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Takto stručně se dá shrnout výsledek dlou-
hé řady jednání kolem budoucnosti finanč-
ních úřadů ve 23 městech, kterým hrozilo 
zrušení. Popisovat všechna, od úvodní tis-
kové konference v Telči přes jednání v Se-
nátu, Poslanecké sněmovně a s ministrem 
financí Andrejem Babišem, by zabralo celé 
Telčské listy. „Podstatné je, že to, co bylo 
dojednáno na nejvyšších úrovních, máme 
písemně potvrzeno i po posledním jedná-
ní na Krajském finančním ředitelství v Jih-
lavě,“ uvedl pro TL starosta Roman Fabeš. 
V Telči bude finanční úřad nadále sídlit 
v Lannerově domě v Hradecké ulici, kam 
se nedávno přestěhoval. O složitosti jed-
nání za vše hovoří slova senátora Miloše 
Vystrčila, který se v této záležitosti maxi-
málně angažoval: „Nebylo málo těch, kte-
ří říkali, že nic nezmůžeme a že o zrušení 

Finanční úřad v Telči zůstává!

HISTORICKÝ OKAMŽIK. 5. září se nad budoucí hokejovou arénou u fotbalového sta-
dionu vztyčil první nosný oblouk její střešní konstrukce.                 Foto: Archiv TL

Podpořte! ● Podpořte!
Týká se každého z nás!

Podpořte svým podpisem petici starostů 
Telče, Pacova, Náměště nad Oslavou a se-
nátora Miloše Vystrčila 

Máme toho dost
na webu
http://www.petice24.com/mametohodost
Řekněte prosím o této petici pokud mož-
no co nejvíce lidem. Čím více podpisů ta-
to petice získá, tím více pozornosti získá 
u médií i rozhodujících orgánů. Nejedná 
se o jednorázovou akci. Petice je stále ži-
vá, a jak zjišťujeme, příslušnými instituce-
mi a orgány i sledovaná. Nejde jen o exis-
tenci finančních úřadů ve zmíněných 
městech, ale obecně o umístění úřadů ve-
řejné správy mimo okresní města. V na-
šem případě by se také mohla jmenovat: 

Nechceme pro každé razítko 
nebo papír, včetně občanských 

a řidičských průkazů, 
jezdit do Jihlavy! 

Nebo ano?

Výlov Štěpnického 
rybníka

v sobotu 3. října od 8.00 hod. 
Prodej živých ryb a rybích specialit, 

hudba, občerstvení

finančních úřadů v Telči a dalších více než 
dvaceti městech je již rozhodnuto. Přesto 
jsme se nevzdali a rozhodnutí generálního 
ředitele finanční správy jsme se vzepřeli.“ 
Podle M. Vystrčila byl pro zvrat zmíněné-
ho rozhodnutí zásadní široký odpor. Počí-
naje hejtmanem a poslancem v jedné osobě 
Jiřím Běhounkem, přes celou řadu dalších 
poslanců a senátorů, převážně bývalých 
komunálních politiků, až třeba po předsedu 
Senátu Milana Štěcha, který se na rozhodu-
jícím jednání postavil proti ministru Babi-
šovi. Pozitivní roli také sehrály podpisy ob-
čanů pod peticí Máme toho dost. Zde si jak 
R. Fabeš, tak M. Vystrčil posteskli, že prá-
vě z Telče jich příliš nebylo. Složitost jed-
nání popsal svým typickým způsobem M. 
Vystrčil: „Osobně se domnívám, že gene-
rální ředitel Martin Janeček společně s ná-

městkyní ministra financí Simonou Horno-
chovou budou dlouho vzpomínat na naši 
ostrou diskusi na jednání senátního výboru 
pro veřejnou správu. (pokračování na str. 3)
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20. schůze - 24. srpna
 - RM vzala na vědomí výsledky hospodaření 
škol a školských zařízení zřizovaných měs-
tem a Domova pro seniory za 1. pololetí ro-
ku 2015.
 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje 
neupotřebitelného majetku - hrobového za-
řízení na hřbitově U Svaté Anny č. 719, 720 
za minimální kupní cenu ve výši 8 tis. Kč.
 - RM vzala na vědomí rozbor hospodaření 
města za I-VII roku 2015.
 - RM schválila nákup osobního automobilu 
Dacia Duster za cenu 337 900 Kč od spo-
lečnosti Autosalon Kudrna CZ.
 - RM schválila uzavření smlouvy o poskyt-
nutí podpory ze SFŽP na zateplení Domova 
s pečovatelskou službou.
 - RM vzala na vědomí stav přípravy a tech-
nické řešení projektů na rekonstrukci ulic 
Tyršova, Mládkova, nám. Hrdinů, Jihlav-
ská – komunikace pro pěší, Batelovská – 
komunikace pro pěší, cyklo-inline stezka 
Lipky a obnova zeleně v části 9. května.

21. schůze - 9. září
 - RM schválila zápis do kroniky města 
za rok 2014.
 - RM vzala na vědomí pololetní účetní zá-
věrku společnosti Služby Telč.
 - RM schválila bezúplatné užití znaku města 
Telče pro vydavatelství MCU, Praha v při-
pravované knize Česká republika Unesco.
 - RM schválila záměr podání žádosti o dota-
ci na projekt „X. International Winter Youth 
Camp“ do Visegrad Fund.
 - RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
na akci „Bezbariérové úpravy chodníku 
podél I/23_ul. Třebíčská“ s firmou SATES 
ČECHY Telč.
 - RM schválila finanční příspěvek na ak-
ci „Oprava hradební zdi, ul. Seminářská, 
č.p. 78 a 79, Telč“ ve výši 26.500 Kč, který 
tvoří vlastní podíl k dotaci obdržené z Pro-
gramu záchrany architektonického dědic-
tví v roce 2015.

Z jednání rady města

Pozvánka na besedu

Odpadové hospodářství 
nově. I ve Studnicích
Po sérii besed k novému systému fungování 
odpadového hospodářství v Telči, které pro-
běhly ve městě v druhé polovině září, se v ne-
děli 1. listopadu v 18 hodin uskuteční obdobná 
beseda v klubovně osadního výboru ve Stud-
nicích. Termín besedy jsme zvolili po dohodě 
s tamním osadním výborem. Zvu na ni všech-
ny obyvatele naší jediné místní části. 

Pavel Komín, místostarosta

V pondělí 14. září proběhlo v Konírně zámku 
další zasedání zastupitelstva města. Dvacet 
šest bodů jeho programu zvládlo 20 zastupi-
telů (omluven byl Bohumír Krejčí) projed-
nat za tři hodiny. V úvodu jednání zastupi-
telé schválili aktualizované stanovy svazku 
obcí Českého dědictví UNESCO, jehož je 
město členem. Poté se věnovali několika 
bodům prodeje či směny pozemků v ma-
jetku města a v jednom případě také kou-
pi pozemku. Většinou se jednalo o narovná-
ní vlastnických vztahů od 1m2 až po několik 
desítek m2. Významným rozhodnutím za-
stupitelů je schválení rozpočtových opatře-
ní ve výši 1,3 mil. Kč, které umožní provést 
výstavbu chodníku a veřejného osvětlení 
v části Třebíčské a Myslibořské ulici. Mís-
tostarostu Pavla Komína pak zastupitelé 

Nový jednací řád, Ceny města 
pověřili zastupováním města při přípravě 
zprávy o uplatňování územního plánu měs-
ta. Po tomto zasedání se bude jednání zastu-
pitelstva řídit novým jednacím řádem, kte-
rý zastupitelé po obsáhlé rozpravě schválili. 
V tradičním bodu podzimních jednání pak 
hlasy všech přítomných bylo schváleno udě-
lení Cen města za rok 2015 Jakubu Cahovi, 
Jiřímu Koubíkovi (in memoriam), Josefu 
Macků, Jiřímu Plachému a RNDr. Jaro-
míru Ruxovi, CSc. Posledním „úředním“ 
bodem pak bylo schválení závěrečného účtu 
a zprávy o výsledku přezkoumání hospoda-
ření Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
za rok 2014. 
Oficiální zápis z jednání zastupitelstva na-
jdete na http://www.telc.eu/

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

6. zasedání zastupitelstva města

Jako i v minulých letech připravuje Město Telč 
souhrnnou žádost o finanční podporu z Pro-
gramu regenerace městských památkových 
rezervací a zón na rok 2016. Při zpracování 
souhrnné žádosti, která se bude na Minister-
stvo kultury ČR odesílat v průběhu měsíce lis-
topadu 2015, se vychází z konkrétních žádostí 
jednotlivých vlastníků nemovitostí. Upozor-
ňujeme proto všechny vlastníky památkově 
chráněných objektů, kteří chtějí žádat o fi-
nanční příspěvek na obnovu těchto kulturních 
nemovitých památek, že formulář žádosti o fi-
nanční příspěvek na rok 2015 je k dispozici 
v Informačním středisku MěÚ a na odboru 
rozvoje a územního plánování MěÚ. Formu-
lář je také uveřejněn na internetových strán-
kách města (www.telc.eu). Nejpozději mož-
ný termín odevzdání vyplněné žádosti včetně 
příloh je 5. listopadu 2015. Veškeré žádos-
ti odevzdávejte na podatelnu MěÚ Telč, ne-
boť garantem a nositelem Programu je Město 

Program regenerace MPR a MPZ 2016 
Telč. Žadatelé, kteří neuspěli se svojí žádos-
tí v minulých letech, musí ve vlastním zájmu 
žádost z letošního roku aktualizovat, přede-
vším z hlediska odhadu stavebních nákladů 
a platnosti stavebního povolení nebo souhla-
su stavebního úřadu, a mohou žádost podat 
znovu. Termín podání všech žádostí, nových 
a z letošního roku, je stejný, tj. 5. 11. 2015. 
O finanční příspěvek mohou požádat pou-
ze majitelé nemovitostí, které jsou zapsány 
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 
památek, tzn., že objekty mají vlastní rejstří-
kové číslo památky. Další podmínkou je, že 
se předmětná nemovitost nachází v měst-
ské památkové rezervaci Telč nebo v pa-
mátkové zóně Telč – Staré Město. Na závěr 
upozorňujeme žadatele, že žádosti neúplné 
a bez doložených povinných příloh nebudou 
do souhrnného soupisu zařazeny.

Mgr. Jiří Křenek
odbor rozvoje a územního plánování

Upozorňujeme vlastníky vozidel dočasně vy-
řazených více jak 18 měsíců k 1. lednu 2015 
(tedy před 1. 7. 2013), že je jejich povinností 

Jak s dočasně vyřazenými vozidly 
Upozornění: 

oznámit na registru vozidel místo a účel vyřa-
zení vozidla v termínu do 31. 12. 2015. Jinak 
vozidlo zanikne! U vozidel dočasně vyřaze-
ných po 1. 7. 2013 do 30. 12. 2014 je povin-
nost vlastníka oznámit místo a účel vyřazení 
vozidla také v termínu do 31. 12. 2015. Po-
kud tak neučiní, dopouští se přestupku.

