na škole. Me-
zi návštěvníky byli i dva Francouzi, kteří srovnávali jejich střední 
školu s naší. Potěšilo mě, že v jejich hodnocení jsme dopadli velmi 
dobře,“ uvedl pro TL ředitel školy Stanislav Máca a připomněl, 
„další Den otevřených dveří, tentokráte speciálně i pro zájemce 
o studium z pátých a devátých tříd základních škol, se u nás usku-
teční ve čtvrtek 11. prosince.“                             Foto: Ladislav Novák

NÁMĚSTEK VE ŠKOLE. 25. září navštívil gymnázium náměstek 
hejtmana Vysočiny Libor Joukl. Jako zástupce zřizovatele školy si 
prohlédl dosud realizované investice kraje do areálu GOB a SOŠ. 
S ředitelem Stanislavem Mácou probral i ty, které škola s krajem 
nově připravuje.                                                   Foto: Bohumír Krejčí

GAGARIN SE VRÁTIL. S dokončením vý-
stavby dopravního terminálu u areálu škol 
v Hradecké ulici se na téměř původní místo 
vrací pomník připomínající první let člověka 
do vesmíru od telčského rodáka, akademic-
kého sochaře Rostislava Magniho    

Foto: Jiří Ondráček

PRVNÍ AUTOBUS. Na konci září projel zkušebně terminálem v areálu škol v Hradecké ulici první autobus. Nové dopravní řešení 
umožní nejen bezpečné nastupování a vystupování školáků na této frekventované zastávce, ale také zákaz průjezdu nákladní dopra-
vy, včetně autobusů, vnitřním městem, především ulicí Na Hrázi.                                                                                       Foto: Jiří Ondráček

Gymnázium a SOŠ připravuje
na 11. prosince odpoledne 

Den otevřených dveří 
pro zájemce o studium 
v příštím školním roce 

a jejich rodiče.
Podrobněji v příštích TL.
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Na počátku 20 století žili v Slaviboři re-
lativně spokojeně manželé Jan a Marie 
Mrvkovi. Na nelehkou práci okolo větší-
ho hospodářství byli zvyklí. Na druhé stra-
ně jim umožňovala dobře se postarat o 10 

potomků. To, že dospělosti se jich doži-
lo jen sedm, bylo v té době docela běž-
né. I pro Mrvkovy to jistě byla těžká ztrá-
ta. Ale... Radost jim přinášely ostatní děti. 
A pak přišla válka. Nikdo jí zatím neří-
kal Velká, natož I. světová. Bylo léto, žně 

Za císaře pána
v plném proudu a válka měla být jen krát-
kou epizodou. „Do Vánoc budeme doma,“ 
znělo z vagónů, které směřovaly na fron-
tu. Vše bylo nakonec jinak. Mrvkům po-
stupně odešli bojovat „za císaře pána“ čty-
ři synové. Bartoloměj (1878), František 
(1884), Stanislav (1886) a Josef (1891). 
První a poslední byli absolventy telčské re-
álky, František a Stanislav se připravovali 
na dráhu hospodáře. V roce vyhlášení války 
bylo ještě listí na stromech, když Mrvkovi 
dostali první obálku se smutným sdělením. 
Stanislav padl 8. října 1914 u vesnice Me-
dinja nedaleko Jaroslavi na dnešní Ukra-
jině. A bylo hůř. V létě roku 1916 dosta-
li Mrvkovi druhý smutný dopis. U Lucku 
na Volyni padl syn Josef. Těžko říci, jak 
rodiče Mrvkovi přijali konec války a vznik 
republiky v říjnu 1918. Vždyť za nimi by-
ly zmařené životy jejich synů. Jak je osud 
někdy krutý, se ale měli přesvědčit o pár 
dní později. Válka na povel obvykle ne-
končí. 2. listopadu byl v italských Alpách, 
při jednom z posledních válečných střetů, 
zraněn syn Bartoloměj. O deset dnů poz-
ději umírá v nemocnici v Trentu... Zbývá 
syn František. Ten je po letech v zajetí 
na daleké Sibiři s československými legi-
emi. Domů se šťastně vrátí, poté, co s lodí 
Yonan Maru obeplul zeměkouli, až 2. úno-
ra 1920. Teprve teď pro manžele Mrvkovy 
skončila válka. Ale utrpení a bolest? U že-
lezniční zastávky ve Slaviboři stojí po-
mník, ze kterého dodnes mrazí. Prostý ná-
pis vydá za spoustu protiválečných agitací: 
Synům padlým ve válce světové. Věno-
vala rodina Mrvkova. Ke cti potomků 
Františka Mrvky slouží, že je i po stu le-
tech ve vzorném stavu.                           /z/

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Voyseyho návrh vily 
pro Henčov u Jihlavy

prof. Jindřich Vybíral
26. listopadu v 18 hodin

Univerzitní centrum
Masarykovy univerzity v Telči

POMNÍK, ZE KTERÉHO MRAZÍ. Na pa-
mátku tří synů padlých v I. světové válce jej 
nechali postavit rodiče Mrvkovi ve Slaviboři.                                                   

Foto: František Mrvka

Památky kolem nás

Uslyšíme o britském 
architektovi
Zeptali jsme se tiskové mluvčí NPÚ v Telči 
Ilony Ampapové:
Můžete blíže přiblížit téma listopado-
vé přednášky (26. 11. v 18 hodin v Uni-
verzitním centru) z cyklu Památky kolem 
nás, která má pro větší část čtenářů docela 
záhadný název Voyseyho návrh vily pro 
Henčov u Jihlavy?
Charles Francis Annesley Voysey (1857-
1941) byl známý britský architekt, který se 
inspiroval průmyslovým designem a ven-
kovským bydlením. Je označován za prů-
kopníka moderní architektury. Ve své 
tvorbě se orientoval především na obytné 
domy a rozvíjel tradici anglického rodin-
ného domu. Jeho dílem byl ovlivněn na-
př. významný český architekt Jan Kotěra. 
Přednášející pohovoří o návrhu vily a také 
rodinné hrobky průmyslníka Karla Löwa 
v Henčově u Jihlavy.

Adventní jarmark Sdílení
6. prosince se od 11 hodin (do setmění) 
uskuteční na nádvoří zámku druhý ročník 
Adventního jarmarku Sdílení. Připome-
ne, že nastává adventní čas a zima, obdo-
bí, kdy bychom se měli obracet do svého 
nitra. Slavnost adventní spirály je urče-
na nejen dětem, ale i ostatním zájemcům, 
kteří si budou chtít vychutnat kouzlo ces-
ty do středu spirály k hořící svíci s andě-
lem a odnést si tak své světlo domů. Mimo 
jiné potkáte na jarmarku neobyčejně oby-
čejné lidi, prodejce, děti, muzikanty. Ne-
budou chybět různé dílny, stánky, vystou-
pení a občerstvení. Svou účastí potěšíte 
nejen sebe, ale podpoříte tak i provoz do-
mácí hospicové péče v Telči a okolí. Podle 
textu SDÍLENÍ, o.p.s.

Betlém v muzeu již 
v listopadu
Netradičně, již na konci listopadu, zpří-
stupní letos telčské muzeum jeden ze 
svých nejobdivovanějších exponátů, po-
hyblivý betlém manželů Vostrých. „Čtená-
ře TL zvu do muzea za vánoční atmosférou 
po celý advent. Betlém, který byl nedávno 
profesionálně restaurován, si budou moci 
prohlédnout již o první adventní neděli 30. 
listopadu a pak každý adventní víkend až 
do 20. a 21. prosince,“ zve do muzea jeho 
vedoucí Helena Grycová Benešová. Bě-
hem vánočních svátků bude pak muzeum 
otevřeno od 25. do 28. prosince a 30. a 31. 
prosince. Otevírací doba během všech 
uvedených dnů bude od 10 do 16 hodin.

Adventní 
charitativní koncert 
pro Barču a Davídka

sobota 6. 12. v 18:00
Konírna zámku Telč

Záštitu nad koncertem převzal sená-
tor Miloš Vystrčil

Výtěžek z koncertu poputuje 
sourozencům z Telče trpícím cystickou 

fi brózou na nákup speciálních 
membrán do inhalátoru eFlow.

