11

listopad
2015
ROČNÍK XXVI
Cena: 6 Kč

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

Radosti a starosti telčského starosty

Katastrální úřad v Telči.
Kompromis podobný tomu finančnímu
Jak už jsem vás dříve informoval, podobně
jako Finanční úřad se rozhodl i Katastrální
úřad změnit formu poskytování svých služeb v Telči. A podobnost to není náhodná.
Stejné argumenty, tedy úspora peněz státu,
elektronizace, nutnost zefektivnění provozu atd., to je jako přes kopírák. A i zde to
zdůvodnění hodně pokulhává…
Podobné je to i se stěhováním pracoviště. I katastrál bude od 1. 1. 2016 své služby poskytovat v Lanneráku, kde se potká
s NPÚ a Finančním úřadem. Potud je to logické a pro obyvatele i výhodné – najdou
tři státní instituce v Telči pod jednou stře-

chou. To ostatní už ale tak pozitivní není.
Z Katastrálního úřadu v Telči se stane kontaktní místo Katastrálního úřadu pro Vysočinu. To bohužel znamená, že už v Telči nenajdete plnohodnotný úřad, kde jste mohli
po celý týden vyřídit své záležitosti. Provoz se od ledna omezí pouze na úřední dny
pondělí a středu od 8.00 do 17.00 s tím, že
vše bude vyřizovat pouze jeden pracovník. A pokud by bylo třeba, mohl by přibýt i další „úřední den“. To ale bude záležet
na počtu žadatelů. Ti by měli na kontaktním místě získat údaje o své nemovitosti,
podat návrh na vklad či změnu v katastru,

případně vyřídit i další podání, týkající se
katastru nemovitostí. Jak ale ve svém dopise uvádí ředitel Katastrálního úřadu pro
Vysočinu Miloslav Kaválek, se službami
kontaktního místa již nemůže počítat „odborná geodetická veřejnost“. Ta má využívat pro své potřeby webové aplikace. Nyní nedokážu posoudit, zda kontaktní místo
opravdu poskytne občanům potřebné služby. Bohužel Dačice, Bystřice nad Pernštejnem a Telč neměly takovou vyjednávací sílu jako 23 měst, která řešila finanční úřady.
Až čas a praxe ukáží, jak budou oba úřady
po změnách fungovat.
Roman Fabeš

Seminář ke „kotlíkovým“ dotacím
Ve čtvrtek 19. listopadu proběhne na radnici
od 16 do 19 hodin pracovní seminář o podmínkách poskytování dotací na výměnu
starých topidel za ekologická (tzv. kotlíkové dotace). Seminář pořádá Kraj Vysočina,
který bude poskytovatelem dotací.

1. adventní koncert
Adventus Domini
29. listopadu 17:00

MISS PRINCESS NA NÁMĚSTÍ. Prezidenti, diplomaté, umělci a hlavně turisté cestu
na naše náměstí dobře znají. V pátek 9. října ji objevily také hezké dívky, které na Vysočinu zavítaly v rámci charitativního projektu nadačního fondu Šťastná hvězda.

kostel Jména Ježíš
Missa no. 2in G (D 167)
– Franz Schubert , výběr z duchovních
děl adventní hudby
Pěvecký sbor Santini Telč, Ad Hoc
Quartet Třebíč a hosté

Z jednání rady města Neodkládejte žádosti
o nový OP a pas

Čas na výměnu průkazů OZP se krátí

--RM vzala na vědomí zprávu o hospodaření Lesního družstva Borovná za rok 2014.
--RM schválila rozpočtová opatření ve výši
160 tis Kč na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému a ve výši 140 tis
Kč na pořízení nového serveru městského
kamerového dohlížecího systému.
--RM schválila finanční příspěvek ve výši 14 147 Kč na dofinancování publikace
o telčských židovských hřbitovech – Even
zikaron. Paměť židovských náhrobních
kamenů.
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši
130 tis Kč na úhradu kupní ceny za odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemcích parc.č. st. 2389/1 a parc.č. 7150/18
v lokalitě u rybníka Roštejn.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
na akci Rekonstrukce kotelny v ZŠ Masarykova, seznam dodavatelů, kterým bude
zaslána výzva k podání nabídky, a výběrovou komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek.
--RM schválila podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR o zařazení akce obnovy
opevnění historického jádra města do Programu záchrany architektonického dědictví
na rok 2016.
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši
192 tis Kč na úhradu členského příspěvku
DSO Oběhové hospodářství Renesance.