Libor Blabla
vedoucí odboru dopravy MěÚ Telč

Konzultační den rady města
středa 7. 10. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.
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Finanční úřad v Telči zůstává! 
Dokončení s první strany

Městský úřad Telč, odbor životního prostře-
dí, s ohledem na velmi suché a teplé poča-
sí a zvýšený výskyt kůrovců žádá všechny 
vlastníky lesů na území obce s rozšířenou 
působností Telč, aby prováděli opakovaně 
a pečlivě (nejlépe 1x týdně) kontrolu svého 
lesního majetku za účelem zjištění výsky-
tu stromů napadených kůrovcem. V přípa-
dě, že vlastník lesa zjistí, že na svém ma-
jetku má stromy napadené kůrovcem nebo 
kůrovcové souše, tak je bezodkladně zpra-
cuje. Způsob zpracování stromů usychají-

Výzva vlastníkům lesů 
cích a napadených kůrovcem vlastníci lesů 
zkonzultují se svým odborným lesním hos-
podářem. Žádáme vlastníky lesů, aby dba-
li pokynů svého odborného lesního hospo-
dáře a dodržovali jím stanovené postupy 
a termíny. Kontakt na příslušného odborné-
ho lesního hospodáře sdělí vlastníkům le-
sa na MěÚ Telč, odboru životního prostře-
dí, pracovník státní správy lesů. Je umístěn 
na webových stránkách města Telče. 
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru ži-
votního prostředí MěÚ Telč

Jedná se. Ministr Babiš i senátor Vystrčil spínají ruce.                                       Foto: Archiv MV

Sběrový kalendář
Objemný odpad
I. – II. 5. 10. IV. 7. 10.
III. 6. 10. V. 8. 10.
Biologický odpad
I. – II. 19. 10. IV. 21. 10.
III. 20. 10. V. 22. 10.
Vysvětlivky: I – Staré Město – křižovatka 
ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 28. říj-
na u lávky přes Svatojánský potok, III – Po-
dolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíčko-
va u viaduktu, IV – Štěpnice I. – křižovatka 
ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice 
II. – u garáží

Bylo, je a bude v Telči. 
Odpadové, nebo oběhové 
hospodářství?
Nebylo vás málo, kdo se pozastavil nad 
názvem nového svazku obcí, o jehož za-
ložení jsem informoval v minulých TL: 
Oběhové hospodářství Renesance. Samo-
zřejmě, že hlavní činností svazku bude na-
kládání s odpady, jejich dalším využitím 
a optimální organizace jejich sběru. Proč 
jsme tedy zvolili název „oběhové hospo-
dářství“? V současné době je to moderní 
termín, který by měl v budoucnu nahra-
dit zatím zažité „odpadové hospodářství“. 
Oběhové hospodářství podle mě lépe vy-
stihuje smysl budoucího nakládání s odpa-
dy. Pokud konkrétní věc ztratí své původ-
ní poslání, nebo je ukončena její životnost, 
měla by být „vyslána“ znovu do oběhu ja-
ko surovina pro další využití nebo materiál 
pro zpracování či předmět k opravě. Zjed-
nodušeně řečeno: Oběhové hospodářství 
představuje komplexní systém nakládání 
s přírodními zdroji a odpady. Je také jedi-
nou reálnou cestou ze současného stavu, 
který při pohledu do budoucna není udr-
žitelný. A připojení termínu Renesance? 
O činnosti Regionu Renesance, který tvoří 
mikroregiony Jemnicko, Dačicko, Telčsko 
a Třešťsko vás pravidelně informujeme. 
Zatím převážně o jeho kulturních a spole-
čenských aktivitách. Věřím, že v dohledné 
době k těmto zprávám přibudou informace 
o oběhovém hospodářství. Odpady přece 
nevznikají izolovaně jen v Telči.

Pavel Komín

Místostarosta informuje

Slabá a nepřesvědčivá argumentace zá-
stupců finanční správy a ministerstva fi-
nancí zde byla odhalena v plné nahotě. 
Členové výboru i přítomní starostové zá-
měr finanční správy doslova rozcupova-
li.“ Jak bude vypadat kompromisní fungo-
vání Finančního úřadu v Telči po novém 
roce, popsal starosta Fabeš: „Úřad bude 
poskytovat služby občanům v úřední dny 
(pondělí a středa od 8:00 do 17:00 ho-
din). V exponovaných obdobích, tj. v do-
bě podávání přiznání k dani z nemovitých 
věcí a k dani z příjmů obyvatelstva, bude 
možnost úřední dny, pokud to bude potře-
ba, rozšířit. Současně bude také zajištěn 
příjem veškerých podání, jejichž vyřízení 
spadá do věcné příslušnosti finanční sprá-
vy. Pracovníci na kontaktním místě zajistí 
základní kontrolu formální správnosti po-

dání, popř. i kontrolu věcné správnosti tak, 
aby případné nedostatky podání mohly být 
s podatelem na místě vyřešeny.“ Otevře-
na zůstává otázka fungování dohodnutého 
modelu, který by měl zajistit, že „služby 
občanům budou zachovány v plném roz-
sahu jako doposud“ (citace výroku minis-
tra Babiše). Zde jak starosta Fabeš, tak se-
nátor Vystrčil připomínají: „Je dohodnuto, 
že změnu po roce s orgány finanční zprávy 
vyhodnotíme. Proto, pokud zjistíte jakýko-
liv problém ve vyřizování záležitostí na fi-
nančním úřadě v těch věcech, které jste 
dříve bez problémů vyřídili, určitě nám 
to oznamte. Je to důležité pro ono slíbené 
roční vyhodnocení. Jedině díky vašim re-
akcím a spolupráci totiž zjistíme, zda jsou 
skutečně služby pro občany nadále posky-
továny ve stejném rozsahu a kvalitě.“    /z/

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

info@telc.eu; 
567 112 407, 567 112 408
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Po příznivých ohlasech v loňském roce připravuje vedení GOB a SOŠ na sobotu 3. října 
(14 až 16 hod.) v rámci Dne otevřených dveří výstavu vyřezávaných tabel SOŠ a fotogra-
fií absolventů gymnázia.                                                                                     Foto: Ladislav Novák

Výstava tabel SOŠ 
Den otevřených dveří GOB

Spolupráce CET a GOB
Od 2. do 4. září se konala v Brně mezinárod-
ní konference  CREATING LIFE IN 3D. 
Jejími hlavními tématy byl výzkum kmeno-
vých buněk, chemie a fyzika biomateriálů 
a modelování v trojrozměrném prostoru. Tel-
čské vědecké pracoviště Centrum Excelence 
Ústavu teoretické a aplikované mechaniky 
AV ČR, které disponuje laboratoří RTG a ne-
utronové tomografie, ve které lze zkoumat 
materiály ve 3D technologii, na ní představi-
lo svou technickou infrastrukturu se zaměře-
ním na zobrazování materiálů. Ta umožňuje 
zkoumat daný objekt bez zásadního poško-
zení. Členem telčského vědeckého týmu 
na konferenci byl také student sexty gymná-
zia Jiří Rudolf, který v CET nedávno zahá-
jil středoškolskou odbornou činnost. Před-
stavil svou práci na téma Velkoplošné skeny 
materiálů, nad kterou poté proběhla disku-
ze odborníků v angličtině. „Za příležitost pro 
mimoškolní odbornou aktivitu studentů naší 
školy patří poděkování nejen zaměstnancům 
CETu, ale i vedení Ústavu teoretické a apli-
kované mechaniky AV ČR,“ uvedl ředitel 
gymnázia Stanislav Máca.              Podle TZ

Oživil Vincence Furcha
Neběžným příspěvkem do regionálního 
literárního fondu je nová kniha Františka 
Všetičky Otevírání oken, kterou vydalo 
nakladatelství Memoria Olomouc. Román 
o národním obrození v tomto městě a jeho 
okolí, jehož děj začíná krátce po napoleon-
ských válkách a končí prvními dny revolu-
ce v roce 1848, oživuje mezi hlavními pro-
tagonisty, kterými jsou například František 
Palacký, F. M. Klácel a Vojtěch Šembera, 
také krasonického rodáka, básníka Vincen-
ce Furcha (1817 – 1864). Toho v Telči po-
važujeme za „našeho“, protože v rodném 
městě své matky prožil dětství a absolvo-
val zde hlavní školu. V řadě vzpomínek 
označoval Telč za svůj domov a pravidel-
ně se sem vracel. I proto byly v roce 1928 
jeho ostatky přeneseny z rušeného hřbito-
va ve Vídni na hřbitov u sv. Anny. Literár-
ní historik a spisovatel Všetička „oživil“ 
Vincence Furcha v úvodních čtyřech kapi-
tolách románu skutečnými i fiktivními pří-
běhy z jeho života.                                  /z/ 

V nové knize 

Reportáž z hrobky
Český rozhlas na stanici Rádio vašeho kra-
je vysílal 11. září pořad o hrobce Podstat-
ských – Lichtensteinů ve Velkém Újezdu 
u Olomouce. Redaktor Miroslav Kobza na-
točil rozhovor s její správkyní Marií Tom-
kovou přímo v hrobce pod tamním koste-
lem sv. Jakuba. Zajímavou reportáž, která 
připomněla i Telč, si můžete poslechnout na
http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zpra-
va/prislusnik-vlivneho-rodu-zachranil-
-mozarta-nyni-spociva-v-hrobce-ve-vel-
kem-ujezdu--1531924                             /z/

Slyšeli jsme 

Zájem o U3V trvá
V pátek 16. října bude v Univerzitním centru 
Masarykovy univerzity v Telči slavnostně za-
hájen nový šestisemestrální cyklus přednášek 
v rámci Univerzity třetího věku (U3V). Svým 
zaměřením volně naváže na letos právě skon-
čený cyklus Kulturní dědictví – jeden z pilí-
řů identity národa I. Proto mu jeho pořadate-
lé v názvu pouze zaměnili pořadovou číslici 
na II. Jeho cílem je seznámit posluchače s růz-
norodostí památkového fondu České republi-
ky, specifiky jednotlivých krajů v této oblasti 
a s nejvýznamnějšími šlechtickými rody vlast-
nícími památkové objekty na našem území. 
V části cyklu se posluchači seznámí i s proce-
sem obnovy jednotlivých památek a památ-
kových areálů. Nový kurz je opět připravován 
ve spolupráci s telčským pracovištěm Národ-
ního památkového ústavu. „Do kurzu podalo 
přihlášku 83 uchazečů. Zájem byl ale daleko 
vyšší. Z kapacitních důvodů jsme bohužel ne-
mohli všechny zájemce uspokojit,“ uvedl pro 
TL ředitel UC Telč Josef Plucar.
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DPS hlásí „zatepleno“
V průběhu září bylo dokončeno zateple-
ní budovy Domu s pečovatelskou službou 
ve Špitální ulici. V rámci této akce došlo 
ke kompletní výměně oken a dveří, za-
teplení obvodových zdí a stropu budovy 
a také odvlhčení základů. A samozřejmě 
také k opravám schodiště, zábradlí, pavla-
če a dalších součástí budovy. Jinými slo-
vy celá budova opět vypadá jako nová. 
Za to patří poděkování firmě Karnet, a.s., 
Brno, která, i přes obrovská vedra, odved-
la kvalitní práci. Náklady celé akce byly 
8,5 milionů korun a město získalo dotaci 
z OPŽP ve výši 6,5 milionů Kč. Velké po-
děkování ale patří také obyvatelům DPS 
a pracovníkům Charity, kteří se o ně stara-
jí. Celá akce totiž probíhala za plného pro-
vozu, některé byty se musely dočasně vy-
stěhovat a všichni žili přímo na staveništi. 
Když už jsem u zateplování, musím zmínit 

i budovu Mateřské školy v Nerudově uli-
ci. I tam už naštěstí nově vysoutěžený do-
davatel Korint, s.r.o., Dačice pracuje na pl-
ný plyn. A do konce října by mělo být také 
definitivně hotovo. Jen pro úplnost, zde 
jsou stavební náklady 1,6 milionu a dota-
ce z OPŽP rovný milion. A ještě perlička. 
Předchozí vysoutěžená firma Webel, která 
neudělala téměř nic, a museli jsme jí vy-
povědět smlouvu, nakonec skončila v in-
solvenci. Ale své pohledávky ještě stačila 
prodat jiné firmě a ta nám nyní vyhrožuje 
právníky za uplatnění bankovní záruky…
Další chodník v opravě
Jak už jsem dříve informoval, i letos 
jsme uspěli s žádostí o dotaci na chodní-
ky na SFDI. A díky tomu budeme moci 
dokončit opravu chodníku v ulici Třebíč-