Účinkují:
Žesťový soubor BrassQ, Petr Vohoska 
– trubka, Triodam Telč, Milena Svobo-

dová – klarinet, Eva Pavlíková – soprán, 
Jitka Jacobsová – mezzosoprán, Lenka 

Brázdová a Jitka Svobodová – akordeon, 
Martin Vašata – housle, Ivana Moravco-
vá – zpěv, Veronika Landecki – klavír, 
Jolana Novotná – kytara, Lubomír Za-
dina – dechový ovladač, MUDr. Tomáš 

Snížek – klavír, žáci ze tříd Evy Pavlíko-
vé a Mileny Svobodové.
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Bylo to překvapení sportovní rubriky minulých TL. Na 1. mis-
trovství světa žen v balónovém létání v polském Leszně úspěšně 
startovala jediná reprezentantka Česka. Markéta Olšanová. Z Tel-
če! Telčským listům studentka strojního inženýrství VUT v Brně 
ochotně odpověděla na zvědavé otázky. 
Jak se mladá žena dostane k takovému netradičnímu sportov-
nímu odvětví?
K létání jsem se vlastně dostala hlavně díky tomu, že bydlím v Tel-
či. V Telči jsem balón poprvé viděla, v Telči jsem balónem poprvé 
letěla a tady jsem také poznala lidi, kterým vděčím za to, že jsem 
se mohla stát jednou z mála pilotek balónů v naší zemi. V Telči 
je asi možné opravdu všechno. Je to pohádkové město, ve kterém 
mohou vznikat pohádkové příběhy, jako je ten můj. Na začátku 
desetiletá holka, která o balónech nic nevěděla, ale toužila se jím 
alespoň jednou proletět, za deset let členka českých výprav na me-
zinárodní balónové soutěže, a teď jsem sama reprezentantkou.

Létání balónem asi není záležitost jednoho člověka?
Sám tento sport člověk opravdu nemůže dělat. K letu je zapotře-
bí zkušená posádka, která pilotovi pomůže balón nachystat a do-
stat ho nad hlavu. Většinou vám s tím pomáhají jeden až čtyři lidé, 
kteří vás pak doprovodným vozidlem následují na místo přistání 
a tam vám balón zase pomůžou sbalit. Členy posádky si je proto 
potřeba náležitě předcházet, protože bez jejich pomoci byste se 
do vzduchu ani nedostali. Jsou tedy v balónovém létání stejně dů-
ležitou součástí jako pilot.
Předpokládám, že vedle balónového létání se věnujete i jiné-
mu sportu?
Od malička jsem byla vedená ke sportu, a tak jsem se závodně vě-
novala moderní gymnastice a posléze atletice. V současné době 
už si vystačím jen s rekreační formou sportu, jako je tenis, plavá-
ní nebo posilovna.
Upřímně. I laik odhadne, že balónové létání není levný sport. 
Jak tuhle otázku řeší studentka vysoké školy?
Upřímně – snažím se hledat podporu, kde se dá. Sehnat sponzory 
pro takový sport ale není jednoduché. Mimo to samozřejmě cho-
dím na brigády a létám pasažérské lety pro balónové letecké spo-
lečnosti. Jelikož vlastní balón nemám, je to pro mě prakticky je-
diná možnost, jak létat, zdokonalovat se a trénovat na soutěže. 
Významnou podporou, a to nejen fi nanční, je pro mě i rodina. Ta 
přiznává, že ačkoli nejsme rodina letecky založená, létání baló-
nem také propadla a každý let balónem je pro ni velkým zážitkem.
Čísla pro čtenáře. Kolik hodin máte odlétáno, nejdelší let, nej-
vyšší výška?
Od doby, co jsem získala pilotní průkaz, mám nalétáno něco málo 
přes šedesát hodin, což zároveň bylo na mistrovství světa v celém 

Nejkrásnější pohled z výšky je na vlastní domov
Markéta Olšanová

startovním poli nejméně. I proto si svůj výsledek dovoluji považo-
vat za úspěch. Nejdelším letem pro mne doposud je zmíněný kva-
lifi kační let na mistrovství světa, kdy jsem ve vzduchu strávila té-
měř tři a půl hodiny a za tu dobu ulétla asi 120 kilometrů. Nejvýše 
jsem v balónu byla v Alpách – to bylo asi 4000 metrů nad mořem.

Za letovou hodinou se určitě skrývá x hodin přípravy na zemi. 
Kolik takových hodin je?
Doba přípravy na let se odvíjí od mnoha okolností. Například 
od lokality, ve které chcete let provést – pokud je to místo pro pilo-
ta známé, nezabere příprava na let tolik času, jako když se musíte 
seznámit s neznámou lokalitou, ve které chcete let uskutečnit. Po-
dobné je to s počasím – pokud je předpověď jednoznačně příznivá, 
nemusíte tolik sledovat vývoj počasí, jako když je počasí takzva-
ně „na hraně“. Pak je potřeba důkladně zvážit, jestli lze let bez-
pečně provést či nikoli. To pak člověk u předpovědí počasí stráví 
i pěknou fůru času. Nejtěžší chvíle pro pilota přichází, když stojí 
na místě startu a rozhoduje se, zda v takovém počasí letět nebo ne. 
Já osobně si v takové situaci vždycky vzpomenu na svého instruk-
tora, který v onu nerozhodnou chvíli říkal – lepší je zůstat na zemi 
a odtud litovat toho, že jsme neletěli, než být ve vzduchu a tam li-
tovat toho, že jsme vůbec letěli…
Zařadíte balónové létání mezi adrenalinové sporty? Má někdy 
pilotka balónu strach?
Pokud letíte za ne zrovna ideálního počasí, může se balónové létá-
ní změnit v adrenalinový sport, ale jinak je to spíš chvíle, kdy ne-
cháte všechny starosti dole na zemi a užíváte si plavbu vzduchem. 
A jestli mám někdy strach? Pokud létáte s pasažéry, jste jako pilot 
zodpovědní za provedení letu, a to včetně všech osob na palubě. 
V tomto případě mám největší strach, abych při nějakém tvrdším 
přistání někoho nezranila. Při sportovním létání ale tyto otázky 
řešit nemusím, takže je to pro mě svým způsobem „pohodovější“.
Kolikrát jste viděla Telč z ptačí perspektivy a které místo 
v městě se Vám nejvíce líbí?
Nad Telčí jsem letěla mnohokrát, ale největším zážitkem pro mě je 
start z náměstí a let přes historické centrum. A nejkrásnější pohled 
z výšky je jednoznačně vždy na vlastní domov.                            /z/

Farmářský trh v Telči
sobota 1. listopadu

od 9 do 15 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce 
Kontakt na pořadatele: 

722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko, Město Telč
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Již od léta pravidelně informuje na strán-
kách TL o aktivitách Mikroregionu Telčsko 
a Místní akční skupiny (MAS) Telčsko no-
vá pracovnice kanceláře, Magda Pojero-
vá. Pozorní čtenáři ji ale dávno znají. Jako 
zakladatelku a předsedkyni aktivního No-
voříšského kulturního spolku (NOKUS). 
Navíc na ni prozradíme, že je vnučkou pa-
na Josefa Zadražila, ve své době obětavého 
a oblíbeného ekonoma telčského Spartaku 
a stavebního bytového družstva Javořice, 
a také uznávaného účetního Motorpalu.