Upozornění na předpokládanou odstávku
informačního systému občanských průkazů
a cestovních dokladů
V současné době je Parlamentem ČR projednávána významná novelizace zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech.
Legislativní proces v době uzávěrky TL nebyl
ještě ukončen. Pokud budou navržené změny
přijaty, budou spojeny s odstávkou IT systémů
předmětných agend. Je velmi pravděpodobné,
že od 15. prosince až do konce letošního roku
bude u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (tzn. i u MěÚ Telč - odboru
vnitřních věcí) výrazně omezen provoz pracovišť občanských průkazů a cestovních dokladů. V uvedeném období patrně nebude možné
podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji, ani tyto doklady převzít. S ohledem
na výše uvedené budou moci být přijímány
pouze žádosti o vydání občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán
správní poplatek, a žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 6 měsíců. Podrobnosti přineseme v prosincovém vydání Telčských listů.
JUDr. Jana Matoušová
ved. odboru vnitřních věcí MěÚ Telč

Již jen dva měsíce mají držitelé dočasných
průkazů osoby se zdravotním postižením
(OZP) a průkazů mimořádných výhod
na to, aby si zajistili jejich výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní,
nebudou moci po 1. lednu 2016 využívat
žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Stále je ještě řada
klientů, kteří se k výměně průkazů OZP nepřihlásili. Upozorňujeme je proto, aby nenechávali výměnu na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách
na konci roku. Pro rychlejší vyřízení a výrobu nového průkazu je vhodné si s sebou
přinést průkazovou fotografii, která odpovídá formátu jako na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Nový průkaz OZP
má podobu plastové kartičky obdobně jako
občanský nebo řidičský průkaz. Je odolný
proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Od 1. ledna 2016 nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Pro bližší
informace kontaktujte svoji pobočku Úřadu práce ČR. Ve správním obvodu Telče
to je Kontaktní pracoviště Telč, Slavatovská 98, Mgr. Jana Tichá, tel.: 950123245
a Mgr. Anna Nováková, tel.: 950123246.
Mgr. Iveta Bočková
vedoucí Kontaktního pracoviště Telč

23. schůze - 7. října

Květinová výzdoba 2015

22. schůze - 23. září

--RM schválila udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě V.A ZŠ Masarykova
pro školní rok 2015-16 na počet 31 žáků.
--RM schválila novelizaci Nařízení č. 1/2009
„O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích“.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
nemovitostí pro výstavbu nového domova
pro seniory v ulici Batelovská v Telči (pozemky parc. č. st. 988, část parc. č. 7305/2,
parc. č. 7305/3, parc. č. 7305/4, část parc. č.
7305/6-vše v obci a k.ú. Telč).
--RM vzala na vědomí výpověď nájmu garáže u polikliniky ze strany nájemce Katastrálního úřadu pro Vysočinu.

Vyhodnocení soutěže

Stejně jako v uplynulých letech, i letos byly po celý rok monitorovány květinové výzdoby předzahrádek domů, jejich oken
a nejbližšího okolí v Telči a v místní části
Studnice. Přestože letošní počasí v podobě
velmi teplých dnů beze srážek péči o rostliny značně ztížilo, některých výzdob jako by se tento rozmar počasí nedotkl. Díky
vaší péči jsme se mohli kochat krásou rozkvetlých předzahrádek a oken i v letošním
parném létě. Velmi si vážíme snahy všech,
kteří se na péči o okolí domů podílí a přispívají tak k pěknému vzhledu města. Právem
jim patří velký dík. V letošním roce získali

ocenění za květinovou výzdobu paní Marie
Dohnalová, Petra Kochrdová, Oldřiška
Kostelecká, Františka Křížová, Zdeňka
Pavlů, Marie Staňková, Ludmila Paurová, Irena Vyhlídalová, Miloslava Vyhlídalová, Zdeňka Wágnerová a František
Zelený. Mimořádné ceny za výzdobu provozoven získal Obchod s dárkovým zbožím – Martin Šenigl a Pension Steidler.
Ceny v podobě zahrádkářských potřeb převezmou ocenění z rukou starosty města Romana Fabeše a místostarosty Pavla Komína
11. listopadu v obřadní síni radnice.
Věra Mikešová, odbor životního prostředí

Upozornění:

Konzultační den
rady města
středa 18. 11. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.
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Jak s dočasně vyřazenými vozidly
Upozorňujeme vlastníky vozidel dočasně vyřazených více jak 18 měsíců k 1. lednu 2015
(tedy před 1. 7. 2013), že je jejich povinností oznámit na registru vozidel místo a účel vyřazení vozidla v termínu do 31. 12. 2015. Jinak vozidlo zanikne! U vozidel dočasně vyřazených po 1. 7. 2013 do 30. 12. 2014 je povinnost vlastníka oznámit místo a účel vyřazení
vozidla také v termínu do 31. 12. 2015. Pokud tak neučiní, dopouští se přestupku.
Libor Blabla, vedoucí odboru dopravy MěÚ Telč
TL 11/2015

Radosti a starosti telčského starosty
Telč navštívil kanadský
velvyslanec

Koncem září navštívil Telč kanadský velvyslanec pan Otto Jelinek. Hlavním důvodem jeho návštěvy bylo poděkování dlouholetému předsedovi Společnosti přátel
Kanady a RCI panu Stanislavu Dvořákovi.
Společnost vznikla před 25 lety a po celou
dobu propaguje Kanadu formou výstav,
besed a i organizací návštěv předních kanadských politiků. Díky panu Dvořákovi
tak Telč navštívili nejenom úřadující velvyslanci, ale v roce 2008 i generální guvernérka Kanady.
V rámci své návštěvy si pan velvyslanec
našel čas i na setkání se studenty telčského
gymnázia. A samozřejmě také na prohlídku