Radosti a starosti telčského starosty
ská od křižovatky u Výkupu k Tescu. Pro 
chodce i pro automobily je ale hodně ne-
přehledný a nebezpečný i navazující úsek 
Myslibořské ulice směrem k Jiráskově uli-
ci, kde chodník úplně chybí. Zastupitelé 
proto rozhodli, že k dotaci ve výši 500 tisíc 
přidají z rozpočtu města zhruba milion ko-
run a v rámci jedné akce se vyřeší i tento 
problém. Takže když to shrnu, budeme mít 
částečně opravený a částečně nový chod-
ník od Výkupu až po Jiráskovu ulici a spo-
lu s tím i nové veřejné osvětlení. Současně 
také zmizí sloupy elektrického vedení, kte-
ré půjde do země. To vše by mělo být hoto-
vo do konce listopadu. 
Domov pro seniory se řeší
Jednou z priorit zastupitelstva v tomto vo-
lebním období je vyřešení problému s Do-
movem pro seniory výstavbou nového za-
řízení. Jsem moc rád, že společným úsilím 
se nám daří tento projekt postupně připra-

vovat. Zastupitelé se v rámci pracovních 
seminářů zabývali několika variantami ře-
šení a také některé domovy navštívili. Ja-
ko téměř definitivní se nyní jeví umístění 
nového zařízení v areálu bývalého Domo-
va mládeže (Hospodyňská škola) v Bate-
lovské ulici, který město k tomuto účelu 
koupilo od Kraje Vysočina. Další důležitou 
splněnou podmínkou je v rámci krajské sítě 
schválené navýšení kapacity na 128 lůžek. 
Pokud jde o vlastní výstavbu a provoz, jako 
pro město nejlepší varianta se ukazuje spo-
lupráce s privátním sektorem. Zbývá ale 
ještě dořešit řadu technických a právních 
záležitostí. Pokud se to podaří, měl by být 
v průběhu října na webu města zveřejněn 
záměr prodeje potřebných pozemků a bu-
dov pro výstavbu nového Domova. Defi-

nitivní rozhodnutí by pak mělo padnout 
na zasedání zastupitelstva v listopadu. Po-
kud by se vše podařilo, mohl by nový Do-
mov pro seniory stát zhruba do tří let.
Kam zajít dřív?
To si určitě musel říct ten, kdo si vzal do ru-
ky kalendář akcí a rozhodoval se co navští-
vit. Tak třeba kombinace památek a kul-
tury? Na židovském hřbitově byl malý 
divadelní festiválek. Dny kulturního dědic-
tví v Telči nabídly výstavy, přednášky i kon-
certy v kostelích. A pro fajnšmekry byl ur-
čitě koncert skřipáckých muzik na zámku. 
Anebo něco vidět a okoštovat? Tak to ur-
čitě padla volba na farmářské trhy nebo 
na Svatováclavské slavnosti. A k tomu se 
ještě přidalo Telčské vinobraní. No a zača-
ly i výlovy rybníků v okolí.
Ani sportovci nepřišli zkrátka. První zá-
vody zažila horolezecká stěna v Panském 
dvoře. V Lipkách se už tradičně proháně-
la Kolečka, tentokrát i s výjezdem k Jánu. 
A když jsme u kol, se svou vyjížďkou se 
přidali i Velocipedisté. Telč zná svého prv-
ního „nejtvrdšího hasiče“ z nově pojaté 
soutěže na hasičárně. Na Dyjických mos-
tech se soutěžilo ve střelbě a také se jel 
další závod motokrosové série. A mně udě-
lali radost fotbalisté svým úspěšným vstu-
pem do vyšší soutěže. Díky vám všem, že 
Telč žila i po prázdninách.
Miss Princes v Telči
A na závěr malá pozvánka. V rámci charita-
tivního projektu Nadačního fondu Šťastná 
hvězda, který pomáhá i nemocným dětem 
z našeho regionu, navštíví v pátek 9. října 
naše město finalistky světové soutěže Miss 
Princess. Vítězky národních kol z Dánska, 
Ukrajiny, Španělska, Francie a Česka strá-
ví dopoledne na zámku, kde mají přichys-
taný bohatý program. Ale můžete se s ni-
mi setkat i vy, protože se kolem 16. hodiny 
ukážou i na náměstí. Dle sdělení pořadatelů 
bude i možnost se s nimi vyfotit.

Roman Fabeš

Ke Svatováclavským slavnostem neodmyslitelně patří i řemeslný trh. Letos tomu nebylo jinak.
Foto: Ilona Jeníčková

Seminář 
ke „kotlíkovým“ 
dotacím
Ve čtvrtek 19. listopadu proběhne 
na radnici od 16 do 19 hodin pracov-
ní seminář o podmínkách poskytová-
ní dotací na výměnu starých topidel 
za ekologická (tzv. kotlíkové dotace). 
Seminář pořádá Kraj Vysočina, který 
bude poskytovatelem dotací. 
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Policie ČR Telč informuje
Zraněné z auta našli policisté
Ve středu 12. srpna pátrali telčští policis-
té po vozidle, u kterého vzniklo podezření, 
že je řidič pod vlivem alkoholu. Automobil 
nalezli v katastru Řásné havarovaný, řidič 
i jeho spolujezdec byli zranění. Řidiči po-
licisté následně naměřili přes jedno a půl 
promile alkoholu. Devatenáctiletý řidič 
a jeho čtyřiadvacetiletý spolujezdec, oba 
cizí státní příslušnosti, byli na místě ošet-
řeni zdravotnickou záchrannou službou, 
další lékařskou péči odmítli.
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro 
přečin ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky řidičem a také šetří dopravní přestupky, 
kterých se dopustil. 
Neplatí výživné
Policejní komisař zahájil trestní stíhání 
pětatřicetiletého muže ze Svitavska, obvi-
něnému ze spáchání přečinu zanedbání po-
vinné výživy na svou čtyřletou dceru, kte-
rá žije na Telčsku. Na výživném muž dluží 
téměř šedesát tisíc korun. 
Podobně se chová třiapadesátiletý muž 
z Telčska, který dluží na výživném na své 
dvě děti, jedenáctiletého chlapce a osmile-
tou dívku, padesát tisíc korun. Případ poli-
cisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.
Dvě havárie jeden den
V pátek 14. srpna odpoledne havaro-
val mezi Mrákotínem a Krahulčím devě-
tačtyřicetiletý německý státní příslušník 
na motocyklu Honda, který pravděpodob-
ně vlivem nepřiměřené rychlosti sjel mi-
mo komunikaci na pole, kde havaroval. Při 
havárii se zranil a následovně byl z místa 
převezen na ošetření do jihlavské nemoc-
nice. Policisté provedli u řidiče dechovou 
zkoušku, při které u něho požití alkoholu 
vyloučili. Na motocyklu vznikla škoda při-
bližně 200 tisíc korun. Ve stejný den se při 
dopravní nehodě zranil také třiatřicetiletý 
cyklista v katastru Kostelní Myslové. Při 
pádu utrpěl zranění a musel být převezen 
na ošetření do jihlavské nemocnice. De-
chovou zkoušku nebylo možné z důvodu 
zranění cyklisty provést. 
Devatenáctka havarovala 
na Hondě
V úterý 18. srpna havarovala v katastru 
Svojkovic devatenáctiletá motocyklistka 
Hondy. Pravděpodobně vlivem nepřiměře-
né rychlosti jízdy dostala v zatáčce smyk 
a havarovala. Vzhledem ke zranění byla 
převezena do třebíčské nemocnice. Požití 
alkoholu u ní policisté vyloučili.
Opilec za volantem 
Ve čtvrtek 20. srpna přistihli policisté v Hra-
decké ulici devětatřicetiletého cizího státní-

ho příslušníka, který usedl za volant Fordu 
Galaxy s necelými dvěma promile alkoho-
lu. Policisté opilému řidiči další jízdu zaká-
zali, odebrali řidičský průkaz a sdělili pode-
zření ze spáchání trestného činu. 
Opila se a skončila v nemocnici
Ve středu 2. září večer řešili policisté pří-
pad čtyřiapadesátileté ležící ženy na uli-
ci U Horní brány. Zjistili, že je opilá a má 
zranění na hlavě. Poskytli jí nezbytnou po-
moc a přivolali zdravotnickou záchrannou 
službu. Protože nebyla schopná samostat-
né chůze ani srozumitelné komunikace, 
byla převezena na ošetření do jihlavské 
nemocnice.
Poctivý a všímavý nálezce
Ve čtvrtek 3. září přijali policisté před devá-
tou hodinou dopoledne oznámení od muže, 
který uvedl, že viděl na náměstí Zachariáše 
z Hradce muže, který něco odhodil a ode-
šel. Nálezce se šel na místo podívat a zjis-
til, že se jedná o částku necelých deset tisíc 
korun a proto kontaktoval policii. Policisté 
finanční hotovost zajistili. Na základě zís-
kaného popisu a velmi dobré osobní a míst-
ní znalosti vytipovali muže, který má psy-
chické a zdravotní obtíže a je v péči své 
rodiny. Provedeným šetřením policisté zjis-
tili, že se skutečně jedná o majitele naleze-
né finanční částky, což potvrdil také pocti-
vý nálezce, který muže poznal.
Rekordman se 4 promile
V pátek 4. září zajistili policisté muže, který 
měl necelé čtyři promile alkoholu. Po tele-
fonickém oznámení ho díky vlastnímu pát-
rání nalezli u křižovatky ulic Svatoanenská 
a Na Hrázi. Převezli ho na protialkoholní zá-
chytnou stanici k vystřízlivění. Spali a zlo-
děj kradl. Kolem půl druhé v noci v pátek 4. 
září vnikl neznámý pachatel v kempu v Řás-
né neuzamčenými vstupními dveřmi do cha-
ty, kde v tu dobu spali její obyvatelé. Cha-
tu pachatel prohledal a z odloženého batohu 
odcizil fotoaparát Nikon se dvěma objektivy 
a mobilní telefon. Způsobil škodu za nece-
lých čtyřiadvacet tisíc korun. Policisté místo 
činu ohledali a po pachateli pátrají. 
Sprejer i v Rozseči
Policisté pátrají po pachateli, který poško-
dil stěnu domu v Rozseči. V noci ze čtvrtka 
3. září na pátek posprejoval fasádu červe-
nou barvou. Majiteli vznikla škoda přibliž-
ně deset tisíc korun.
Vyráběl a distribuoval pervitin
Policisté dopadli muže, který na Jihlavsku 
a Jindřichohradecku vyráběl a distribuoval 
pervitin. Šestačtyřicetiletého muže, opa-
kovaně soudně trestaného recidivistu, za-
drželi v obci nedaleko Dačic. Při domov-

ní prohlídce zajistili varnu pervitinu, dále 
rostliny konopí a hašiš. Policejní komisař 
zahájil jeho trestní stíhání. Byl obviněn ze 
spáchání zvlášť závažného zločinu, na po-
daný návrh byl vzat do vazby
Úvěrový podvodník 
Policejní komisař zahájil trestní stíhání 
jednašedesátiletého muže z Telčska, kte-
rý se dopustil úvěrového podvodu. Muž 
v květnu roku 2013 uzavřel s finanční spo-
lečností smlouvu o spotřebitelském úvěru 
na částku dvacet tisíc korun. Finanční ho-
tovost mu byla poskytnuta. Poté ale muž 
uhradil pouze čtyři splátky a částku více 
než deset tisíc korun ani přes opakované 
urgence do současnosti nesplatil. 
Vloupání do vozidla
Policisté pátrají po pachateli, který se 
v Nové Říši vloupal v úterý 8. září v tam-
ní Březinově ulici do zaparkovaného Pe-
ugeota 407. Z automobilu odcizil příruční 
tašku, ve které měl okradený muž ulože-
nou peněženku s finanční hotovostí, osob-
ními doklady a doklady k vozidlu, platební 
kartu a další věci. Krádeží vznikla majite-
li škoda přes sedm tisíc korun, další škodu 
způsobil pachatel poškozením vozidla. 
Pral se v Krahulčí 
V neděli 6. září byli policisté po jedenácté 
hodině večer přivoláni do restaurace v Kra-
hulčí, kde opilý muž rozhazoval židle a na-
padl fyzicky hosta. Agresivního muže pře-
vezli na protialkoholní záchytnou stanici 
k vystřízlivění. Při dechové zkoušce mu by-
la naměřena hodnota 2,31 promile alkoholu.