Na úvod trochu „drzá“ otázka: 
Váš vztah k Telči?
To není vůbec drzá otázka a ráda na ni od-
povím. Já Telč vnímám jako město, kte-
ré má pro mě atmosféru. Pravidelně jsem 
do Telče jezdila za babičkou a už tenkrát 
jsem měla z Telče takový tajemný pocit. 
Myslím, že to tady tak trochu člověka nu-
tí se zastavit a nenechat se strhnout touhle 
divokou dobou.
NOKUS je dnes v regionu známou kul-
turní institucí. Přesto. Přibližte ho blíže 
nenovoříšským čtenářům TL.
NOKUS je prostě parta několika nadšen-
ců, kteří se schází už od roku 2003. Snaží-
me se přinášet kulturu na venkov, a to prá-

Mikroregion a MAS Telčsko 
se vzájemně doplňují. To je dobře

Magda Pojerová:

vě k nám do Nové Říše a jejího blízkého 
okolí. Snažíme se také o zachování a vy-
tváření venkovských tradic.
Pojmy Mikroregion Telčsko a MAS Tel-
čsko se v TL objevují pravidelně. Nebu-
de ale věci na škodu, když je čtenářům 
znovu stručně vysvětlíte.
Mikroregion Telčsko je od roku 2003 dob-
rovolný svazek obcí. Realizujeme společné 
meziobecní projekty. Do obcí jsme napří-
klad „přinesli“ kotle na biomasu, kom-
postéry pro občany, dětská hřiště, mobiliá-

ře cyklotras, cyklovýlety a spoustu dalších 
projektů a akcí, které jsou přínosem pro 
obce. Přes MAS Telčsko jsou zase přeroz-
dělovány fi nanční prostředky jak pro ve-
řejnou správu, tak i podnikatelskou sféru 
a neziskový sektor. Od roku 2009 jsme pod-
pořili přibližně padesát projektů.
Připravované nové aktivity Mikroregio-
nu Telčsko a MAS Telčsko?
Mikroregion Telčsko úzce spolupracuje 
s MAS Telčsko a jejich práce se tedy do-
plňuje. V současné době se realizuje něko-
lik projektů – v rámci Mikroregionu je to 
Podpora meziobecní spolupráce. V plném 
proudu je také projekt Regionem Rene-
sance zdravě, který je v kompetenci Místní 

akční skupiny. Součástí projektu jsou zele-
né slavnosti, farmářské trhy, instalace cvi-
čebních prvků v některých obcích a také 
zdravé dny, na které se můžeme těšit v pro-
sinci a pak v lednu příštího roku. Pro sta-
rosty obcí pak ještě do konce roku připra-
vujeme školení, které by jim mělo pomoci 
se orientovat ve vedení obce ap. 
Můžeme očekávat díky Vašemu posta-
vení v Novoříšském kulturním spolku 
užší propojení kulturních a společen-
ských aktivit Nové Říše a Telče?
Už několik let v NOKUSu přemýšlíme, že 
bychom naši činnost přenesli dál – za hra-
nice Nové Říše a samozřejmě nás napadla 
Telč. Tak třeba teď bude více možností 
a nápadů, jak vše propojit.
Trochu osobně. Váš oblíbený spisovatel, 
kniha, hudba?
Jako velká patriotka Nové Říše a Vysoči-
ny bych asi měla říct: Otokar Březina ja-
ko básník a bratři Vraničtí jako hudebníci. 
Ano, to je pravda, mám je ráda. Ale spíš 
bych řekla, že k nim tíhnu právě proto, že 
to jsou zajímavé a slavné osobnosti Nové 
Říše. Takže, když to shrnu, tak přímo vy-
hraněného spisovatele ani knihu nemám.
O vztahu k historii vypovídají jména 
Vašich synů, Jáchym a Matyáš. Jak sná-
ší Vaše velké pracovní a mimopracovní 
vytížení?
Vytížená jsem, ale příjemně – baví mě to, 
a tak si myslím, že chodím domů, i když ně-
kdy pozdě, dobře naladěná, a to je důleži-
té. A činnost v NOKUSu je vlastně tako-
vá radost – vyplnění volného času, i když 
veškerého, a proto je třeba zapojit i rodi-
nu. Vedle synků to odnáší i partner, který je 
naštěstí také členem NOKUSu, takže musí. 
A myslím, že kluky ty naše akce taky baví. 
Prostě se s námi nenudí.
Ve velkém předstihu. Máte pro ně vy-
sněnou životní dráhu?
Tak určitě – byla bych ráda, kdyby byli 
umělci a ještě k tomu uznávaní hudebníci 
nebo malíři a byli hodně slavní. Ne, to si 
dělám legraci – budu ráda, když se budou 
věnovat tomu, co je bude bavit a co jim bu-
de dělat radost. 

Za rozhovor poděkoval O. Zadražil

Magda Pojerová. Nebojí se. Ani posádky dračí lodě při závodech na Štěpnickém rybníku.
Foto: Archiv MT
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V prostorách orlovny – bývalého kina v Jihlavské ulici se „zrodilo“ nové rodinné cent-
rum Krteček. Tento projekt byl podpořen v první výzvě roku 2012 Místní akční skupinou 
Telčsko. Rodinné centrum Krteček působí v prostorách DDM od roku 2006. „Z důvodu 
nedostatku kapacity DDM jsme se rozhodli najít vlastní zázemí, abychom mohli rozvinout 
naše aktivity pro celé rodiny,“ upřesnila vedoucí centra Renata Šeniglová. Díky dotaci 
vznikl nový krásný prostor pro děti a jejich rodiče. Na 70 m2 mají děti k dispozici hernu, 
maminky zázemí pro odpočinek, vznikla i malá kuchyňka a pódium pro různé aktivity. 
Rodinné centrum Krteček je již v provozu a nabízí spoustu aktivit. Více informací najde-
te na jeho stránkách: http://www.krtecek.org/centrum-telc/. Celkové výdaje se pohybují 
kolem 438 700 Kč, dotace je 394 830 Kč.                          Magda Pojerová, foto archiv MT

Rodinné centrum Krteček
Představujeme projekty MAS Telčsko

Mikroregionální střípky

Hodice
8. 11. 15:00 Setkání občanů v důchodo-
vém věku v kulturním domě s hudbou. Po-
řádá: OÚ Hodice
29. 11. 17:15 Rozsvícení vánočního stro-
mu a Vánoční trh před KD, vystoupí děti 
z MŠ a ZŠ

Kostelní Myslová
16. 11. Skoč do vody směle
Od 14 hodin, rybník Na Žlábku
Divadelní představení: Jak si Šípková Sně-
hurka vytáhla z vody své štěstí
Mobilní sauna

Mrákotín
22. 11., 19:00 S tvojí dcerou ne – divadelní 
představení DS Karla Čapka Třešť
Třeštice
28. 11. Rozsvícení vánočního stromečku. 
Od 17 hodin na návsi

Nová Říše
29. 11. Adventní jarmark
Od 14.00 kulturní dům
Pořádá NOKUS

Dyjice
29. 11. 20:00 Café Industrial
Kulturní domek Dyjice

Nové odpočinkové 
místo v Řásné
Dalším projektem, který administrovala 
MAS Telčsko, byla úprava veřejných pro-
stranství v Řásné. V rámci projektu došlo 
k opravě místních komunikací a upravilo 
se veřejné prostranství. Díky dotaci z Pro-
gramu rozvoje venkova se občané, a pře-
devším děti, mohou těšit z nových herních 
prvků a místa pro komunitní setkávání ob-
čanů. Celkové výdaje projektu se pohybují 
kolem 786 054 Kč, dotace činí 395 380 Kč.

M. Pojerová

Větrání s poezií a hudbou
V neděli 30. listopadu se ve 14:30 hod. 
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích usku-
teční oblíbené větrání kostela a varhan. Ten-
tokrát bude jeho námětem „Setkání s poezií 
a  hudbou“. Dominovat budou verše Vla-
dimíra Holana, které přednese Michal Je-
žek. Hudebními improvizacemi na housle 
a gambu je doprovodí Eva Nachmilnerová, 
na varhany bude hrát Jan Trojan.

Při návštěvě Bohuslavic, Krahulčí, Mrákotína, Staré Říše, Řásné a Vanova si můžete 
vedle příjemné procházky i aktivně zacvičit. Ve zmíněných obcích jsou od října nainsta-
lovány fi tness stroje, které byly pořízeny z fi nančních prostředků projektu národní spo-
lupráce „Regionem Renesance zdravě“. Zacvičit si a zvýšit si tak svoji kondici mohou 
téměř všichni bez rozdílu věku. Na každém cvičebním prvku je umístěna cedulka s in-
formacemi, jak se stroj používá, včetně popsaných cviků. Provoz takového fi tness stroje 
není omezen, a tak je to skvělá příležitost zacvičit si v každém počasí.    Magda Pojerová

Regionem Renesance opravdu zdravě

FITNESS STROJE, které se objevily v šesti obcích mikroregionu, jsou z Mrákotína. Pod do-
hledem pana starosty si je první vyzkoušeli zaměstnanci městyse, kteří s jejich instalací po-
máhali. Za odvahu nechat se při tom vyfotografovat jim děkujeme.              Foto: Miroslav Požár
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

• Čalounictví. Opravy veškerého čalou-
něného nábytku i starožitného. Výro-
ba vrstvených matrací na míru. Auto-
čalounictví. 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. No-
vé kurzy začínají vždy první pondělí 
v měsíci v 15.30 hod. na učebně auto-
školy na Myslibořské ulici v Telči. In-
fo na www.autoskolaekol.wz.cz, tel. 
607 185 517.