la vzniknout na křižovatce s Beringerovou
ulicí a společně s novým přechodem pro
chodce bezpečně odvést chodce z Jihlavské ulice přes Nadymák a podél zdi Panského dvora směrem k Roštejnu. A k našemu
překvapení vyvstal z diskuse i požadavek
na zřízení kruhového objezdu na křižovatce Jihlavské ulice s Batelovskou. Ten
by měl jednak vyřešit problém přecházení
ulice v tomto místě, bezpečné odbočování
ve směru z Telče na Vanov a hlavně zpomalit auta při vjezdu do města. Na základě požadavků obyvatel se v současné době
prověřuje studií možnost umístění kruhového objezdu v tomto místě.
Hojně navštívené bylo i projednání kompletní rekonstrukce ulic Tyršova, Mládkova a náměstí Hrdinů. Tady se připravu-

Říjen patřil výlovům

Rybí speciality, to je určitě nejfrekventovanější říjnové slovní spojení. Tradiční
výlovy přilákaly do Telče a okolních obcí
stovky lidí. A když se k tomu přidaly zabíjačkové hody v Hodicích a ochutnávka regionálních piv v Panském dvoře, milovníci
dobrého jídla a pití si určitě přišli na své.
Mě ale zaujaly dvě jiné akce. Natáčení pořadu televize Šlágr dokázalo zcela vyprodat sokolovnu. A díky aranžmá vypadal sál
i pódium jako za dob největší slávy tohoto
zařízení. A publikum bylo spokojené.
Spokojené bylo i publikum vystoupení pěveckého sboru Santini v orlovně. Pravda, tady se zpívalo v zimě a ve tmě, ale akustika sálu, který je nyní spíše staveništěm, byla
úžasná. A o to víc vynikl každý hlas vystupujícího sboru. Výtěžek z koncertu bude věnován na pokračující rekonstrukci orlovny.

Třešť: Telč 1 : 1

Žádné vyhrocené derby, žádné střety fanoušků obou mužstev a žádné nefér zákroky
na hřišti. Na rozdíl od derby pražských „S“
nebylo potřeba policejního dozoru a fotbalové derby Třeště a Telče, na které fanoušci čekali více než 8 let, proběhlo v klidu.
Na hřišti se sice občas zajiskřilo a domácí se trochu zlobili na rozhodčího, ale remíza je po průběhu utkání asi spravedlivá.
A na tom se v rámci vzájemného špičkování
nakonec shodli i fanoušci obou stran. Takže
„bitvu o náměstí“ bude rozhodovat až jarní
derby v Telči.
Roman Fabeš
KLÍČ KE KANADĚ. TÉ ČESKÉ. 24. září předal velvyslanec Kanady v Česku Otto Jelinek při
návštěvě města starostovi Fabešovi klíč od České Kanady. V roce 1962 jemu a jeho sestře Marii
fandilo u televize celé Československo při Mistrovství světa v krasobruslení v Praze. Sourozenci Jelinkovi se tam stali mistry světa v kategorii sportovních dvojic.
Foto: Jiří Tiller
zámku a města. Při této příležitosti převzal
z rukou pana velvyslance symbolický klíč
od České Kanady kastelán zámku Bohumil
Norek. A vlastníkem druhého klíče se mým
prostřednictvím stalo i město Telč. A tímto
oficiálním aktem se vlastně stalo jak město,
tak i zámek součástí České Kanady.

Obyvatelé diskutovali
o svých ulicích

Projednání připravované projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků se týkalo obyvatel ulice Jihlavská. Vážím si jak
účasti obyvatel většiny domů, tak i konstruktivní debaty. Ta se samozřejmě týkala
konkrétní podoby chodníků u jednotlivých
domů, ale také celkového řešení chodníků
v ulici. To přináší zcela novou věc v podobě lávky přes Nadymák, která by měTL 11/2015

je rozsáhlá investiční akce, která zahrnuje
výstavbu vodovodu a kanalizace, pokládku zemního vedení elektřiny, rekonstrukci veřejného osvětlení, vytvoření nových
parkovacích stání a zcela nový povrch silnice a chodníků. Akce plánovaná na dva
roky bude znamenat velký zásah do života obyvatel těchto ulic. Účelem schůzky
ale bylo hlavně probrat projektovou dokumentaci a „vychytat“ případné problémy.
Největší diskuse byla nad podobou a umístěním chodníků a ozeleněním ulice. Zatímco u chodníků a vedlejších zelených ploch
se našla shoda jednoduchým technickým
řešením, diskuse kolem výsadby nových
stromů v ulici byla bouřlivější. Ale i zde
se snad nakonec podaří najít kompromis.
Každopádně chci poděkovat všem, kteří se
projednávání zúčastnili.