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

Krajské ředitelství policie Kraje 
Vysočina přijímá nové policisty
Nabízí:
- stabilní finanční ohodnocení
- příspěvky na dovolenou
- 6 týdnů dovolené
- odchodné, výslužné
- řadu dalších výhod
Požaduje:
- občanství ČR
- věk nad 18 let
- maturitní vysvědčení
- bezúhonnost
- fyzickou a zdravotní způsobilost
- bez stranické příslušnosti
Kontakt:
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
Vrchlického 46/2627, 587 24 Jihlava
nabor.ji@policievysocina.cz
tel. č.: 974 261 407
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konnějším 40MVA, protože Telč a okolí 
se nachází v námrazové oblasti a my vy-
hříváním vedení můžeme námraze před-
cházet. Realizací stavby dosáhneme zmo-
dernizování sítě a zvýšíme spolehlivost 
dodávky elektrické energie v celém obvo-
du rozvodny.“ Ten je mimořádně rozlehlý. 
Zahrnuje nejen celé území správního obvo-
du Telče. Nejednoho čtenáře určitě překva-
pí, že z rozvodny je dodávána el. energie až 
do příměstských částí Jihlavy (Popice, Ví-
lanec, Čížov), samozřejmě do Třeště a je-
jího okolí včetně Batelova nebo Švábova, 

na východě do Hor u Předína a Dlouhé Brt-
nice, na jihu do Velkého Pěčína, Červeného 
Hrádku, ale také do relativně vzdálených 
Domamili, Štěpkova či Radkovic u Budče. 
Pokud by pozorný čtenář hledal příbuznost 
tohoto obvodu se správním obvodem his-
torického velkého okresu Telč a někdejším 
významem telčské městské elektrárny, tak 
se příliš nemýlí.                                        /z/ 

Bez velkého halasu probíhá na samém 
okraji Telče mimořádná investice. Přitom 
je nejen pro město životně důležitá. A po-
kud sledujeme televizní zprávy, tak na řa-
dě míst v republice takovou akci toužebně 
očekávají. Kompletní rekonstrukce roz-
vodny elektrického proudu 110/22 kV 
společnosti E.ON v Rovných polích. 
„I když původní rozvodna z roku 1964 
prošla několika modernizacemi, naposle-
dy v roce 1996, její přístrojové vybavení 
neodpovídá současným potřebám a navíc 
se na stavebních objektech podepsal také 

čas,“ vysvětlila pro TL hlavní důvody vý-
stavby prakticky nové rozvodny mluvčí 
E.ONu Božena Herodesová. Současně po-
psala rozsah investice ve výši cca 55 mil. 
Kč. Ta je rozdělena na dvě etapy: „V roce 
2015 dojde ke stavbě budovy společných 
provozů a přípravným pracím pro II. eta-
pu. V roce 2016 pak bude provedena kom-
pletní rekonstrukce rozvodny 110kV (stav-
ba konstrukcí a kabelových kanálů, nové 
stání TR a TL, výměna přístrojů, instala-
ce řídícího systému) a dále bude zhotove-
no nové osvětlení areálu, oplocení a bude 
opravena příjezdová komunikace.“ Z řady 
dalších odborných kroků modernizace roz-
vodny B. Herodesová zdůraznila: „Z důvo-
du potřeby vyhřívání vedení 110kV v zim-
ním období bude jeden z transformátorů 
110/22kV (25MVA) nahrazen novým, vý-

Rozvodna Rovné pole. 
Investice za 55 mil. Kč 

Foto: Ilona Jeníčková

Starosta aktuálně

Čechovy autobusy. 
Nemilé překvapení
Stejně jako cestující do Jihlavy, tak i mě v zá-
ří zaskočilo ukončení provozu autobusových 
linek mezi Telčí a Jihlavou zajišťovaných pa-
nem Radkem Čechem. O to víc, že to nikdo 
předem neoznámil. K této věci jsme se se-
šli se starostou Třeště a domluvili se na spo-
lečném postupu. Pro další jednání s dopravci 
a Krajem Vysočina je nutné zmapovat, jak se 
zrušení dotklo škol a dojíždění do zaměstná-
ní. Následovat bude jednání s ICOMem, který 
v rámci dopravní obslužnosti provozuje linky 
mezi Telčí a Jihlavou, o úpravách a případ-
ném doplnění spojů, aby se toto nemilé pře-
kvapení dotklo co nejméně cestujících. O vý-
sledku budu informovat v TL.   Roman Fabeš

Nezaměstnanost v srpnu 
ČR 6,2% (červenec 6,3%)
Kraj Vysočina 5,7% (červenec 5,8%)
Správní obvod Telče 5,2% (červenec 5,2%)
Telč 5,6% (červenec 5,6 %)
Obce pod 5% hranicí: Borovná, Černíč, 
Hostětice, Jindřichovice, Knínice, Krahulčí, 
Krasonice, Markvartice, Mrákotín, Mysleti-
ce, Nevcehle, Ořechov, P. Dubenky, Rozseč, 
Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Stará Ří-
še, Urbanov, Zvolenovice, Žatec.
Nejvyšší nezaměstnanost v regionu má stále 
Vanůvek, 14,3%.
Srpnová statistika nezaměstnanosti je pro 
správní obvod a město stále lichotivá. Proti 
červenci se prakticky nezměnila. 

Zdroj: Statistiky ÚP

Nabídka volného 
bytu města Telče

v ulici U Háje 626,
Telč – Staré Město

Byt č. 1 (3+kk) v 1. podlaží
Celková plocha: 81,03 m²

Nájemné celkem:
7.049 Kč (bez elektřiny a plynu)

Termín pro přijetí žádostí:
do 23. 10. 2015

Podrobnosti o nabídce bytu 
jsou zveřejněny na úřední desce 

a webu města www.telc.eu.

Městská knihovna 
zve na Filipíny
Cestopisná beseda Milana Štourače o Filipí-
nách ve čtvrtek 15. října od 17 hodin v ob-
řadní síni radnice. Vstup volný.
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Nové knihy městské 
knihovny
Půjčováním se ti ztratí jen ty knihy, ke kte-
rým mimořádně lpíš.
MURPHYHO ZÁKON

Beletrie
May: Čtvrtá oběť; Sem-Sandberg: Chu-
dí v Lodži; Lamb: Jako voda; Hošková: 
Kamilenky; Tan: Údolí úžasu; Krausová: 
Marnivá sezona; Dueňas: Mise zapomně-
ní; Shah: Myšky v kuchyni; Steel:Pegas; 
Genova: Pořád jsem to já; Jazairiová: 
Před obzorem; Seghers: Příliš krásná dív-
ka; Cornwell: Sharpova pomsta; Hig-
gins-Clark: Syndrom Anastasia; Carr: 
Šerif z Thunder Pointu; Christie: Po-
slední víkend; Hannah: Bludná sděle-
ní; Glukhovsky: Budoucnost; Schiappa: 
Nanejvýš čtyři hodiny spánku; Lark: Os-
trov rudých mangrovníků; Kettu: Porod-
ní bába; Moriarty: Sedmilhářky; Meyer: 
Arkádie – Vzpoura; Lagercrantz: Dívka 
v pavoučí síti; Martin: Tanec s draky – 
Píseň ledu a ohně

Naučná
Lebl: Abeceda diabetu; Fořt: Aby nám 
všem chutnalo; Kirchnerová: Nápady pro 
rodičovskou dovolenou; Pytlík: Záhady 
literárního světa; Bourdain: Bez servítku

Dětská
Papoušková: Cestování s Velrybou; Po-
spíšilová: Do lavic!; Čech: Dobrodruž-
ství pavouka Čendy; Galán: Dračí srdce. 
Velká zkouška; Žáček: Chytré pohádky 
pro malé rozumbrady; Mikšíček: Klipy 
klap; Rožnovská: Natálka a zlobivé děti; 
Thomson: Temný pán. Školní roky; Šu-
rinová: Z deníku ohnivé démonky; Vo-
gel: Letní lásky; Lebeda: Medovníček 
detektivem

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Jan Novák: Život mimo kategorie; Vla-
dimír Kunc: Vysočina do kapsy; Jan 
Bauer: Rožmberkové - první po králi; An-
drew Blum: Z čeho je Internet; Martina 
Venglářová: Sexualita osob s postižením 
a znevýhodněním; Mojmír Svoboda: Psy-
chodiagnostika dětí a dospívajících; Joel 
Fuhrman: Jez, abys žil; Jeffrey K. Zeig: 
Umění psychoterapie; Michal Lalík: Prá-
ce s počítačem pro seniory 1. a 2. díl; Ol-
dřich Matoušek: Základy sociální práce; 
Pavel Zuna: Slavné dny

Pro TL připravuje Ilona Martinů

ZMIZELÁ TELČ. Přízemní domek ve Štěpnické ulici musel na počátku 70. let ustoupit 
areálu Svazarmu. Několik generací v něm naučil hrát na klavír či housle pan Bohumír 
Pokorný. Od roku 1908 profesor zpěvu na telčské reálce, dlouholetý ředitel kůru, sbor-
mistr Smetany ad. A také uznávaný harmonizátor lidových písní.

Vzpomínáme na 20. století

Městská knihovna 
v Týdnu knihoven
(od 5. do 11. října)
 - čtenářská amnestie pro své zapomnětli-
vé čtenáře - knihy lze vrátit bez sankč-
ních poplatků

 - přihlášení nových čtenářů zdarma
 - podzimní tvořivá dílna - úterý 6. října 

od 13 hodin v dětském oddělení knihovny
 - „Duhový týden“ - každý den v týdnu má 
jednu barvu aneb Zažijte půjčování knih 
jinak...

 - knihovnická samoobsluha - dětští čte-
náři si v určené dny (dvě půjčovní od-
poledne) vymění roli s paní knihovnicí 
a mohou si svoje knihy zapsat sami

 - „Knihovna jinak“ - vyhlášení výtvarné 
soutěže pro děti

Kapitoly z dějin Veselíčka
Připomínat v Telčských listech vydání no-
vé publikace Lucie Pazderové Kapito-
ly z dějin Veselíčka, vzdálené obce ležící 
mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem, je 
pro řadu čtenářů spíš překvapivé. Před se-
dmdesáti a více lety by tomu bylo ale ji-
nak. Díky Podstatským – Lichtensteinům, 
kteří měli svá rozsáhlá dominia jak v Tel-
či, tak ve Veselíčku, bylo soužití obou sí-
del, i přes vzdálenost, která je dělila, vel-
mi těsné. Řada obyvatel Telče doprovázela 

své zaměstnavatele do obce pod Oderský-
mi vrchy, od 19. století docházelo k hospo-
dářské kooperaci telčského a veselíčského 
velkostatku Podstatských, včetně perso-
nálních výměn. „Je na Veselíčku“ či „po-
jede na Veselíčko“, bylo v telčských do-
mácnostech slyšet stejně běžně, jako dnes 
„je v Jihlavě“. Především kapitoly týkají-
cí se Podstatských – Lichtensteinů budou 
pro zájemce o historii města velmi cenné.  
Publikace je v nabídce Knihovny UC.   /z/ 

Právě vyšly 

V srpnu 1883 bylo území bývalého panství 
Telč postiženo krupobitím. Jelikož Vese-
líčko bylo i nadále letním sídlem Podstat-
ských, na prvním místě však vlastníků zám-
ku a pozemků v Telči, byla tu (ve Veselíčku) 
učiněna sbírka ve prospěch poškozeného 
panství, která vynesla 18 zl. 50 kr. 