• Nabízíme pronájem samost. pokoje v RD 
v Telči, s vlastní koupel. a WC, k dispo-
zici je společná kuchyňka. Cena včetně 
inkasa 4 500 Kč. Tel. 775 219 361.

• Prodáme starší RD se zahradou v Kra-
hulčí u Telče. Tel. 723 066 694

• Dáme za odvoz starší nábytek a část ná-
bytku levně prodáme. Krahulčí u Telče. 
Tel. 723 066 694

Malý oznamovatel • Prodám želvičky suchozemské - vlastní 
odchov. Jihlava 721 435 000

• Kadeřnictví Lenka Linhartová, Göthova 
66, Dačice (pod poštou). Pracovní doba: 
Po – Pá 8.00 – 17.00 hod. Bez objedná-
ní. Mimo prac. dobu se lze obj. na mob. 
602 890 725. Dámské stříhání od 150 Kč 
– 250 Kč, barvení + stříhání od 380 Kč – 
580 Kč.

• Rychlá půjčka, peníze vyplatíme do 24 
hod. Stačí OP. Půjčíme všem, na MD, 
důchodce, OSVČ a zaměstnanci. Volej-
te 775 421 299.

• Koupím poštovní známky, pohledy, obál-
ky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, 
staré akcie, jízdenky ČSD, jízdní řády, 
celé sbírky - větší množství - pozůstalost 
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny. Info: tel.: 724 22 92 92

• Prodám byt 3+1 v OV v 1. patře cihlo-
vého domu v Telči, U Štěpnického ryb-
níka. Byt je po rekonstrukci v roce 2006. 
Dostatek parkovacích míst, plná občan-
ská vybavenost. Telefon 720 221 046, 
po 17. hodině.

SLEVOVÝ KUPON
na peněženky, pásky, tašky, 

kufry, spony

-30%
OBCHŮDEK NA NÁMĚSTÍ č. 13

Tel. 777 077 777

SLEVOVÝ KUPON
na šperky z polodrahokamů

a chirurgické oceli

-25%
OBCHŮDEK NA NÁMĚSTÍ č. 13

Tel. 777 077 777

SLEVOVÝ KUPON
na dárkové předměty 

a přání

-10%
OBCHŮDEK NA NÁMĚSTÍ č. 13

Tel. 777 077 777
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Na sedm desítek řemeslníků z oborů zed-
ník, štukatér, kameník, malíř-natěrač, truh-
lář, tesař, kovář a pokrývač získalo 17. říj-
na v sídle Národního památkového ústavu 
v Telči certifi kát o absolvování vzděláva-
cího programu Řemeslná obnova histo-
rických staveb. Ten by měl posílit jejich 
konkurenceschopnost při získávání za-
kázek na obnově památkových objektů. 
Vzdělávací program organizovali památ-
káři od jara letošního roku. Teoretická část 
kurzů probíhala v Telči v Lannerově do-
mě. Praktická výuka pak na ohrožených 
památkových objektech v regionu, zám-

Řemeslníci získali památkovou kvalifi kaci

Generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková předává osvědčení o absolvování prvního 
kurzu vzdělávacího programu v oboru tesař – specialista pro památkovou obnovu panu 
Vlastimilu Brychtovi z Vystrčenovic.                                                           Foto: Archiv NPÚ

cích v Uherčicích, Polici a Brtnici. Vedle 
zmíněných kurzů pro řemeslníky v délce 
100 hodin probíhal souběžně také obdobný 
kurz určený pro vlastníky a správce památ-
kových objektů. Národní památkový ústav 
v Telči chce v pořádání kurzů pokračovat. 
„Věříme, že vzdělávací program bude udr-
žitelný i v následujících letech. Již nyní re-
gistrujeme uchazeče o studium v příštím 
roce. Podrobné informace a předběžnou 
přihlášku najdou zájemci na internetových 
stránkách www.obnovakulturnihodedict-
vi.cz,“ uvedla v tiskové zprávě manažerka 
projektu Marcela Severová.         Podle TZ

24. září požehnal nízkoprahovému klubu pro děti a mládež ZASTÁVka ve Slavíčkově 
ulici brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Přitom si zde vyzkoušel nejen stolní fotbal, ale uká-
zal, že s kytarou to stále umí.

Biskup, jak ho neznáme

Foto: Radka Běhalová a Diana Kosinová
Další etapa opravy mariánského sloupu.

Foto: Ilona Jeníčková 

Extra, s. r. o., opět úspěšná
S novým školním rokem obnovila svo-
ji činnost i fi ktivní fi rma SOŠ při telčském 
gymnáziu Extra, s.r.o. Po nezbytných for-
malitách, jako je třeba změna zápisu v ob-
chodním rejstříku, zavítala fi rma na první 
ročník Veletrhu fi ktivních fi rem, který se 
konal pod záštitou Jihočeského kraje a měs-
ta České Budějovice v rámci výstavy Vzdě-
lání a řemeslo. V atmosféře skutečného 
veletrhu jsme se snažili zákazníky upoutat 
připraveným stánkem, katalogem a výrob-
ky Kosteleckých uzenin, a.s. Naše snažení 
bylo odměněno celkovým vítězstvím mezi 
zúčastněnými fi rmami.             P. Závodská

PŘIBYLY NÁM. Nové sluneční hodiny 
jsou dalším zajímavým a příjemným de-
tailem města. Kde jsou? Pro tři pozorné 
čtenáře, kteří první napíší na tl@telc.eu 
správně jejich umístění, máme připra-
veny malé dárky.
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Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč vyhla-
šuje v souladu se zák. č. 128/00 Sb. o obcích v platném znění, zá-
měr města:

Prodat rodinný dům čp. 388
u rybníka Roštejn (část obce Telč – Štěpnice)

postaveného na pozemku parc. č. st. 2389/1-zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 92 m2 (pozemek jiného vlastníka) a na pozem-
ku parc. č. st. 2389/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, 
pozemku parc. č. st. 2389/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
24 m2, včetně příslušenství na pozemku parc. č. 7150/18 o výměře 
446 m2 (pozemek jiného vlastníka), vše v obci a katastrálním úze-
mí Telč (dále jen „předmětné nemovitosti“).

Příjem nabídek do 14. 11. 2014 do 10.00 hod.
Podmínky prodeje jsou zveřejněny na úřední desce a elektronické 
úřední desce na adrese: www.telc.eu/uredni_deska
Bližší informace obdržíte na fi nančním odboru MěÚ Telč – kon-
taktní osoba Ing. Lenka Komůrková, tel. 567 112 451, 607 242 595, 
lenka.komurkova@telc.eu nebo na odboru rozvoje a územního 
plánování MěÚ Telč – kontaktní osoba Jiří Salus, tel. 567 112 424, 
724 802 382, jiri.salus@telc.eu

Sbírka se uskuteční v sobotu 8. 11. od 9 do 14 hodin v prostorách bý-
valého školního statku.Přístup do objektu je pouze zadní branou 
z ulice Batelovské 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 in-
formace: Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552

Humanitární sbírka Charity

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 10. 11. IV. 12. 11.
III. 11. 11. V. 13. 11.
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
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 9. do 18. 10. 2014.

Babí léto. Ale jen někdy

Průměrná teplota:   13,9 °C
Průměrný tlak:  1018,0 hPa
Srážky:    63,2 mm
Maximální teplota:   26,9 °C, 5. 9. 
   v 15,06 hod.
Minimální teplota:   0,6 °C, 24. 9. 
   v 7,06 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  33,3 km/h, 22. 9.

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.