Aktuální informace z radnice
Dražební vyhlášky ● Oznámení o uložení
písemností ● Ztráty a nálezy ● Záměry pronájmů a prodeje pozemků ● Sdělení orgánů
státní správy ●
www.telc.eu/uredni_deska

Nezaměstnanost v září
ČR 6% (srpen 6,2%)
Kraj Vysočina 5,6% (srpen 5,7%)
Správní obvod Telče 5, 1% (srpen 5,2%)
Telč 5,4 % (srpen 5,6 %)
Obce pod 5% hranicí:
Borovná, Hostětice, Jindřichovice, Knínice,
Krahulčí, Krasonice, Markvartice, Mysletice, Nevcehle, Ořechov, P. Dubenky, Rozseč,
Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, Urbanov, Zvolenovice.
Nejvyšší nezaměstnanost v regionu má stále
Vanůvek, 14,3%.
Zdroj: Statistiky ÚP
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Ceny a Uznání města Telče 2015
V pondělí 19. října převzali Ceny a Uznání města v Konírně zámku:
Jakub Caha
za reprezentaci města a zisk bronzové medaile na Světových policejních a hasičských
hrách 2015
Jiří Koubík (in memoriam)
za propagaci města a dlouholetou nezištnou péči o hodiny na věži sv. Ducha
Josef Macků
za dlouholetou aktivní práci při výchově mladých včelařů na regionální i celostátní
úrovni
Jiří Plachý
za osobní podíl na rozvoji volnočasových aktivit v Telči
RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc.
za osobní přínos na vzniku a rozvíjení partnerských vztahů s Waidhofenem an der Thaya
a na rozvoji cestovního ruchu v regionu

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

20. - 21. 11. - Cinema Open 2015
Kino Bio Central
Festival představí nezávislý proud české kinematografie - nejlepší české snímky, díla
současných autorů a nových talentů. Součástí festivalu je i přítomnost známé filmové
osobnosti, vzdělávací dílny, ukázky filmových postupů a další zajímavý doprovodný
program.

CHEB

14. 11. - Noc divadel
ZDCH Cheb, 3. ročník mezinárodního
projektu – divadlo otevírá prostory a zve
na pestrou směs programů.

JINDŘICHŮV HRADEC

11. 11. – Svatomartinské hodování
Příjezd Martina na bílém koni na náměstí
Míru, ochutnávka svatomartinských menu.

KUTNÁ HORA

14. 11. - 14 – 18 hod. – Svatomartinské
hody
GASK - degustace Svatomartinských vín
spojená s ochutnávkou specialit ze svatomartinských hus s kulturním programem
pro celou rodinu.

LITOMYŠL
Hovoří oceněný Jaromír Rux.

Foto: Bohumil Bína

Uznání města získali:
Jiří Kučera, student kvarty GOB a SOŠ Telč za úspěšnou reprezentaci školy a vynikající výsledky v okresních a krajských kolech soutěžích
Štěpánka Langhammerová, žákyně Základní umělecké školy Telč za úspěšnou reprezentaci školy a za 1. místo v krajském kole soutěže základních uměleckých škol v komorním zpěvu a v sólovém zpěvu
Veronika Jirásková, žákyně Základní umělecké školy Telč za úspěšnou reprezentaci školy a za 1. místo v krajském kole soutěže základních uměleckých škol v komorním zpěvu
Jolana Novotná, studentka Základní umělecké školy Telč za úspěšnou reprezentaci školy a za 3. místo v národním kole soutěže základních uměleckých škol v komorním zpěvu
Markéta Novotná, studentka ZUŠ Telč a žákyně 9. ročníku ZŠ Masarykova Telč
za úspěšnou reprezentaci Základní umělecké školy Telč a za 3. místo v národním kole
soutěže základních uměleckých škol v komorním zpěvu a za vynikající výsledky a vzornou reprezentaci Základní školy Masarykova Telč
Sára Váňová, žákyně 7. ročníku Základní školy Masarykova Telč
za vynikající úspěch v mezinárodní soutěži Malujeme po síti
Natálie Kotlárová, žákyně 3. ročníku Základní školy Masarykova Telč
za 1. místo v celorepublikové výtvarné soutěži Česko-irské přátelství očima malých angličtinářů
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1. - 3. 11. - Mezinárodní festival outdoorových filmů
Music Club Kotelna
Soutěžní putovní přehlídka filmů. Festival
bude zahájen přednáškou litomyšlského rodáka Pavla Burdy o letošní expedici na Manaslu.

POLIČKA

28. 11. - 17. 1. 2016 - Pivovarnictví v Pardubickém kraji a na Poličsku
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Výstava věnující se rozvoji pivovarnictví
za posledních 100 let.

TELČ

7. a 8. 11. - Vysočinou k Telči a Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic
Turistické pochody Klubu českých turistů
v Telči, www.kcttelc.cz. Pochody se konají
za každého počasí.