Irisdiagnostika 
v městské knihovně
Srdečně zveme na podvečerní povídání 
s následnou besedou na téma IRISDIA-
GNOSTIKA aneb Zjištění příčin zdravot-
ních problémů z oční duhovky. Beseda se 
koná v pondělí 26. října od 17:30 hodin 
v Městské knihovně Telč, nám. Zachariá-
še z Hradce 71. Přednáší Jana Bělohlavová 
– irisdiagnostik. 
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VELOCIPEDISTÉ PODPOŘILI CHARITU. Jako každoročně, tak i letos, se členové Spolku telčských velocipedistů zúčastnili v sobotu 22. 
srpna charitativní cyklojízdy Na kole dětem Vysočinou s Josefem Zimovčákem. Celý peloton doprovodili z náměstí na okraj Telče a popřáli 
mu šťastnou cestu bez nehod.

Foto na této straně: Ilona Jeníčková, Martin Florian, Roman Pokorný, archivy TL a Lesů ČR. 

VÁPNÍK PRO LESY. Od 10. září se váp-
nily lesy v okolí Javořice. Lesy ČR k to-
mu použily přírodní drcený vápnitý dolo-
mit, který nahradil chybějící živiny v půdě, 
hořčík a vápník. 

PŘIPRAVUJEME. Reportáž z dopravy žu-
lového monolitu pro Pražský hrad z Mráko-
tína na nádraží v Telči v listopadu 1925.

KAM V ŘÍJNU? Definitivně končí doba dovolených a výletů. Pro čtenáře TL je to ale ten 
správný okamžik podívat se v Telči tam, kam to v sezóně nestihli. Třeba do Muzea techni-
ky Aleše Wimmera v bývalé pile Na Sádkách. Třeba na řezačku krmiva firmy Josef Vystrčil 
a syn, na jejíž výrobě se podíleli předci nejednoho z nich. V říjnu je muzeum otevřené každou 
sobotu a neděli a ve svátek od 10 do 17 hodin.

SKROMNÝ SPONZOR. Dárce, který si 
nepřeje být jmenován, nechal na své ná-
klady restaurovat náhrobní desku na hrobě 
P. Josefa Rampuly na hřbitově u sv. Anny. 
Děkujeme.
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Stupně vítězů byly malé.

V sobotu 12. září hostila Telč mimořádnou sportovní událost. Závod ve sprintu Českého 
poháru orientačního běhu. Na startu se představilo v různých kategoriích více než 1100 zá-
vodníků (!). Autor tratě Martin Kratochvíl ji postavil tak, že závodníci dokázali, že spor-
tovat lze i v kulisách historických objektů zapsaných na seznamu UNESCO. Jako důkaz 
o celorepublikovém významu této sportovní akce uvádíme prvních pět v hlavních katego-
riích mužů a žen. Borci k nám přijeli opravdu z celé republiky.

Orienťáci sprintovali v UNESCU Hádejte s Panským 
dvorem
Telč a panské rody:
Na počátku 18. století se telčské panství 
stalo majetkem moravského rodu Lich-
tensteinů, později větve Podstatzky-Lich-
tenstein. Dnes se ptáme: Jak se jmenoval 
majitel panství, který byl známým mece-
nášem umění a milovníkem hudby?
Odpovědi na otázku zasílejte na adresu: 
Panský dvůr Telč, Informační centrum, 
Slavatovská 86, 588 56 Telč. Můžete je 
také nechat ve schránce v Informačním 
centru Panského dvora nebo je zaslat 
na e-mail: soutez@panskydvurtelc.cz
Autoři 3 vylosovaných odpovědí od nás 
obdrží volnou vstupenku do Panského 
dvora, která zahrnuje návštěvu Expozice 
V podzámčí, Lezeckého centra a Herny 
U zvířátek. Autoři dalších 5 vylosovaných 
odpovědí obdrží 50% slevu na vstupné 
do Panského dvora v Telči.

1. Kosová Denisa, Hradec Králové
2. Fenclová Marta, Pardubice
3. Horčičková Vendula, Luhačovice
4. Knapová Jana, Pardubice
5. Tesařová Markéta, Brno

1. Nykodým Miloš, Brno
2. Rollier Baptiste, Hradec Králové
3. Procházka Jan, Praha
4. Poklop Martin, Šumperk
5. Kubelka Tomáš, Pardubice

Foto: Jiří Čech

9. září se konal v Domově pro seniory již třináctý ročník Telčského 
desetiboje seniorů. Pro účastníky, kteří na soutěž zavítali i z jiných 
zařízení sociálních služeb, připravili zaměstnanci pořádajícího do-
mova řadu soutěžních disciplín. Zručnost si vyzkoušeli v Prodlou-
žené ruce, Paměťové karty je nenechaly na nic zapomenout a v Ná-
kupním koši a Příborníku se vrátili k praktickým stránkám života. 
Soutěžící i jejich doprovod si užili akční dopoledne a společně za-
tleskali těm nejúspěšnějším. I když není podstatné, kdo v tomto klá-

Byl desetiboj seniorů

Správná odpověď z minulého měsí-
ce na otázku jak se jmenoval kapr vy-
šlechtěný na telčském panství: Telčský 
modrák

Workoutové hřiště u Roštejna, o kterém jsme informovali v minu-
lých TL, ožilo v neděli 13. září. Své umění zde ukázali profesioná-
lové z týmu Phoenix Workout. Za krásného počasí nechyběla ani 
shybovací soutěž o ceny.                                         Foto: Vladimír Švec

ní zvítězil, ty nejúspěšnější zaznamenáváme. 1. místo obsadilo do-
mácí družstvo, druzí byli hosté z Budíškovic a třetí skoro domácí, 
CHPS Telč. O dobrou náladu se postarali harmonikáři Robert Ka-
lenda a Josef Pelant, pohoštění zajistilo několik sponzorů a při or-
ganizaci pomohli také žáci obou telčských základních škol. A že ce-
ny vítězům předal starosta Roman Fabeš spolu s ředitelkou domova 
Marikou Krejčí, je v případě seniorského desetiboje samozřejmostí.

Zpráva a foto Lenka Pelejová, sociální pracovnice DpS Telč
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Jen tohle by stálo za představení v našem seriálu. Josef Fišer je více 
než čtvrtstoletí autorem pravidelné rubriky TL o počasí. Nestane se, 
aby prošel Telčí a neslyšel od známých otázku: Jaké bude? Vrtochy 
počasí jsou, a stále budou, vděčným tématem pro každou příležitost. 
Doba Poručíme větru dešti prostě nepřišla. Spíš naopak. Zdá se, že 
čím dál častěji slyšíme: Počasí se zbláznilo. Je to pravda? První otáz-
ka pro rozhovor s meteorologem je na světě.
Neřekl bych, zbláznilo. Ale anomálie, které v posledních letech za-
žíváme, nelze přehlédnout. Patřím mezi ty, kdo si myslí, že za nimi 
stojí lidská činnost. Na druhé straně, doba, kdy počasí přesně sledu-
jeme, je příliš krátká na to, abychom na téma „změna klimatu“ mohli 
dělat kategorické závěry.

Jak a kdy jste se dostal k meteorologii?
Přes zájem o historii a hlavně archeologii jsem nakonec skončil u me-
teorologie. Nemalou měrou k tomu přispěla existence profesionální 
meteorologické stanice v Telči. A také můj vztah k přírodě. Kdy? 
Samotnému se mi tomu těžko věří. Za pár let to bude padesát roků. 
Jak moc se za tu dobu změnila práce pozorovatele?
Především v technice a v přístrojovém vybavení. Když jsem začí-
nal, používaly se klasické teploměry, vlhkoměry... Pozorovatel jejich 
údaje každou hodinu vizuálně odečítal na „meteorologické zahrád-
ce“. Dnes se tohle vše děje, díky elektronickým přístrojům, automa-
ticky. Neexistovaly meteorologické družice, internet ad. Myslím, že 
tohle může posoudit každý mého věku, pokud si vzpomene na dlou-
há, a pro laika nudná, meteorologická hlášení v rádiu o atmosféric-
kém tlaku, isobarách a rosných bodech... 
Co říkáte letošnímu létu? Byl to opravdu takový extrém?
Byl. Alespoň z pohledu délky pozorování naší stanice (od roku 1946, 
pozn. red.). Tak dlouhé souvislé období s tropickými teplotami nad 
30°C a navíc bez deště jsme dosud nezaznamenali. 

Doba „Poručíme větru dešti“ prostě nepřišla 
Jaký největší klimatický šok jste ve službě prožil?
To je těžká otázka. Určitě to byla noc ze Silvestra v roce 1978 
na Nový rok 1979, kdy v jejím průběhu poklesla teplota téměř 
o 30°C. Z jarní teploty 9,8°C 31. prosince jsme se 1. ledna rázem 
ocitli v kruté zimě (-18,1°C). Těch „šoků“ bylo samozřejmě daleko 
více. V živé paměti máme ochlazení po vichřici 29. července 2013. 
Podobné jevy má většinou na svědomí bouřlivý průběh výměny 
vzduchových hmot.
Meteorologie a příroda bezprostředně souvisí. Čtenáři často če-
kají na Vaše zprávy o příletu čápů, vlaštovek či zpěvu skřivana. 
To také patří k práci profesionálního meteorologa?
Kdysi ano, kdy součástí naší práce bylo tzv. fenologické pozorování. 
Teď to je již jen soukromý zájem o jevy, které k meteorologii patří. 
Důkazem toho je nakonec i řada pranostik.
Areál meteorologické stanice, který v roce 1953 postavila na kop-
ci Buzový za městem armáda, leží na katastrálních územích Telče 
a sousední Kostelní Myslové. Protože budova je v k.ú. Myslové, 
jmenuje se oficiálně po ní. Nebylo by lepší, z pohledu posluchače 
zpráv o počasí, kdyby nesla jméno města? 
Máte pravdu. Sám když podávám zprávu o počasí, tak uvádím: Kos-
telní Myslová u Telče. Při svém vzniku, kdy sídlo stanice bylo na vě-
ži sv. Jakuba, se samozřejmě jmenovala Telč. Protože provozní bu-
dova stanice má číslo popisné Kostelní Myslové, jmenuje se po ní. 
Podobně slyšíme třeba Kuchařovice a ne Znojmo. 
Vím, že jste zapálený zahrádkář. Jak Vám letos počasí na za-
hrádce „pomohlo“?
Nerad používám slovo špatně, ale mé hodnocení letošní úrody se 
k němu blíží. Jaro vypadalo pro zahrádkáře velmi nadějně, vše dobře 
odkvetlo, vyhnuly se nám květnové mrazíky. Pak ale přišlo období 
extrémních teplot a sucha. Asi jiné hodnocení bude mít ten, kdo mohl 
na zahrádce zalévat.
Na zahradě také experimentujete?
Zkouším toho docela dost. Přispívá k tomu i počasí, o kterém se ba-
víme. Ochutnal jsem i vlastní fíky nebo ananas a samozřejmě i vin-
nou révu. Je to ale sázka do loterie. V našich podmínkách může přijít 
jeden rok, kdy pokusy o pěstování subtropických rostlin rázně skončí 
a počasí nás vrátí do reality Vysočiny.
Rozhovor s meteorologem nemůže skončit jinak. Jaká bude nad-
cházející zima? 
Tak to opravdu nevím a neví to ani kolegové s daleko lepším přístro-
jovým vybavením. Odvodit od mimořádně teplého a suchého léta tu-
hou zimu bohatou na sníh by bylo spíš zbožným přáním.               /z/