Září v číslech

Po chladnějším a skoro podzimním poča-
sí z konce srpna pokračoval v podobném rá-
zu ještě začátek září. Bylo zataženo s vydat-
nějším deštěm a maximální teploty byly jen 
kolem 13°C. Od 4. do 9. září se projasnilo, 
srážky ustaly a maxima se hned vyhoupla až 
na 24°C. Od 10. září se začalo opět ochlazo-
vat, bylo hodně oblačnosti a od 11. do 13. vy-
datně zapršelo – kolem 50 mm srážek. Obje-
vila se při tom i bouřka. Za tohoto deštivého 
počasí dosahovaly maximální denní teplo-
ty hodnot pouze kolem 14°C. Poté srážky 
ustávaly a denní maxima vystupovala opět 
ke 20°C. Od 22. do 26. 9. přišlo chladnější 
období s vydatnějším deštěm a denní maxima 
znovu poklesla na hodnoty jen kolem 14°C. 
Koncem měsíce se opět oteplilo až nad 20°C. 
Po deštích a následujícím oteplení se často 
tvořily mlhy. Po celý měsíc panovalo vlhké 
a poměrně teplé počasí, které způsobilo do-
slova invazi všech druhů hub. To stejné poča-
sí ale i nadále působilo potíže ve sklizňových 
pracích, hlavně u brambor. Místy zůstalo 
na polích i nesklizené prorostlé obilí. Měsíc 
hodnotíme teplotně jako slabě nadprůměrný, 
srážkově jako mírně nadprůměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Počasí v záříSloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Taková obyčejná záhada
Dá se říci, že jsem se s počítačem naučila 
pracovat celkem rychle. I když začátky by-
ly těžké a obyčejně jsem se dostala někam, 
odkud nebylo návratu. Musela jsem volat 
děti o pomoc a po pár měsících jsem po-
chopila, že odpověď „Zavři okno!“ nezna-
mená jít k oknu a zavřít ho. Myslím, že si 
nyní spolu rozumíme, a již ho nepoužívám 
pouze jako psací stroj. Ne tak s naší prač-
kou. Bojuji s ní daleko déle, a přesto stále 
nechápu, jak funguje. Pustím vodu, zapnu, 
dám prášek, vložím prádlo a je to. Ale proč 
potřebuje pro své fungování ještě ponožky, 
to asi nepochopím nikdy. Dám do pračky 
pět párů ponožek, po vyprání mi vydá čty-
ři a půl páru. Kam zmizela jedna ponožka? 
V tomto případě mi připadá práce s počíta-
čem jako snadná záležitost. Opuštěné po-
nožky jsem dávala do sáčku a doufala, že 
časem párová ponožka doběhne. Nestalo 
se tak, proto jsem tyto opuštěné chudinky 
vyhodila. Sotva jsem to udělala, začala mi 
pračka vracet zatoulané jedince a v té chví-
li jsem zjistila, že naše pračka má smysl 
pro humor. S každou novou pračkou jsem 
zvědavá, jestli se něco změnilo, zda se tře-
ba nezačnou ztrácet ručníky nebo utěrky. 
Ale ne, to by asi nebylo tak zábavné. Tak-
že pračka doprala, otevírám dvířka, jed-
na, druhá, třetí … šestá, vypadá to, že je 
vše v pořádku. Ale jen vypadá, čí je ta sed-
má ponožka, opravdu nevím. Nikdy jsem 
ji neviděla, ani tuto jednu, natož pár. Zřej-
mě musí někomu chybět, takže, kdo hledá 
hnědou ponožku, je u nás.

Příležitost pro fotografy

Staré cesty, úvozy, aleje...
Do 10. listopadu mohou autoři zasílat své 
práce do fotografi cké soutěže PHOTO-
GRAPHIA NATURA 2014, kterou kaž-
doročně vyhlašuje Muzeum Vysočiny Jih-
lava. Téma letošního ročníku je STARÉ 
CESTY, ÚVOZY, ALEJE A PĚŠINY. 
Hodnotné a zajímavé ceny budou rozděle-
ny mezi autory tří nejlépe hodnocených fo-
tografi í a zvláštní cenu obdrží i autor nej-
lepší studentské práce. Podmínky soutěže 
najdete na stránkách muzea.
Fotografi e posílejte na adresu: Muzeum 
Vysočiny Jihlava, přírodovědné oddělení, 
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava ne-
bo fotografi e odevzdejte v pokladně muzea 
na Masarykově nám. 57. Na obálku napište 
heslo FOTOSOUTĚŽ. Kontakt na kurátora 
soutěže: Pavel Bezděčka, tel.: 567 573 894, 
e-mail: bezdecka@muzeum.ji.cz

Beseda o očkování
V úterý 18. listopadu od 15:30 hod. se v ča-
jovně Scivias (náměstí Zachariáše z Hradce 
39) uskuteční beseda o očkování. „Tématem 
bude zejména povinný očkovací kalendář, ne-
moci, proti nimž se očkuje i rizika, která před-
stavují vakcíny. Dále pak komunikace s léka-
ři na toto téma a v neposlední řadě i právní 
aspekty odkladu či odmítnutí očkování. Bese-
du povede Martina Suchánková z občanské-
ho sdružení ROZALIO,“ uvedla pro TL Lu-
cie Váchová z o.p.s. Sdílení. Rezervace pro 
účast na besedě na telefonu 728 102 291 nebo 
přímo v čajovně.

ZO ČZS v Telči

Prodej 
zahrádkářských

přebytků
každou sobotu od 7 hodin

Dům zahrádkářů, U Horní brány
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Nové knihy městské 
knihovny
Nesmrtelnost literatury je velmi abstraktní 
pojem a nazývá se knihovna.    Octavio Paz
Beletrie
Colgan: Báječný krámek s čokoládou; Bo-
ček: Deník kastelána; Patterson: Dokonalá 
iluze; Vondruška: Husitská epopej. 1400-
1415; Coelho: Nevěra; Trigiani: Obuvní-
kova žena; Stimson: Otevřené manželství; 
Moyes: Poslední dopis od tvé lásky; Devá-
tá: Radši nekoukat; Zusak: Roky pod psa; 
Brunt: Řekni vlkům, že jsem doma; Cor-
nwell: Sharpův regiment; Coben: Šest let; 
Peetz: Úterní ženy; Picoult: Vypravěčka; 
Collins: Zpověď divošky; Cornwell: Nale-
ziště; Stiefvater: Mrazení; Bradford: Ta-
jemství minulosti
Naučná
Motl: Cesty za oponu času; Hay: Miluj své 
srdce; Vašíček: Tajuplné objevy
Dětská
Hlaváčková: Dračí oči; Zett: Hugův ge-
niální svět; Zinnerová: Indiáni z Větrova; 
Walliams: Kluk v sukních; Fidlerová: Na-
rozen o půlnoci; Dahl: Obr Dobr; Krato-
chvíl: Prázdniny blbce číslo 13; Burdová: 
Volání sirény. Prokletí

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Dana Janišová: Velká kniha o řízení fi rmy; 
Drahomír Ševčík: Domácí násilí; Richard 
Rokyta: Bolest a jak s ní zacházet; Barba-
ra A. Workman: Klíčové dovednosti sester; 
James Wong: Vypěstujte si vlastní léky; To-
máš Kašpar: Nespěchejte do rakve; Pe-
tr Syrový: Jak si spořit na důchod; James 
Hillman: Nářek mrtvých; Jan Konvalinka: 
Viry pro 21. století; Josef Janda: Zajištění 
na stáří; Alena Slezáčková: Průvodce pozi-
tivní psychologií; Brenda Mallonová: Sny 
od A do Z; Claire Beck-Loos: Adolf Loos. 
Privátní portrét; Petr Čermák: Člověk Havel

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Provozní doba 
Knihovny UC
Středa, čtvrtek  8.30 – 12, 13 – 17 hod.
Pátek  8.30 – 12, 13 – 16 hod.
Tato provozní doba platí do odvolání.

Ze světa fi latelie

F. Křesťan uspěl 
ve Svitavách
Od 25. do 28. září se ve Svitavách kona-
la regionální fi latelistická výstava Svitavy 
2014. Z telčského Klubu fi latelistů se jí ja-
ko vystavovatel zúčastnil František Křes-
ťan s exponátem Košické známky, který 
porota ocenila postříbřenou medailí.

Doporučujeme k přečtení:

Deník Jana Křena seniora
Zajímavou přílohu (24 stran!) pro zájemce 
o historii telčského regionu a I. světové války 
má druhé číslo letošního ročníku zpravodaje, 
který vydává městys Budišov na Třebíčsku. 
Na 24 stranách (!) uveřejnil deník Jana Kře-
na, který si myslibořský rodák (1888 - 1960) 
vedl v letech 1916 až 1921, tedy v době svého 
zajetí v I. světové válce a účasti v českoslo-
venských legiích v Rusku. Vydání deníku při-
pravil pro zpravodaj Karel Pavlíček díky ro-
dinnému archivu.
Autorem deníku je otec Jana Křena, známé 
osobnosti regionu. Výstava jeho obrazů je 
stálou expozicí ve věži sv. Ducha. Pozoru-
hodný tisk je v nabídce městské knihovny.