TŘEBOŇ

28. 11. - Adventní trh a Rozsvícení vánočního stromu s programem
TL 11/2015

Utekla od TV obrazovky.
Odjela pomáhat uprchlíkům
Válka, uprchlíci, kvóty, migrace, hranice, pašeráci, uprchlické tábory ... Ještě něco chybí? Píšeme letopočet 2015. Do dějin vejde
jako rok Evropské migrační krize. Jen rok? To je otázka. Michaela Čeřovská, ředitelka telčské obecně prospěšné společnosti SDÍLENÍ, a také maminka dvou malých dětí, nevydržela v září sedět
před obrazovkou, sledovat více než dramatické zprávy z hraničních
přechodů a odjela se skupinou dobrovolníků pomoci na aktuálně nejkritičtější místo
exodu, na hranice mezi Srbskem a Chorvatskem. „Vzala jsem si v práci dovolenou,
s penězi pomohla rodina a známí, stejně jako s materiálním zabezpečením, které jsme
vezli s sebou. Musela jsem nějak reagovat
na pocit bezmoci. Vždyť tam jsou také děti, staří lidé ...“ vysvětluje své rozhodnutí.
A hned k němu dodává: „To, že jsem jela
pomáhat uprchlíkům, neznamená, že znám řešení uprchlické krize
nebo mám ambice ho najít, že mám z přílivu uprchlíků do Evropy
radost nebo že chci, aby tady všichni zůstali a dělali si tu, co budou
chtít.“ Jak o její neběžné a nelehké misi napsat? Usnadnila nám
to. Po návratu dodatečně svěřila své prožitky deníku, ze kterého dále citujeme. Celý si ho můžete přečíst v Listárně TL. Stojí
za to. Nejen proto, že je napsán velmi čtivě, ale především proto, že
o uprchlické krizi budete přemýšlet i jinak než před jeho přečtením.

Situace, kterou si nedovedeme doma představit
● Chorvatsko-srbský hraniční přechod Bapska. Přijeli jsme tam
z chorvatské strany, ale zastavila nás policie a odmítla pustit dál. Poprvé jsem tady viděla uprchlíky zblízka a naživo. Myslela jsem si, že
mám z práce (domácí hospic) dobrou průpravu a jen tak něco mě nerozhází, ale když jsem viděla procházet kolem mě první unavené ženy
se spícími, úplně gumovými dětmi v náručí, draly se mi slzy do očí.
Ale zastavila jsem je, nepřijela jsem sem brečet, ale pomáhat ...
● Instrukce zní jasně – nemáme dost věcí pro všechny, dáváme jenom těm, kteří to opravdu potřebují. To znamená, že pokud uprchlík prosí o nové boty a ty jeho nejsou v úplně havarijním stavu, pochválíme mu je, omluvíme se a nedáme. Pro mě to byl těžký úkol,
já bych rozdala všechno ...
● Když jsem se dívala na ty mladé i staré ženy, co tam seděly na bobku, hřály své děti a samy se třásly zimou, naplno jsem procítila tu
hroznou bezmoc. Že nemají žádnou jinou možnost, žádnou jinou
volbu, než tam sedět a čekat. Před sebou jen samé otazníky. A přitom před pár lety (měsíci, týdny?) žily normální život, večer děti
uložily do postýlek a vařily večeři. Stejně jako já, my všichni, teď…
TL 11/2015

● Paní, která sedí na zemi s malou holčičkou na klíně, se snaží
upoutat naši pozornost. Dcerka prý má horečku. Sahám jí na čelo, je horké, oči se jí lesknou, poplakává. Chvíli vyjednáváme
s policisty a dostáváme povolení odvést je na chorvatskou stranu
ke stanovišti Červeného kříže. Beru asi tříletou holčičku do náruče a odcházíme. Podle zdravotníků Červeného kříže je potřeba
odvézt ji na vyšetření do nemocnice, ale matka pochopitelně odmítá odjet bez zbývajících tří členů rodiny, a když nakonec dostane souhlas, že můžou jet s ní, už se nám je nepodaří v davu najít...

Michaela Čeřovská (v pláštěnce)

Obě fota Tomáš a Olga Novákovi

● O kus dál se ozve zoufalý křik. Jedna žena asi už nezvládla emoce, ztrácí nad sebou kontrolu a chvíli vykřikuje svou bezmoc. Její
blízcí se ji snaží uklidnit. Pak najednou ztichne a omdlí. Celou dobu ji pozorují její dvě děti, starší holčičce může být tak 6 let, nespouští z maminky vyděšené oči a hrozně pláče. Je mi jich strašně
líto, jdu je obejmout, ale co je to platné ...
● Během těchto dramatických událostí průběžně stále rozdáváme jídlo a vodu. Vtom je slyšet dětský pláč. Vidím dva kluky, ten
menší zoufale pláče, ten větší je obdivuhodně statečný a snaží se
malého utěšit. Jiná dobrovolnice mi je svěří, prý se ztratili, mám
je posadit na plachtu a dohlédnout na ně. Ani nevím, pokolikáté
už mám dnes sevřené srdce. Posadím kluky a objímám je, co to
jde. Útočí na mě myšlenka, co když se rodiče nenajdou? Periferně vnímám, že z davu se přes řetěz policistů snaží prodrat směrem
k nám obrovský plačící chlap. Zoufale cosi vysvětluje. Nakonec
dojde ke vzájemnému pochopení, že to on je tatínek těch chlapců.
Policajti ho pustí, on se vrhne k nám, kluci se na něj hned přilepí a já vyklízím souřadnice. Potřebuju se pár vteřin projít po poli
a úplně spontánně v duchu, ale přitom velmi nahlas vysílám k nebi
své poděkování. Tak tohle dopadlo dobře ...
Z deníku M. Čeřovské vybral /z/

Pozvánka na besedu

Dobrovolníkem v Srbsku
Michaela Čeřovská a Tomáš Novák pomáhali uprchlíkům
na srbsko-chorvatské hranici. Oba říkají, že pobyt v Bapske
změnil jejich náhled na svět. Zveme vás na besedu, na které
se vám slovem i obrazem pokusí přiblížit: Jak to mezi uprchlíky vypadá? Co čeští dobrovolníci v Srbsku vlastně dělají?