Lidé mikroregionu

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 10/2015          List MAS Telčsko (56)

Josef Fišer pochází z Telče. V roce 1966 maturoval na zdejším 
gymnáziu, tehdy Střední všeobecně vzdělávací škole. Od roku 
1970 pracuje jako pozorovatel na meteorologické stanici Českého 
hydrometeorologického ústavu Kostelní Myslová. Pravidelně při-
spívá do Telčských listů.
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Podzimní
BEZKORUPCE TOUR
Bezplatná protikorupční právní po-
radna občanského sdružení Oživení
středa 14. října od 16 hodin

v obřadní síni radnice
pro aktivní občany, zastupitele, pod-
nikatele, zaměstnance úřadu nebo 
firmy ● transparentnost veřejných 

zakázek ● právo na informace ● za-
pojení občanů do rozhodování ● hos-
podárné nakládání s majetkem obce 
● městské společnosti a další témata

pořádá: Oživení, o.s.
Více www.bezkorupce.cz

Mikroregionální střípky

Hodice
2. - 3. 10. – Vepřové hody
Pořádá: Moto klub Hodice AČR
Strachoňovice
3. 10. – Výlov rybníka
Telč
3. 10. – Výlov Štěpnického rybníka
Urbanov
10. 10. – Výlov rybníka
Nová Říše
10. 10. – Hrajeme si a cvičíme v parku
Pořádá: NOKUS
Sedlejov
17. 10. – Výlov rybníka 
Třeštice
24. 10. – Lampionový průvod – výroba 
masek z dýní
Radkov
31. 10. – Výlov rybníka

Před sto lety zemřel spisovatel František Novák 
Připomínáme si:

Rodný dům Františka Nováka v Zachariášově ulici.

25. října 1915 zemřel v jihomoravských 
Boleradicích tamní řídící učitel Franti-
šek Novák. Telčský rodák (8. října 1867) 
a absolvent zdejší reálky (1885) byl ve své 
době uznávaným autorem řady literárních 
prací, drobných povídek, básní, ale i ro-
mánů. Pravidelně přispíval do řady novin. 
V roce 1912 patřil mezi zakládající čle-
ny Moravského kola spisovatelů. Podstat-
nou část svého díla věnoval místům své-
ho učitelského působení na jižní Moravě 
(Podivín, Velké Bílovice, Moutnice ad.). 
Od roku 1906 až do své předčasné smrti 
byl ředitelem školy v Boleradicích u Břec-
lavi, kde je také pochován. Zde požíval mi-
mořádné úcty, o čemž svědčí jak jeho udr-

žovaný hrob, tak pamětní deska na zdejší 
škole. Přítel bratří Mrštíků byl v dobových 
referátech označován jako povídkář již-

ní Moravy. Rodnému 
kraji na Vysočině vě-
noval sbírku povídek 
Domácí kraj, která 
vyšla s ilustracemi dal-
šího významného Tel-
čana, spoluzakladatele 
Lidové malírny Hyn-
ka Janků, v  roce 1914. 

Dodnes je v nabídce městské knihovny. Ta 
také připomene výročí Františka Nováka 
malou výstavkou.

Podle textu Josefa Remeše, Zprávy 1977

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Svatováclavský místopis 
Třebíčska a okolí

14. října od 18 hodin
Přednáší Viktor Velek 

Univerzitní centrum MU v Telči

V Dyjici Urbánek 
a Mourek
Aktivní spolek BEZOBAV Dyjice pořádá 
17. října ve 20 hodin v tamním Kulturním 
domku koncert Vojtěcha Urbánka a Tomáše 
Marka. „Klasické blues v podání dvou kytar 
s písněmi o životě,“ slibují pořadatelé.

M. Křenková 
ve Velkém Meziříčí
V rámci pravidelného kulturního progra-
mu se návštěvníkům restaurantu společen-
ského a obchodního centra OC Panorama 
v Třebíčské ulici ve Velkém Meziříčí před-
staví svými básněmi a fotografiemi sta-
roříšská výtvarnice a absolventka GOB 
Magdalena Křenková – Florianová. 
Návštěvníci centra, které je dominantou 
města, si práce M. Křenkové budou mo-
ci prohlédnout od 26. října do 15. listopa-
du (po 10:30 - 15:00, út, st, čt, ne 10:30 - 
22:00; pá, so 10:30 - 24:00).

S Boženou Němcovou
Říjnové Větrání kostela a varhan sv. 
Linharta v Lidéřovicích, které je jedineč-
nou příležitostí k návštěvě významné sta-
vební památky regionu, bude v neděli 4. 
října od 14:30 věnováno básním, které 
za protektorátu napsal jako posilu pro náš 
národ František Halas a vydal je ve sbírce 
Naše paní Božena Němcová. Verše před-
nese a průvodním slovem přiblíží Michal 
Ježek. Varhanní hudbě dá zaznít P. Chris-
tian Pšenička, O.Praem.            Podle TZ

Větrání kostela a varhan 
v Lidéřovicích

Zápisy dětí do 1. tříd základních škol 
školního roku 2015-16 v celém správním obvodu Telče

15. – 16. 1. 2016.
Jedná se o základní školy v Telči, Nové Říši, Staré Říši, Mrákotíně, Krahulčí a Urbanově. 
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného ná-
bytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěs-
né vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, 
matrací. Tel. 721 123 595.

• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 721 469 234.

• Provádím obklady koupelen a zednické práce – zdění, omítky, be-
tonování. Tel. 605 701 674.

• Půjčka pro každého. Půjčujeme od 5 000 Kč do 50 000 Kč. Vyříze-
no do 24 hod. Volejte 775 421 299.

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna v Telči na Mysli-
bořské ulici. Nové kurzy začínají každé první pondělí v měsíci 
v 15,30 hod. na učebně autoškoly. Více info na www.autoskola-
ekol.wz.cz.

• Nabízím pronájem samostatného pokoje v RD v Telči. Vlastní 
WC a koupelna. Cena 4500 Kč. Tel. 775 219 361.

• Koupím stříbrný smrk, větve. Pokácím. Cena dohodou. 
728 298 420.

• Přijmu spolehlivou paní na úklid cca 4 hodiny denně. 607 885 657.

• Koupíme pole, louky, pastviny od 2 ha, les i s pozemkem. Platba 
v hotovosti. Telefon: 739 641 944

Malý oznamovatel

Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 8. do 18. 9. 2015.

Se zářím přišel konec léta

Průměrná teplota:   21,6°C
Průměrný tlak:  1015,6 hPa
Srážky:    45,4 mm
Maximální teplota:   36,6°C, 8. 8. 
   v 15,50 hod.
Minimální teplota:   7,2°C, 26. 8. 
   v 6,21 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  33,3 km/h, 25. 8.

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.

Srpen v číslech

I v srpnu pokračovalo počasí podobného rázu, jaké nastartoval 
horký červenec. Asi do poloviny srpna bylo počasí téměř beze srá-
žek. Začátkem měsíce bylo více oblačnosti s maximálními teplo-
tami mezi 20 až 28°C a s ojedinělými srážkami. Od 4. srpna byla 
jen malá oblačnost a denní maxima se opět vyhoupla nad 30°C. 
Až do 15. srpna trvala šňůra dvanácti tropických dnů s maximy 
mezi 30 až 35°C. Na naše obvyklé poměry vedro přímo úmorné. 
15. srpna navečer přišla bouřka, při níž konečně trochu zaprše-
lo. Od 16. 8. poklesly i maximální denní teploty pod 30°C. Bě-
hem tří dnů se velmi citelně ochladilo a 18. 8. bylo maximum 
dokonce jen 16°C. Naštěstí pro nás se tento teplotní skok obešel 
bez extrémních projevů počasí. Současně bylo i hodně oblačnosti 
s bouřkami a přeháňkami. V období od 15. do 19. 8. napršelo přes 
50 mm srážek. Ty byly velmi potřebné, protože půda již byla su-
chem rozpraskaná a trávník byl sluníčkem do běla vypálený. Vo-
da pochopitelně chyběla veškeré vegetaci i vodní fauně. Po tomto 
srážkovém období se opět projasnilo a teploty se vrátily na letní 
normály. Od 28. do 31. 8. dokonce opět na tropické hodnoty nad 
30°C. Srážky byly už jen slabé a ojedinělé. Za celý měsíc bylo 20 
letních dnů (denní maximum 25°C a více) a z toho 16 tropických 
(denní maximum 30°C a více). Byly také dvě tropické noci, kdy 
teplota neklesla pod 20°C. Takový průběh počasí znamenal řadu 
nových teplotních rekordů v historických tabulkách.
Dne 17. 8. odletěla první vlna vlaštovek a 24. 8. odletěli čápi. 
Měsíc hodnotíme teplotně jako mimořádně nadnormální, srážko-
vě mírně podnormální. Ale rozložení srážek každý pozoroval sám.

Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Počasí v srpnu  Farmářské trhy v Telči
sobota 10. a 31. října 

od 9 do 15 hodin náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:

mléčné výrobky a sýry ● regionální pivo ● uzeniny ● do-
mácí oplatky ● sušené ovoce ● pečivo ● med a medovinu 
● koření ● výrobky z rakytníku ● zeleninu ● sazenice ● 

produkty zdravé výživy ● přírodní kosmetiku
Kontakt na pořadatele: 

722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko, Město Telč

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty 
z historie města. Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí. Prohlídka je 
možná pouze po objednání v informačním centru na radnici - 
osobně, tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu
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Sport
Fotbal
Rozpis domácích utkání 
týmů SK Telč 
  4. 10. 15:00 Telč B – Bítovčice
10. 10. 15:00 Telč C - Rohozná
11. 10. 10:00 dorost – Náměšť n. O. 
11. 10. 15:00 Telč A – Náměšť n. O.
17. 10. 9:00;10:45 žáci - Pelhřimov
17. 10. 14:30 Telč B – A. Důl 
25. 10. 10:00 dorost - Třešť
25. 10. 14:30 Telč A – Kouty 
  1. 11. 13:30 Telč B – Brtnice

Bez záruky

Úspěch Roštejnské 
dětské fotbalové ligy
Letos se na hřišti u rybníka Roštejn v prů-
běhu letních prázdnin konal již třetí roč-
ník Roštejnské dětské fotbalové ligy. Kaž-
dý pátek zde probíhaly fotbalové turnaje. 
Výsledky se sčítaly s tím, že poslední 
prázdninový pátek 29. srpna proběhlo 
velké finále o řadu atraktivních cen, me-
dailí a pohárů. Úspěchem turnaje je vel-
ký zájem více než 40 malých fotbalistů. 
Absolutním vítězem se letos stal Antonio 
Lacko, druhý byl Honza Nováček a třetí 
skončil Pavlík Skoumal. Turnaje organi-
zuje oddíl fotbalu SK Telč ve spolupráci 
s Bufíkem U Roštěnky.

Vladimír Švec

Florbal
RaptorCup vyhrály Staré 
pušky 
Na pátém ročníku florbalového turna-
je RaptorCup změřilo své síly v sobotu 5. 
září devět týmů převážně z jižní Moravy 
a Vysočiny. Podle pořadatelů se na turnaj 
podařilo získat kvalitní soupeře a tak dvě 
domácí družstva to neměla lehké. Fbc Telč 
skončili čtvrtí a Líní lvi již v osmifinále. 
Turnaj vyhrál tým Staré pušky z Jihlavy.

Florbalový kroužek
Orel Telč nabízí dětem a mládeži od 5 
do 16 let florbalový kroužek pod vede-
ním zkušeného trenéra. Vhodné pro klu-
ky i pro holky. Začínáme každé pondělí 
od 17 hodin v tělocvičně ZŠ Hradecká. In-
formace najdete na webové stránce http://
florbaltelc.jdem.cz.