Vědci o nanomateriálech
14. října představili v sídle telčských památ-
kářů v Lannerově domě pracovníci Centra 
Excelence Telč (CET) výsledky roční prá-
ce na projektu NANOLITH. Ten je zaměřen 
na uplatnění vápenných nanomateriálů při 
konzervaci kulturních památek z litavských 
vápenců. Ty byly dříve hojně používány pro 
kamenická a sochařská díla v příhraničních 
regionech Vysočiny, jižní Moravy, Dolních 
Rakous a také v samotné Vídni. Semináře se 
zúčastnilo na 70 odborníků z řad restauráto-
rů kamene i nástěnných maleb. Na projek-
tu NANOLITH spolupracuje telčské praco-
viště Akademie věd s řadou dalších institucí, 
mimo jiné s Univerzitou umění ve Vídni 
a Univerzitou Pardubice.                Podle TZ

V knihovně o grafoterapii
Městská knihovna zve na přednášku Petry 
Sehnalové Grafoterapie … aneb Rukopi-
sem k rozvoji osobnosti. Přednáška se koná 
v úterý 4. listopadu od 17 hodin v prosto-
rách městské knihovny na náměstí Zachariá-
še z Hradce (ZUŠ). Více informací na www. 
grafoterapie.cz nebo internetových strán-
kách knihovny.

Sport
Turistika
8. a 9. 11. Turistické pochody Klubu čes-
kých turistů v Telči, www.kcttelc.cz
Pochody se konají za každého počasí. Pre-
zence a start sokolovna 6.30 - 10.00 hod.
8. 11. Vysočinou k Telči aneb Přes Rusko 
do Telče, trasy 55, 35, 16, 12 km
9. 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, 10 km
trasy s cílem v Telči 50 a 37 km

Kickbox
V sobotu 11. října se ve sportovní hale 
v pražských Letňanech konal 11. ročník 
mezinárodního turnaje v kickboxu – Kosa-
cup. V dobře obsazeném turnaji měl Kic-
kbox Klub Reborn, který působí i v Telči, 
čtyři zástupce. Josef Bílek z Klátovce star-
toval ve třech kategoriích. V jedné z nich 
– pointfi ghting muži elita nad 185 cm při-
vezl pohár za 3. místo. Josef Bílek, před-
seda klubu a trenér v jedné osobě, hodnotí 
své vystoupení na turnaji velmi pozitivně: 
„Je to dobrý výsledek. Byl to poměrně vel-
ký mezinárodní turnaj a náš tým opět do-
kázal, že si na turnaje nejezdí už jen pro 
zkušenosti.“ Kickbox Klub Reborn působí 
v Jihlavě, Jindřichově Hradci, Třešti a Tel-
či. Zde trénuje v sokolovně ve středu od 19 
do 20 hodin a v neděli od 18:30 do 19:30 
(kickbox pro děti). Kondiční kickbox pro 
dospělé je pak ve stejné dny vždy po skon-
čení tréninku dětí. Vše o klubu najdete 
na www.kickbox-reborn.cz

Mažoretky poprvé na sou-
těži IMC. A postupují!
V sobotu 11. října se mažoretky z Telče 
poprvé zúčastnily mezinárodní postupové 
soutěže mažoretek International Majoret-
tes Competition. V konkurenci ostatních 
zkušenějších skupin se neztratily. Nejstar-
ší Růže v kategorii juniorky vybojovaly 
nádherné třetí místo. Skupina se předsta-
vila v nových kostýmech, které v rekord-
ním čase ušila p. Jana Valová. Patří jí za to 
velký dík. Prostřední mažoretky Růžičky 
obsadily čtvrté místo. Obě skupiny před-
vedly porotě nové, velmi technicky nároč-
né sestavy, které pomohl secvičit Lubomír 
Kábrt, mistr ČR ve twirlingu, a postupují 
do dalšího kola. Choreografkou všech sou-
těžních skladeb je Marie Křížková. Dou-
fáme, že se bude našim děvčatům dařit 
i v dalších kolech soutěže.
Renata Křížková, vedoucí mažoretek Telč

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.

info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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Sport
Fotbal
Utkání týmů SK na domácím hřišti
1. listopadu 
13:30 muži B - Hodice
2. listopadu 
13:30 muži A - Kněžice
9. listopadu 
13:30 muži A - Šebkovice

Hokej
Domácí zápasy základní části:
22.11. SK Telč - HC Veverská Bítýška
29.11. SK Telč - HC Lokomotiva Brno
13.12. SK Telč - HHK Velké Meziříčí B
20.12. SK Telč - HC Velká Bíteš B
10.1.  SK Telč - TJ Náměšť nad Oslavou
Všechna utkání začínají v 17 hodin.

Basketbal
BK Žabaři Telč zahájí novou sezónu v re-
gionální přeshraniční soutěži Waldviert-
ler Sparkasse Cup dvěma náročnými zá-
pasy na domácí palubovce sportovní haly 
v Hradecké ulici. 9. listopadu v 16 hodin 
s BK Jindřichův Hradec C a 30. listopa-
du je čeká derby s TJ Studená. Vedle těch-
to týmů se v soutěži utkají s basketbalis-
ty z Gmündu, Slavonic a Nové Bystřice. 
„Do soutěže se letos bohužel nepřihlási-
la mužstva z Třeště a Waidhofenu,“ uvedl 
pro TL Milan Maleček.
Ve spolupráci s DDM pořádají basket-
balisté každou středu od 17:30 do 19:00 
v tělocvičně GOB tréninky dětí.

Přespolní běh
Na druhý ročník crossu Roštýnské strá-
ně, který 4. října pořádal telčský Orel, při-
šlo 26 běžců. To je více než dvojnásobný 
počet oproti předchozímu roku. Startov-
ní pole otevírala ani ne dvouletá Markéta 
Houdková, která sice nevyhrála, ale zlato 
si odvezl její otec Jiří Houdek, který v ča-
se 23 min 30 s zdolal 5 kilometrů a vyhrál 
kategorii Muži A. Karel Kuchler v kate-
gorii nad 60 roků zdolal 3 kilometry v ča-
se 17 min 42 s. Před samotným závěrem 
se na trať postavily ještě 4 rodiny, které 
štafetově uběhly 2 kilometry. Zde již ne-
bylo poražených, neboť všichni doběhli 
a dostali zaslouženou cenu od pořadatelů.                

David Kovář

Cvičení Rodiče a děti
Každý pátek od 10:00 do 11:30 hodin 
v hale Sokola. Pořádá Sokol Telč.

Letošní podzimní fotbalová soutěž skon-
čila pro nejmladší přípravku. Svůj posled-
ní turnaj sehrála na domácím hřišti. Od-
díly Třeště, Brtnice a Mrákotína přivítalo 
na hřišti SK Telč mlhavé ráno, které se 
proměnilo v nádherný slunečný den. Kaž-
dé mužstvo doprovázeli diváci převážně 
z řad rodičů, ale přišli se podívat i souro-
zenci a babičky. Domácím fanouškům se 
naši hráči odměnili vítězstvím nejen v zá-
pasech, ale stali se i celkovými vítězi pod-
zimní části. Ve čtyřech turnajích sehrá-
li celkem dvanáct zápasů a nepoznali ani 
v jediném hořkost porážky. Na devadesáti 
vstřelených gólech se podílelo deset střel-
ců. Nejlepší z nich Pavel Skoumal se tre-
fi l do černého osmadvacetkrát. Dobře pra-