Orlovna (bývalé kino)
neděle 8. 11. od 15:30 hodin
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Bylo, je a bude v Telči
– místostarosta informuje

Máme zatepleny
dva další objekty
S příchodem podzimu byly dokončeny dvě
významné „zateplovací“ stavební akce.
Mateřské školy v Nerudově ulici a Domu
s pečovatelskou službou ve Špitální ulici.
Jak jsem již dříve informoval, v případě
mateřské školy jsme museli na konci června ukončit spolupráci s firmou Webel, s.r.o.,
Brno pro nedodržení dohodnutých termínů. Museli jsme proto vypsat nové výběrové řízení. Vítězná firma Korint z Dačic pak
provedla všechny práce rychle a kvalitně
za pouhých 45 dnů. Jednalo se o zateplení
obvodových stěn polystyrenem síly 16 cm
a zateplení stropu minerální vatou s vrchní
vrstvou z lněných vláken. To vše za 1.244
345 Kč. Přesto se na tomto místě omlouvám dětem a jejich rodičům, že realizace
stavby probíhala ještě v zářijových dnech.

14. listopadu

Náměstí plné velocipedů
Více než 100 historických kol včetně naprostých unikátů, jako jsou „vysoká“ kola, uvítá v sobotu 14. listopadu ve 13 hodin náměstí Zachariáše z Hradce. V režii
Spolku telčských velocipedistů se zde bude
konat celostátní setkání obdobných spolků
a klubů z celé republiky. TL o tom informoval jeden z organizátorů Jiří Holubec: „Obnovená česká ústřední jednota velocipedistů
sdružuje 20 spolků a klubů. Každoročně je
jeden z nich pověřen jejím předsednictvím.
V letošním roce připadla tato čestná funkce
našemu spolku. Předsedající spolek sestavuje celostátní kalendář akcí a na závěr sezóny pořádá celostátní setkání. A to se bude

konat právě 14. listopadu v Telči. Myslím,
že to bude velmi zajímavé oživení podzimu ve městě.“ Po prezentaci svých strojů
plánují pořadatelé vyjížďku do okolí Telče
a po ní slavnostní společenský večer v hotelu Antoň. Česká ústřední jednota velocipedistů byla založena v roce 1883 jako první
sportovní spolek v Rakousku-Uhersku. Její
bohatá činnost byla násilně přerušena v roce 1949, kdy byla, jako všechny tělocvičné a sportovní organizace, zrušena a převedena do socialistické tělovýchovy. V roce
2011 byla aktivita velocipedistů obnovena
a byla založena Obnovená česká ústřední
jednota velocipedistů.

Domu s pečovatelskou službou (DPS)
bude sice teprve 20 roků, do provozu byl
uveden v září 1996. Zvolený systém vytápění elektřinou, v době výstavby státem
velmi preferovaný způsob, je v současné
době velmi nákladný. Proto jsme se rozhodli i tuto budovu zateplit. Vítězná firma
Karnet, a.s., z Brna, která podala nejvýhodnější nabídku 6.872 146 Kč a dobu realizace 90 dní, se zakázky zhostila velice
dobře. Objekt byl zateplen minerální vlnou
síly 16 cm, stejně jako celý půdní prostor.
Navíc na celém objektu byla vyměněna
okna a venkovní dveře. Můj dík v tomto
případě patří také zaměstnancům a klientům domova, neboť vše probíhalo za plného a hlavně bezproblémového provozu.
Pavel Komín

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu;
567 112 407, 567 112 408
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Foto: Ilona Jeníčková
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Vzpomínáme na 20. století
Před devadesáti lety žil celý region mimořádnou událostí. Na přelomu října a listopadu 1925 byl z Mrákotína na nádraží v Telči dopravován 15 m dlouhý žulový blok. Známý
mrákotínský monolit pro pražský Hrad. Náročnou technickou operaci v režii vojáků dělostřeleckého pluku z Českých Budějovic sledovali nejen domácí, ale přijížděli se na ni podívat lidé ze širokého okolí. Naštěstí byli mezi nimi také fotografové ...