Aikido - pro děti od 8 let a dospělé vše-
ho věku, kteří mají chuť se hýbat. Nábor 
s ukázkou cvičení v pondělí 5. 10. a ve čtvr-
tek 8. 10. vždy v 16.30 v sokolovně v tělo-
cvičně juda.
Všeobecná gymnastika - pro dívky od 3. 
tříd. Zápis ve čtvrtek 8. 10. v 15.30 hod 
v hale Sokola. Bližší info 723 762 721.
Kontakty: tjsokoltelc@volny.cz,
733 101 437 - paní Bláhová

Sokol Telč otevírá 
od října nové oddíly   

Na sobotu 3. 10. Orel Telč zve běžce všech věkových kategorií a běžeckých dovedností 
na cross Roštýnské stráně. Přespolní běh, jehož vrcholem bude závod mužů na 5 km, je 
letos nově zapsán do Orelské běžecké ligy. Lze tedy očekávat výborné běžecké obsazení. 
Nemáte odvahu na závod, ale chcete vyzkoušet radost z běhu? Vezměte manželku či man-
žela, syna či dceru a přijďte na společný běh rodin. Vyhrává každý účastník. Registrace 
od 8:30 do 9:30 hod. u rybníka Roštejn (restaurace U Roštěnky). Dospělí od 18 do 60 let 
startovné 20 Kč, děti, mládež a senioři zdarma. Čaj na zahřátí je samozřejmostí.           dk

Přespolní běh

Fotbalové mládí 

Do fotbalové soutěže I. třídy žáků sk. 
A vstoupili telčští žáci tím správným způ-
sobem. Úvodní zápasy obě mužstva vyhrá-
la. Ti mladší, pod vedením Milana Kudláč-
ka, vyhráli nad Ždírcem n. D. vysoko 11:0 
a v Žirovnici 8:2. V kategorii starších žá-
ků došlo ke změně na postu trenéra. An-
tonína Matějku vystřídala mladá dvojice 
hráčů A - týmu, David Kudláček a Josef 
Jančo. Premiéra se novým trenérům i hrá-
čům vydařila. Jejich svěřenci vyhráli 5:0 
a 4:1. Přesto se telčský mládežnický fotbal 
potýká se stále se opakujícími problémy. 

Ty spočívají v nezájmu ze strany rodičů. 
To potvrdil i trenér Milan Kudláček, který 
po vítězství nad Ždírcem n. D., prohlásil: 
„Opětovným smutným zjištěním bylo, že 
na našem utkání bylo přítomno pouze pár 
domácích rodičů, stejně jako ze Ždírce n. 
D. vzdáleného 80 km od Telče.“ Ti i přes 
pro ně nepříznivý vývoj utkání své rato-
lesti stále povzbuzovali. Trenérská funkce 
je zodpovědná, časově velmi náročná a při 
nezdarech nevděčná. Přejeme proto všem 
trenérům hodně zdaru a vězte, že bez pod-
pory rodičů a diváků se hraje špatně.  -rd-

David Kudláček při tréninku starších žáků.                                                             Foto: Archiv rd
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3. října 
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
Centropen, 384 423 430
(dtto 4. října) 
Polná, MUDr. Hana Červinková
Varhánkova 227, 732 925 481
4. října
Polná, MDDr. Hana Červinková
Varhánkova 227, 777 753 636
10. října 
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová 
Nemocnice Dačice, 384 358 294 
(dtto 11.října) 
Jihlava, MUDr. Danuše Caklová
Brtnická 4267/1, 774 082 359
11. října
Jihlava, MUDr. Jiří Coufal
Na Hliništi 2021/32,  567 309 163
17. října 
Dačice, MUDr. Jaroslava Marková
TRW - DAS, 384 456 215 
(dtto18. října )
Jihlava, MUDr. Lumír Dobrovolný
5. května 3311/4, 567 211 681
18. října 
Jihlava, MUDr. Jitka Doležalová
Vrchlického 2497/57, 567 574 572
24. října 
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176, 384 423 107
(dtto 25. a 28. října)
Jihlava, MDDr. Eva Doležalová
Havlíčkova 34a, 774 417 100
25. října 
Jihlava, MUDr. Marie Dryšlová
Havlíčkova 2408/122, 972 646 352 
28.října 
Jihlava, MUDr. Ludmila Dubová
Brněnská 455/54, 567 552 254 
31. října 
Dačice, MUDr. Ivana Pelikánová 
Nemocnice Dačice, 384 358 297 
Kostelec, MUDr. Přemysl Fučík
Kostelec 87, 567 573 016
Pohotovost Jihlava od 8 - 12 hod. (567 
157 211), Dačice 8 - 10 hod. V případě 
potřeby doporučujeme prověřit na tlf. 
číslech v závorkách. Změna služeb ne-
ní vyloučena. Aktuálně na www.telc.eu, 
www.nemji.cz. Zubní pohotovost v Dači-
cích na www.nemda.cz

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích

v říjnu

17. října od 9 do 12 hodin, konferenční sál 
hotelu Antoň. Kontakt pro rezervaci prodej-
ního místa: bazarekmaminektelc@gmail.com

Podzimní bazárek 
dětského zboží

Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Ovoce se nám vybarvuje do sytých ba-
rev a listy na stromech dostávají zajímavé 
odstíny. Někdy udělá podzim tak nádher-
né barevné fantazie, že je nedokážeme ani 
namíchat na paletě. Podzim mám spojený 
s výtvarnou výchovou ve škole. Nevím, 
proč mi v hlavě utkvěla zrovna tato vzpo-
mínka, ale je to tak. Je to především velká 
máslová hruška, zbarvená do žlutočerve-
na. Samozřejmě jsme malovali i jablíč-
ka a listy ze stromů, ale já mám nejsilněj-
ší vzpomínku na tu hrušku. Rostla vzadu 
na zahradě, a když se do ní kouslo, tekla 
sladká šťáva po bradě a ve škole po seši-
tě. To, když se model po výtvarné výchově 
změnil ve svačinu. Tak, jak se po prázd-
ninách psalo slohové cvičení na téma, co 
jsme zažili o prázdninách, tak se prostě 
malovala hruška. Na gymnáziu jsme větši-
nou malovali Telč, tam se již hruška vytra-
tila ze studijního plánu, ale základní škola 
se hrušky držela až do deváté třídy. Nevím, 
co dnes děti na podzim malují. Možná ba-
nán nebo pomeranč. Ale hruška je hruš-
ka. Už mi to tak zůstane a nebudu to mě-
nit. Tu vůni a chuť nic nenahradí. Strom je 
dávno pokácený, ale ta vzpomínka je stále 
živá. Stačí se ochladit, a jak začne padat 
listí ze stromů, naskočí mi hruška. Hruš-
ka, položená na lavici, před ní bílá čtvrtka 
papíru a vodové barvičky, kdy je ještě po-
znat, která barva je která, což se na konci 
roku již říci nedalo. A třeba zrovna tako-
vou krásnou hrušku uvidíme na Podzimní 
výstavě zahrádkářů, která bude v Tel-
či od 23. října. Tak přeji krásný, barevný, 
podzim s vůní vyzrálého ovoce a sluníčka.

Malíř podzim

HRADEC KRÁLOVÉ
13. - 17. 10. – Jazz jde městem
Prestižní hudební přehlídka, která pravi-
delně přináší jazz ve všech jeho podobách. 
Špičkoví tuzemští a zahraniční umělci, no-
vé jazzové projekty i začínající hudebníci…

CHEB
1. - 4. 10. - 18. ročník festivalu Divadlo 
jednoho herce
16. - 17. 10. Jazz Jam mezinárodní jaz-
zový festival
31. 10. - Grand Prix Cheb 2015, meziná-
rodní taneční soutěž

JINDŘICHŮV HRADEC
10. 10. – Přes kopec na Hradec aneb Jin-
dřichohradecký pedál 
Ukončení letní turistické sezóny spojené 
s cyklistickou vyjížďkou, která vede přes 
nově otevřenou rozhlednu na Rýdově kop-
ci. Bohatý doprovodný program, občer-
stvení zajištěno.

KUTNÁ HORA
10. 10. – Zámecké jezdecké slavnosti 
na zámku Kačina
10:00 – 17:00 hod. Ušlechtilá krása koní se 
opět po roce vrací na zámek Kačina. Ob-
líbené slavnosti věnované koním a všemu, 
co s nimi souvisí.

LITOMYŠL
2. - 5. 10. ArchiMyšl 2015
Oslava světového dne architektury, ko-
mentované prohlídky, besedy, projekce - 
spojeno s oslavou 15. narozenin Klášter-
ních zahrad

POLIČKA
3. 10. – Noční prohlídky na hradě Svoja-
nově
Chcete být u toho, když se na hrad vrátí je-
ho poslední soukromý majitel? Pak si ne-
nechte ujít další oživené prohlídky.

TELČ
3. 10. - Výlov Štěpnického rybníka
od 8.00 hod. Na Baště
Prodej živých ryb a rybích specialit, hudba, 
občerstvení.

TŘEBOŇ
3. 10. - Jabkobraní 2015
Masarykovo náměstí
Slavnosti jablek s jablečným trhem i výsta-
vou dětských výtvarných prací

Inspirace z České inspirace

Sbírka se uskuteční v sobotu 17. 10. od 9 
do 14 hodin v prostorách bývalého školní-
ho statku.
Přístup do objektu je pouze zadní bra-
nou z ulice Batelovské a stále přímo 
po místní komunikaci. Místo sběru je ozna-
čeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silono-
vé, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, 
plyšové hračky, pouze nové boty. Prosí-
me, věci noste v pevných obalech (krabi-
ce, pytle).
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradec-
ká 221, Telč, tel. 732 157 552

Humanitární sbírka 
Charity
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Akce
3. 10. 8.00 hráz rybníka Na Baště
Výlov Štěpnického rybníka
prodej živých ryb a rybích specialit, hudba, 
občerstvení
3. 10. 14 - 16
Den otevřených dveří na GOB a SOŠ
Výstava vyřezávaných tabel SOŠ a fotogra-
fií absolventů gymnázia
10. 10. 9.30 a 10.30 radnice
Vítání dětí
19. 10. 17.00 Konírna státního zámku
Slavnostní předávání Cen a Uznání měs-
ta Telče za rok 2015
28. 10. 15.30 Uspávání broučků
TJ Sokol Telč zve rodiny s dětmi do přírody 
na tradiční uspávání broučků. Sejdeme se 
v hale Sokola ve středu 28. 10. v 15.30 hod. 
Kromě dobré nálady si vezměte lampiony 
nebo světýlka a buřtíky k ohníčku.

Koncerty
4. 10. 17.00 orlovna
Santini zpívá pro orlovnu - Benefiční 
koncert Pěveckého sboru Santini Telč.
14. 10. 19.00 sál NPÚ
Miloslav Ištvan Quartett
Alexej Aslamas, Jan Bělohlávek - housle, 
Stanislav Vacek - viola, Štěpán Filípek – vi-
oloncello, Milena Svobodová – klarinet. 
Na programu jsou skladby Mozarta, Rave-
la, Kukala, Morricone

Výstavy
5. – 29. 10. vstupní síň radnice
Mít úsměv ve tváři, v mládí i ve stáří
Práce žáků telčských škol a školských zaří-
zení. Vernisáž 5. 10. v 16 hod.
23. - 25. 10. Dům zahrádkářů
Podzimní výstava zahrádkářů
Součástí výstavy je i prodej podzimních 
a dušičkových vazeb. Výstava je otevřena 
v pátek 14.00 - 17.00 hod., v sobotu a v ne-
děli 8.00 - 17.00 hod.