Nejúspěšnější tým SK Telč. 
Mladší přípravka

Takto začínal i Petr Čech. Bude ho Adam Svoboda následovat?                Foto: Jaroslav Kříž

covala i obrana v čele s novým brankářem 
Adamem Novákem, který v sedmi zá-
pasech udržel čisté konto a za jeho zády 
skončilo pouze šest střel. Do fotbalu ho 
rodiče přihlásili již minulý rok, ale hned 
prvního tréninku se Adam odmítl zúčast-
nit a rozcvičku sledoval pouze z ochozu. 
Před začátkem letošní sezony se mu zalíbil 
post brankáře, a tak se mu začal věnovat 
brankář „B“-týmu Jan Maštera. Trenéři za-
se měli konečně vyřešený problém s bran-
kářským postem. Adam má za sebou nejen 
první část sezony, ale na své konto si při-
psal i první úspěšný zákrok, když na turna-
ji v Brtnici kryl pokutový kop. Fotbalisty, 
a nejen ty nejmenší, čeká zimní přestávka 
a halová příprava na jaro.                      -rd-

Hokejový oddíl SK Telč zahájil další sezó-
nu. Zimní stadión je ještě bez ledové plochy 
až do poloviny listopadu, přesto mužstvo 
mužů hrající opět Krajskou soutěž mužů 
Vysočiny má již za sebou první mistrovské 
utkání. S Lokomotivou Brno, kdy jsme pro-
hráli 8:3. Soutěž se hraje novým způsobem, 
začala 12. října a skončí až 22. března 2015. 
K tréninkům využíváme z fi nančních důvo-
dů jedenkrát týdně Horácký zimní stadión 
v Jihlavě s širokým kádrem 22 hráčů, kdy 
této příležitosti využívají i hráči B týmu, 
kteří budou opět hrát v první skupině hoke-
jového turnaje O pohár města Telče. A muž-
stvo, složené převážně z místních hráčů, zů-
stalo ve stejné sestavě jako v loňské sezóně. 
Jeho cílem je postoupit do fi nálové skupiny 
mezi čtyři nejlepší týmy. Velkým handica-

Hokej v nové sezóně
pem je pro nás odehrání prvních šesti kol 
na stadiónech soupeřů.
Hokejový oddíl myslí především na mlá-
dež. Proto i nadále věnuje velkou po-
zornost mládežnické kategorii. Zájem-
ci o hokej najdou uplatnění v kategoriích 
ZÁKLADNA, PŘÍPRAVKA, ŽÁCI a již 
ve zmíněném B týmu. Do toho budeme za-
řazovat i hráče po patnáctém roku tak, aby 
byli během několika let schopni postoupit 
do prvního mužstva. To je i motivace pro 
již několik let zmiňované výstavbě zimní-
ho stadiónu, kde doufáme, že budou dale-
ko lepší podmínky pro tento sport ve měs-
tě. Hokejový oddíl věří, že letošní sezóna 
je poslední na otevřené hrací ploše.

František Čermák, 
předseda hokejového oddílu SK Telč
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Novokněz z Nové Říše
V sobotu 18. října přijal v Hradci Králo-
vé z rukou tamního biskupa Jana Vokála 
kněžské svěcení RNDr. Mgr. Miloš Pachr, 
CSc., který v roce 1981 maturoval na telč-
ském gymnáziu. Primiční mše sv. slavil 19. 
října v poutním kostele na Hoře Matky Boží 
u Králík a 25. října v rodné Nové Říši. P. Mi-
loš Pachr dříve působil v Akademii věd ČR 
a jako akademický pracovník Katedry fyzi-
ky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 
na pražském ČVUT. Velký rozhovor s Milo-
šem Pachrem nejen o kněžství, ale také o fy-
zice a poustevnictví najdete v časopise IKD 
č.9/2014 na http://www.bihk.cz/

8. listopadu
Dačice, MUDr. Jaroslava Marková
TRW - DAS, 384 456 215  
(dtto i 9. listopadu)
Telč, MUDr. Marie Policarová 
Masarykova 445, 567 213 173
9. listopadu 
Jihlava, MUDr. Renata Pejchalová
Palackého 1222/18, 721 970 188
15. listopadu 
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176, 384 423 107
(dtto i 16. a 17. listopadu)
Jihlava, MUDr. Vojtěch Peřina
Havlíčkova 34a, 774 417 100
16. listopadu 
Jihlava, MUDr. Marie Petříková 
Vrchlického 2497/57, 567 574 578
17. listopadu 
Jihlava, MUDr. Taťána Pivničková
Vrchlického 2497/57, 567 574 579
22. listopadu
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová 
Nemocnice Dačice, 384 358 294 
(dtto i 23. listopadu) 
Kamenice, MUDr. Silvia Pollaková
Kamenice 405, 567 273 380
23. listopadu
Jihlava, MDDr. Martina Procházková 
Křivá 1, 602 479 225
29. listopadu
Dačice, MUDr. Marie Matoušková 
Nemocnice Dačice, 384 358 291 
(dtto i 30. listopadu) 
Jihlava, MUDr. Jitka Doležalová
Vrchlického 2497/57, 567 574 572
30. listopadu 
Třešť, MDDr. Eva Siudová
Palackého 1334, 567 210 820

Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hod., ostat-
ní 8 - 12 hodin. V případě potřeby do-
poručujeme prověřit na uvedených tlf. 
číslech. Služby v obvodu Nemocnice 
Jihlava i na Infocentru Nemocnice Jihla-
va na 567 157 211. 
Změna služeb není vyloučena. 
Aktuálně na www.telc.eu, www.nemji.cz, 
www.nemdac.cz

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích 

v listopadu

ADVENTUS 
DOMINI

30. listopadu v 17 hod.
kostel Jména Ježíš

Výběr duchovních děl naší i světové 
sborové tvorby

W. A. Mozart - Vesperae solennes 
de Dominica (KV321)

Smíšený pěvecký sbor SANTINI Telč
Ad hoc quartet z Třebíče a hosté

Nové CD SANTINI 
v prodeji na koncertu!

Sledujte www.santini-telc.cz

Římskokatolické
1. 11. so 8.00 sv. Jakub
  17.00 Matka Boží
2. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
8. 11. so 8.00 sv. Anna
  17.00 Matka Boží
9. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 sv. Karel
15. 11. so 17.00 Matka Boží
16. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
22. 11. so 17.00 Matka Boží
23. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
29. 11. so 17.00 Matka Boží
30. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše 
z Hradce č. 21

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 nízkopra-
hovém klubu ZASTÁVka, Slavíčkova ul.
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz
a měsíční série tematických přednášek

Bohoslužby
Vítáme nové občánky
Adam Kříž, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Daniel Svoboda, Praha
a Eva Frajová, Nový Rychnov
Lukáš Havelka, Hřebeč
a Eliška Myslivcová, Hřebeč
Jiří Hartman, Sedlejov
a Iveta Pavlů, Sedlejov
Josef Vyskočil, Telč
a Lucie Pastorková, Kost. Myslová
Josef Havel, Stará Říše
a Pavla Pokorná, Stará Říše
Martin Voženílek, Jaroměřice n. Rok.
a Jana Veselá, Jaroměřice n. Rok.
Petr Dohnal, Jihlava
a Jana Sádovská, Jihlava
David Vedral, Úvaly
a Soňa Farská, Praha
Pavel Mašín, Praha
a Lenka Kulhánková, Batelov
Vojtěch Špicl, Telč
a Iva Burianová, Telč
Jaroslav Rod, Vanov
a Jarmila Doskočilová, Telč

Opustili nás
Dušan Jakoubek, Žatec 47 let
Marie Vyhlídalová, Podolí 86 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených 
dětí na základě písemného souhlasu obou rodičů, 

u sňatku na základě písemného souhlasu obou no-
vomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení 

zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Nezlomný vězeň totalit dostal cenu
Na prestižním Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě získal Zdeněk Geist Ce-
nu čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Region za titul 
Nezlomný vězeň totalit. V knize zmapoval životní příběh svého dědečka Bohumila Ge-
ista ze Studené, vězně nacistického a komunistického režimu. Kniha je v nabídce měst-
ské knihovny a informačního centra radnice. O jejím vydání jsme, vzhledem k množství 
telčských reálií, informovali také v TL.
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AKCE
15. 11. 18.00 hudební sál ZŠ Masarykova
Rozladěné dueto
Divadlo Za paravánem Sokola Telč zve 
na představení „Rozladěné dueto“

24. – 27. 11.        8.00 – 9.30, 10.00 – 11.30
Čertování v Domě dětí
pohádka, čertoviny, výroba čertovského dá-
rečku

28. 11.  náměstí
Mikulášské setkání
Více na str. 22

Trh
1. 11. 9.00 - 15.00 náměstí
Farmářský trh

Koncert
12. 11. 19.00     Lannerův dům - sál NPÚ
Koncert pro fl étnu a harfu
Petr Pomkla - fl étna a Ivana Dohnalová - 
harfa. Na programu je J. S. Bach, M. Grand-
jany, Z. Folprecht, N. Rota, J. Novák a dal-
ší autoři

Výstavy
do 16. 11. vstupní síň radnice
ZASTÁVka očima mladých
Výtvory a ztvárnění návštěvníků ZASTÁV-
ky, koláže s fotografi emi, obrázky

26. 11. 2014 – 31. 1. 2015
 vstupní síň radnice
90 let Pěveckého sboru Smetana Telč
Vernisáž výstavy ve středu 26. 11. v 16.00 
hod.