TL 11/2015

Monolit v datech
květen 1921 – Prezident Masaryk vyslovil
myšlenku pamětní desky, která by připomínala padlé v I. světové válce. Architekt
Josip Plečnik poté navrhl Sloup svobody
(monolit).
srpen 1921 - Prezidentská kancelář vypisuje poptávku na žulový sloup 30 – 34 m
vysoký, která zůstala bez reakce.
prosinec 1922 - Přijata nabídka a.s. Mrákotínské kamenolomy na polotovar pro
monolit v délce 14 – 18 metrů.
srpen 1923 - Vytěžen a hrubě opracován
kvádr o délce 18,2 m.
8. září 1923 - Po asi 1,7 km se kvádr na staré cestě z Mrákotína do Telče přerazil o současně dopravovaný blok pro kašnu Rajské
zahrady na Hradčanech. (Větší část kvádru
byla později použita pro pomník legionářů
v Praze pod Emauzy, který byl za II. svět.
války zničen nacisty. Obnoven byl v roce
1998. Druhá část byla použita na pomník
padlých na náměstí Hrdinů v Telči.)
11. září 1923 - Mrákotínské kamenolomy
žádají prezidenta Masaryka o zadání nového monolitu.
12. listopadu 1923 – Přichází kladná odpověď.
1924 - Vytěžen nepoužitelný blok pro nekvalitní (porézní) kámen.
8. září 1925 - Vytěžen blok pro monolit
o délce 15,7 m.
8. listopadu 1925 - Po 42 dnech cesty dopraven na nádraží v Telči.
26. listopadu 1925 - Slavnostně naložen
na speciální vagón na telčském nádraží. 3.
prosince 1925 – Ozdoben žačkami Lidové
malírny se vydal na cestu do Prahy.
4. prosince 1925 – Monolit vítají v Jihlavě
a dále po celé trati.
9. prosince 1925 - Monolit je slavnostně
uvítán na nádraží v Dejvicích v Praze.
12. srpna 1928 - Dokončeno hlazení a leštění monolitu.
28. října 1928 - Slavnostně vztyčen na III.
nádvoří Pražského hradu.
13. května 1996 – Za účasti prezidenta
Václava Havla osazen na vrchol monolitu
zlatý jehlan podle původního návrhu architekta Plečnika.
/z/
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Policie ČR Telč informuje
Mazda srazila tři motocykly

V pátek 18. září došlo v katastru Svojkovic
na tzv. císařské silnici k vážné dopravní nehodě, při které utrpěli tři lidé těžká zranění. Dvacetiletý řidič osobního automobilu
Mazda, který jel od Jihlavy na Želetavu, při
průjezdu zatáčky dostal na mokré vozovce
zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy
smyk a přejel do protisměru. Zde se postupně střetl se třemi za sebou jedoucími motocykly. Dopravní nehodu policisté prověřují.

Policisté hledají svědky vážné
dopravní nehody

V sobotu 19. září pravděpodobně kolem
šesté hodiny ráno došlo na silnici mezi Telčí a Horní Myslovou k vážné dopravní nehodě. Dosud neznámé vozidlo v místě asi
jeden kilometr od Telče směrem na Horní Myslovou srazilo jednadvacetiletého
chodce a řidič z místa nehody ujel. Chodec, kterého na místě našli další projíždějící řidiči v 6.15 hod., byl s vážnými zraněními převezen do brněnské nemocnice.
Policisté se obracejí na případné svědky
události, aby se přihlásili na tísňové lince
158. Uvítají svědectví také od osob, které
se v uvedenou dobu v okolí místa nehody pohybovaly a všimly si projíždějících
vozidel, případně dalších okolností, které
by mohly přispět k vypátrání neznámého
vozidla. Vzhledem k tomu, že při nehodě pravděpodobně došlo k poškození automobilu, mohou podat důležité informace i osoby zabývající se opravami vozidel.

Jel příliš rychle a havaroval

Ve středu 23. září havaroval osmnáctiletý
řidič s VW Golf mezi Starou Říší a Telčí.
Po projetí zatáčky dostal vlivem nepřiměřené rychlosti smyk, vyjel mimo komunikaci, kde narazil čelně do zábradlí u mostku. Při nehodě se řidič zranil a musel být
převezen do jihlavské nemocnice. Policisté provedli dechovou zkoušku, při které
požití alkoholu vyloučili.

Spát u hracího automatu se
nevyplatilo

Policisté pátrají po pachateli, který okradl
v zábavním podniku ve Svatoanenské ulici
spícího muže v sobotu 26. září. Po půlnoci
usnul u herního automatu, a když se kolem
třetí hodiny v noci probudil, zjistil, že mu
chybí mobilní telefon, klíče a obsah peněženky, ze které mu pachatel odcizil finanční hotovost, platební kartu a osobní doklady. Policisté po pachateli pátrají.

Řídil s alkoholem

28. září před pátou hodinou večer zastavili
policisté v Nové Říši v ulici Na Bouralce
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Škodu Felicii. U jejího řidiče provedli dechovou zkoušku a naměřili mu 1,14 promile alkoholu, které potvrdily i opakované
zkoušky (1,21 a 1,16). Výtečníkovi další
jízdu zakázali a na místě mu zadrželi řidičský průkaz.

Munice v lese

V úterý 29. září nalezli dva muži v lese
u Nevcehle předmět podobný válečné munici. Vyfotografovali ho a informaci předali policii. Policejní pyrotechnik jej identifikoval jako vystřelený, ale stále funkční,
dělostřelecký granát z první světové války.
Munici zajistil a převezl k provedení odborné likvidace.