Trhy
10. a 31. 10. 9.00 - 15.00        náměstí
Farmářské trhy
17. 10. 9 - 12   bývalé autobusové nádraží
Bleší trhy
Kontakt pro zájemce o prodej: blesakvtelci@
seznam.cz, tel. 721 033 238, 736 434 156. 
Při nepřízni počasí se akce ruší.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: 
po 14 - 18, út, st, čt 15 - 19, pá 13 - 17 hod.

Kulturní kalendář
Téma na říjen: Zdraví
15. 10. 16.00 Film „Nedotknutelní“
19. 10.  Kvíz „Co je zdravější“, 
  po celou otevíračku
29. 10. 16.00 Turnaj v tanečních 
  podložkách

Týden sociálních služeb

Dny otevřených dveří. 
Sdílení i ZASTÁVka
● 5. října od 9 do 17 hodin Sdílení v pro-
storách na poliklinice (Masarykova 330) 
a v „domečku“ naproti (Masarykova 57). 
Vše o aktivitách Sdílení, sociální poradna.
● 7. října od 11 do 19 hodin ZASTÁVka 
ve Slavíčkově ulici. Vše o aktivitách ZA-
STÁVky, prohlídka objektu. Kdo se zare-
gistruje, může si od 15 hodin zahrát fotbá-
lek a kdykoliv od 13 hodin vlastnoručně 
vyrobit plstěnou ozdobu či brož.

Klub důchodců
24. 10. 14.00 v budově polikliniky
Posvícení
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
Klub důchodců zve zájemce do kroužku 
Trénink paměti. Scházíme se každou dru-
hou, třetí a čtvrtou středu v měsíci odpoled-
ne ve 14.00 hod.

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

Aktivity pro MAMI@mimi 
s Petrou Lustigovou
nám. Zachariáše z Hradce 4, budova fary, 
2. patro
MimiVmami (cvičení pro těhotné) - kaž-
dou středu od 17 hod. Další termíny a info 
o aktivitách pro MAMI@mimi@nemluv-
ňátka@pidilidi@svišti najdete na webu, stá-
le se můžete přihlásit. Více informací na tel. 
724 415 809 nebo www.balancplus.cz

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče s dět-
mi v bývalém kině, 1. patro, tel: 775219362, 
www.krtecek.org, www.facebook.com/cent-
rumkrtecek
Otevřeno úterý, středa, pátek od 9 do 12 hod.
4. 10. procházka a soutěže
14. 10. v 15.30 beseda A žili spolu šťastně 
až do smrti?!? ... nakolik je život pohádka 
s Bohdanou Tomanovou

3. 10. 9 - 16    Ochutnávka v podzámčí
Vstup zdarma
• Piva malých pivovarů – Pivovar Kozlí-

ček, Radniční pivovar Jihlava, Pivovar 
Popelín, Pivovar Ruprenz, Pivovar Čes-
ký Rudolec

• Ochutnávka pálenek z Hospodářského 
dvora Bohuslavice

• Kávové speciality, Pečený beran a další 
krajové speciality

Ochutnávka v pohybu: zapůjčení elek-
trokol, elektrokoloběžek a vozítek Segway 
za výjimečné ceny. Při dobrém počasí výlet 
na kole s průvodcem na Hrad Roštejn aneb 
jak „Na plný proud“ jezdit Vysočinou
Doprovodný program: živá hudba, spor-
tovní a znalostní soutěže
Podzimní míčobraní – cvičení na míčích 
s Petrou - v 8.30 hod. cvičení pro děti od 2 
do 5 let, od 10.30 hod. cvičení pro dospělé 
i děti od 6 let

RETRO KINO – Biograf 16
Retro projekce 16 mm filmů
10. října, 19.00 „Je to na Vás“
O výběru říjnového promítání můžete roz-
hodnout i Vy. Prostřednictvím našeho face-
booku, e-mailu nebo se zastavit na Infor-
mačním centru v Panském dvoře. Vybírat 
můžete z filmů: Bonnie a Glyde po ital-
sku, Svatý rok, Milostný život Budimira 
Frajkoviče, Vlčí bouda, Neviditelný.

Divadlo
7. listopadu, 19.00 Divadelní spolek Frída – 
představení ROŠÁDA Hrají: Martin Trnav-
ský, Bára Munzarová, Radim Novák, Martina 
Procházková. Předprodej vstupenek na Infor-
mačním centru v Panském dvoře od 15. října.

Výstava
Do 31. října - Prodejní výstava obrazů 
Mgr. Sylvie Muselové

Sport
Lezecký kroužek pro děti – každé pondělí 
a středa, od 16.00 do 17.30. Děti od 6 let se 
mohou do konce října přihlásit do lezecké-
ho kroužku v Panském dvoře.
Lezecký kurz pro dospělé, každé pondělí, 
středa a pátek, od 18.00 do 19.30
Centrum bojových umění Vysočina – TA-
EKWONDO, každé úterý 17.00 – 18.30 
a pátek 16.00 – 17.30

FIT BOX
každé pondělí a středu, 18.30 – 19.30
GroupBoxingAcademy IBFF, BOSU & 
FLOWIN, CROSSFIT – připravujeme
Podrobnější informace najdete na www.
facebook.com/panskydvurtelc, www.pan-
skydvrurtelc.cz nebo v Informačním centru 
v Panském dvoře.

Panský dvůr Telč v říjnu 
a začátkem listopadu: 
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Římskokatolické
3. 10. so 18.00 Matka Boží
4. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
10. 10. so 18.00 Matka Boží
11. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
17. 10. so 18.00 Matka Boží
18. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
24. 10. so 18.00 Matka Boží
25. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
31. 10. so 17.00 Matka Boží

Evangelické
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  rodinném 
centru Krteček, Jihlavská 77 (býv. kino)
pořádá měsíční série Biblických přednášek

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Jindřiška Šmachová, Staré Město
Petra Marková, Staré Město
Anna Bloudíčková, Staré Město
Kristýna Škorpíková, Staré Město
Štěpán Mareček, Podolí

Blahopřejeme novomanželům
Jan Skoba, Praha
a Dagmar Opravilová, Dyjice
Jiří Škorpík, Jihlava
a Zlatuše Slobodová, Jihlava
Tomáš Vodička, Telč
a Klára Komínová, Telč
Petr Dressler, Nové Město nad Metují
a Markéta Mervartová, Dobruška
David Vašíček, Havlíčkův Brod
a Barbora Cinová, Havlíčkův Brod
Petr Šereda, Mrákotín
a Martina Musilová, Budíškovice
Chaz Ian Jurgen Claase, Londýn
a Lenka Závodná, Ostrava
Karel Klepáček, Jihlava
a Denisa Heralecká, Jihlava

Opustili nás
Zdenka Čermáková, Štěpnice 93 let
Jindřiška Plšková, Mysliboř 80 let
Marie Dolská, Studnice 92 let
Mgr. Josef Hezina, Krahulčí 71 let
Josef Bláha, Štěpnice 86 let
Mgr. Bohumír Příhoda, Štěpnice 74 let
Jaroslava Doležalová, Staré Město 81 let
Miloš Tomáš, Staré Město 64 let
Drahomíra Vykydalová 92 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dětí 

na základě písemného souhlasu obou rodičů, 
u sňatku na základě písemného souhlasu obou 

novomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení 
zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika
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Uzávěrka příštího čísla 
16. října

Za Bohumírem Příhodou

Muž, který rozdával 
radost
Byl to velký dar. Bohumír Příhoda dlou-
hých šedesát let rozdával při svých pravi-
delných návratech do rodného města ra-
dost. Pro každého známého, spolužáka, 
měl vždy úsměv a příhodný vtip. Ale ta-
ké vážný zájem o jeho starosti či problé-
my. A to i v dobách, kdy jemu samotnému 
do smíchu nebylo. Další jeho mimořádnou 
vlastností byla skromnost. V časech, kdy 
většina jeho vrstevníků byla, jak se teh-
dy říkalo, nejdál v Třešti na rentgenu, měl 
procestovaný celý svět. Pokud ale nebyl 
vyzván, nikdy o tom sám od sebe nehovo-
řil. Ale i poté, se o svých uměleckých turné 
zmínil, vždy bez jakéhokoliv patosu. Muž, 
který rozdával radost, nás opustil na sklon-
ku letošního léta. Jen skvělá hudební pro-
dukce jeho kolegů při mši svaté v kostele 
Matky Boží ve čtvrtek 3. září nám připo-
mněla, že navždy odchází absolvent kro-
měřížské konzervatoře a hudební fakulty 
Akademie múzických umění v Praze. Poz-
ději přední hráč na lesní roh Symfonické-
ho orchestru města Innsbruck a především 
prestižního Symfonického orchestru hlav-
ního města Prahy FOK. Bohouši, budeš 
nejen nám, ale celé Telči, moc chybět.

Oldřich Zadražil

ZO ČZS v Telči

Prodej 
zahrádkářských přebytků

každou sobotu od 7 hodin
Dům zahrádkářů U Horní brány

Nový kaplan
Od poloviny srpna působí v telčské římsko-
katolické farnosti nový kaplan Mgr. P. Lu-
bomír Řihák (1969). Původním povoláním 
horník v lignitových dolech v Dubňanech 
pracoval také několik roků jako sanitář v ne-
mocnici U Sv. Anny v Brně. Absolvent teo-
logické fakulty olomoucké univerzity přijal 
kněžské svěcení z rukou biskupa Vojtěcha 
Cikrleho letos 27. června. Telč je tak jeho 
prvním působištěm. Jak jsme již dříve infor-
movali, předchozího kaplana Mgr. P. Kar-
la Adamce pověřil biskup Cikrle službou 
ve farnosti Osová Bítýška.             Zdroj FV

Santini zpívá pro orlovnu
Orel Jednota Telč a smíšený sbor Santini vás 
srdečně zvou na benefiční koncert Santini zpí-
vá pro orlovnu v neděli 4. října v 17 hodin 
v prostorách orlovny (bývalé kino). Výtěžek 
z koncertu bude věnován na opravy orlovny. 

Odešla Drahomíra 
Vykydalová
V polovině září zemřela paní Drahomí-
ra Vykydalová, dlouholetá učitelka hudby 
telčské ZUŠ. Byla u jejího vzniku v roce 
1948 a zůstala jí věrná po celý svůj pro-
fesní život až do roku 1999. Dlouhých 51 
roků... Vychovala několik generací hudeb-
níků z Telče a jejího okolí. Sama pak vy-
stoupila na nesčetném množství kulturních 
pořadů, aktivně působila v orchestru chrá-
mového sboru. Celý život žila s hudbou 
a s Telčí. V době uzávěrky vydání nebylo 
datum posledního rozloučení s paní učitel-
kou Vykydalovou v Telči známé.

Gregoriánský chorál 
v Jihlavě
V neděli 11. října v 19 hodin zpívá při mši 
sv. v kostele sv. Jakuba v Jihlavě regio-
nální gregoriánská schola, volné sdružení 
zpěváků z Regionu Renesance.
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VELKÉ NASAZENÍ. Základní požadavek na každého účastníka premiéry hasičské soutěže FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE 
v sobotu 19. září v areálu hasičské stanice na Starém Městě.                                                                                              Foto: Lenka Pokorná

KRÁSNÝ ZPĚV. V podání pěveckého sboru TELČísla provázel Den památek v sobotu  
5. září v kostele Jména Ježíš, kam přišlo 352 návštěvníků.                       Foto: Ilona Jeníčková

DYNDY NEBO SKŘIPKY? 20. září byl na 
zámku koncert s tímto hudebním nástrojem 
v hlavní roli.                                 Foto:Horfos 

SV. VÁCLAV. Jako každoročně přijel 19. září 
na náměstí.                        Foto: Ilona Jeníčková RYCHLOST. Každý den v září měla stavba hokejové arény novou podobu.  Foto: Archiv TL 