27. 11. 2014 – 6. 1. 2015
 Městská galerie Hasičský dům
Čarovný svět loutek
Autorská výstava výtvarníka a řezbáře Rad-
ka Polaneckého a jeho dcery Šarloty Pola-
necké. Vvernisáž výstavy ve čtvrtek 27. 11. 
v 16.00 hod.

Přednáška
26. 11. 18.00 Univerzitní centrum
Voyseyho návrh vily pro Henčov u Jihlavy
Prof. Jindřich Vybíral pohovoří o díle zná-
mého a vlivného britského architekta Char-
lese Voyseye v rámci přednáškového cyklu 
Rodinné stříbro – Památky kolem nás

Kulturní kalendář ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po 14 - 18, út, st, čt 15 - 19, pá 13 - 
17 hod.
Téma na listopad: No smoking
4. 11. 16.00 Promítačka podle tebe
5. 11. 17.15 Pokec s hostem
10. 11.  Zlom cígo, vem lízo
19. 11. 16.00 Soutěž „Riskuj“
24. 11. 16.00 Výtvarný workshop

Klub důchodců
 v budově polikliniky
30. 11. – 3. 12. Mikulášská výstava

Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Krou-
žek šikovných rukou ● Literárně-zábavný 
kroužek ● Biblický kroužek ● Trénink pa-
měti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dra-
matický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

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

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi v orlovně, www.krtecek.org
pondělí 9 - 12 Hernička
úterý 9 - 12 Krteček s programem
středa 9 - 12, 15 - 18 Hernička
čtvrtek 9 - 12 Krteček s programem
pátek 9 - 12 Hernička

Nabízíme hlídání dětí podle vaší potřeby 
pondělí – pátek 9 – 12 hod. Nutno domluvit 
předem. Tel. 775 219 362.

Aktivity pro maminky 
a miminka
 Náměstí Hrdinů 242
čtvrtek 17.00 Cvičení pro těhotné
pondělí 9.30 MAMI@mimi
pro děti od 8. měsíce do 3. roku - lekce plné 
říkadel, zábavy a znakování,
čtvrtek 15.45 MAMI@svišti
pro děti od 2 do 4 let - společné hýbánky pro 
maminky a děti

Petra Lustigová, tel. 724 415 809, více 
na www.balancplus.cz

Vepřové hody U Hraběnky
Zveme vás na vepřové hody v hotelu U Hra-
běnky v Telči v sobotu 22. 11. od 11 hodin.
Přijďte ochutnat!

Telčské podzemí v listopadu
Telčské podzemí s interaktivní zábavně-na-
učnou expozicí
Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí
Prohlídka pouze ve všední dny a po do-
mluvě v informačním centru na radnici - 
osobně, tel. 567 112 407,
e-mail info@telc.eu

Historie zajímavě.
V muzeu v Jihlavě
Z bohaté nabídky přednášek Muzea Vysoči-
ny v Jihlavě (Masarykovo nám. 55) doporu-
čuje čtenářům TL jeho tisková mluvčí Dana 
Oberreiterová:
4. 11. Pátrání po předcích na Vysočině
přednáší Blanka Lednická, začátek v 17:00
18. 11. Vojenství doby královské – Vývoj 
zbroje 1250 -1420
přednáší Mgr. Pavel Macků z NPÚ Telč, za-
čátek v 17:00

Uzávěrka příštího čísla 
18. listopadu

TL 11/2014 - 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 nevra-
cí, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení. 
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáko-
vá, I. Jeníčková. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Nabídka i pro laiky

Schůzky Klubu fi latelistů
Schůzky Klubu fi latelistů se konají každou 2. 
neděli v měsíci od 9 do 11 hodin v prostorách 
Klubu důchodců na poliklinice v Masaryko-
vě ulici (vchod z nádvoří). Zájemci (i nečle-
nové) mohou na schůzce získat informace 
o hodnotě svých sbírek známek, popřípadě 
pohlednic a podobných sběratelských před-
mětů. Rovněž zde získají informace o mož-
nostech odběru všech známek ČR.

TL vypátraly

Vánoční kamion
Coca-Cola v Telči!

V úterý 2. prosince odpoledne přijede 
na centrální parkoviště 

Vánoční kamion Coca-Cola.
Kulturní program, soutěže. 

Sledujte televizi.
Na Vysočině pouze v Jihlavě, 

Pelhřimově a v Telči.
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Je to až neuvěřitelné, ale do adventního času 
nám zbývá jen pár dní. A protože 1. advent-
ní neděle připadá letos již na 30. listopadu, 
chci vás v předstihu informovat o kultur-
ních a společenských akcích v jeho úvodu. 
Podrobná souhrnná příloha akcí v adventu 
a ve vánočním čase vyjde jako obvykle v pro-
sincovém čísle Telčských listů.
Ve středu 26. listopadu v 16 hodin se roze-
zpívá vstupní síň radnice s Pěveckým sborem 
Smetana Telč pod vedením sbormistryně Mi-
leny Kopečné. K 90. výročí jeho založení při-
pravujeme ve spolupráci s telčským muze-
em a Muzejním spolkem zajímavou výstavu 
s průřezem jeho činnosti od roku 1924.
V Městské galerii Hasičský dům zahájí-
me ve čtvrtek 27. listopadu v 16 hodin au-
torskou výstavu výtvarníka a řezbáře Radka 
Polaneckého a jeho dcery Šarloty Polanecké 
„Čarovný svět loutek“ s vánoční výzdobou 
a s vystoupením žáků ZUŠ Telč. Otevřena bu-
de od pátku do neděle. V pátek 28. listopadu 
od 13 hodin na náměstí přivítáme Mikuláše 
s vystoupením dětí z telčských škol a zaříze-
ní. Otevřené bude i čertovské peklo v Domě 
dětí a mládeže. Poslechnout si můžeme kole-
dy v podání Matěje Koláře a jeho kamarádů. 
A kolem půl páté všichni společně rozsvítí-
me vánoční strom a osvětlení ve městě. Na 1. 
adventní neděli 30. listopadu jste v 17 ho-
din zváni do kostela Jména Ježíš na koncert 
Pěveckého sboru Santini. A hned v úterý 2. 
prosince máme připravené překvapení, které 
prozatím nemohu prozradit, ale to tu ještě ne-
bylo! Zavčas se dozvíte z médií.

Opět advent plný kultury
Věra Peichlová o začátku adventu:

Pod vánočním stromem opět zahrají Matěj a jeho kamarádi (DeFacto Mimo)
Foto: Ilona Jeníčková

Poslední listopadový víkend v Nové Říši 
zahájí advent Novoříšský kulturní spolek 
tradičním jarmarkem a zvonečkovým prů-
vodem.
Tradiční adventní trh s oblíbenou Anděl-
skou kavárnou se bude opět konat v kultur-
ním domě 29. listopadu od 14 hodin. NO-
KUS pro všechny příchozí připravil opět 
Andělskou kavárnu plnou dobrot. Hlavním 
bodem trhu bude představení prvního No-

V Nové Říši zahájí advent jarmarkem
voříšského pexesa a propagačních materi-
álů novoříšské křížové cesty, které vznikly 
v rámci projektu „Cestujeme po Regionu 
Renesance“. V neděli se pak všechny děti 
i s rodiči mohou přidat od 17 hodin do ad-
ventního zvonečkového průvodu. Vychá-
zí se od úřadu městyse Nová Říše a u kaš-
ny na náměstí čeká na všechny rozsvícení 
stromečku a popíjení svařáku.

Magda Pojerová
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