Opila se a ležela na ulici

Ve čtvrtek 1. října nalezli policisté na základě oznámení v ulici Na Hrázi opilou
obnaženou dvaapadesátiletou ženu, která nebyla schopna ani provedení dechové zkoušky. Policisté ji zajistili a převezli
na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Opilý muž rozbil okno

V úterý 6. října oznámila policii žena z Telče, že ji v domě napadá její agresivní blízký příbuzný, před kterým se musela schovat k sousedce. Policisté na místě zajistili
devětadvacetiletého muže, který byl značně opilý. Vzhledem k tomu, že měl zranění na ruce, přivolali na místo zdravotnickou záchrannou službu, která ho ošetřila
a převezla do jihlavské nemocnice. Policisté muži naměřili 3,85 promile alkoholu.
Muž v domě již delší dobu nebydlí a snažil se do něj dostat rozbitím skleněné výplně francouzského okna a přitom se zranil na ruce.

Hasičské zprávy
Od 18. srpna vyjela telčská jednotka HZS
Kraje Vysočina k čtyřiačtyřiceti událostem. Nejčastěji to byly tzv. technické pomoci, kterých bylo šestadvacet. Došlo ale
i k 10 (!) požárům. Ty tentokrát převýšily
počet dopravních nehod, u kterých hasiči
zasahovali. Těch bylo sedm. Hořelo např.
dřevo ve Zvolenovicích, v Myslůvce osobní automobil, v Hodicích srub a v Mysleticích podkroví. U tohoto požáru zasahovali
také domácí hasiči a jednotka z Mrákotína.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Firefighter Combat
Challenge
V sobotu 19. září proběhla v telčské stanici HZS česká premiéra závodu FirefighterCombatChallenge. Z technických důvodů
se oproti běžným dvěma soutěžním drahám
konal pouze na jedné. Přes tento handicap
byla soutěž jak diváky, kterých přišlo fandit přes 250(!), tak samotnými závodníky
hodnocena velmi kladně. Někteří ji dokonce označili jako nejlepší soutěž v republice,

Krádež vozidla

Policisté pátrají po pachateli, který odcizil v době od pátečního odpoledne 9. října
do neděle 11. října z garáží na tzv Markových humnech Škodu Felicii kombi, zelené
barvy, bez registračních značek. Po pachateli a odcizeném vozidle policisté pátrají.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

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

Foto: Lenka Pokorná

které se letos zúčastnili. V kategorii do 40
let zvítězil mistr světa v TFA (TheToughestFirefighterAlive) Lukáš Novák z HZS Hl.
M. Prahy, který si odvezl i putovní pohár
stanice Telč za absolutní vítězství. Druhý byl Jaroslav Poukar z Dačic, bronz získal Tomáš Višňar z Jičína. V kategorii 40+
získal zlato domácí Martin Kodys, stříbrný byl Viliam Klein z Jindřichova Hradce
a bronzovou příčku obsadil Radek Jakeš
z Prahy. V kategorii štafet zvítězil domácí tým ve složení Milan Pařil, Martin Kodys, Josef Volfšic, Miroslav Poledna a Jiří
Pařil. Podrobné výsledky jsou ke zhlédnutí na www.firefighterchallenge.cz i s množstvím fotek a videí.
Jiří Fišara
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Francouzský lektor na gymnáziu:

Čeští studenti učitele respektují
V letošním školním roce vyučuje francouzštinu na telčském gymnáziu francouzský
lektor Nicolas Singier. To je tak na Vysočině jediné „neokresní“, kterému se zahraničního vyučujícího podařilo získat. Telčské listy požádaly kolegyni N. Singiera,
francouzštinářku Danielu Machovou, aby
ho pro jejich čtenáře „vyzpovídala
Prosím, můžete se čtenářům TL blíže
představit?
Pocházím z úplného severu Francie, z města Dunkerque. Mám bakalářský titul z Uni-

tele respektují. Váží si možnosti mít výuku
s rodilým mluvčím. Mají také představu,
kam chtějí dále směřovat. V českých školách mají učitelé lepší podmínky, práce je
méně stresující než ve Francii.
Co Vás v české škole nejvíce zaujalo
(překvapilo)?
Nejvíce mě překvapily kabinety učitelů.
Ve Francii se učitelé připravují ve sborovně. Rád bych poznal své kolegy, ale je
těžké je jen potkat. Také u nás není zvykem nechávat klíče ve dveřích. To zkusí-

obsluha velmi rychlá, někdy až příliš rychlá. Ale dokážu to pochopit vzhledem k běžné půlhodinové obědové pauze pracujících.
Jaký hlavní cizí jazyk se učí studenti
gymnázií ve Francii?
Jako všude jinde – anglicky. Je to mezinárodní jazyk.
Je Jules Verne stále oblíbeným čtenářem
současných mladých Francouzů? Který
Vernův román jste opakovaně četl?
Jules Verne patří stále mezi povinnou školní četbu. Je třeba si uvědomit, že doba
a s ní i literatura se změnila, táhne vědecko-fantastický žánr. Moje nejoblíbenější kniha od něj je Cesta kolem světa za 80
dní. Osobně jsem velkým fanouškem Stephena Kinga. Mladí lidé čtou bohužel čím
dál tím méně, neovládají moc dobře pravopis. Doufám, že v Čechách je situace lepší.
Kterého českého spisovatele, sportovce
jste znal před příchodem do Česka?
Znám české topmodelky, tenisty, hokejisty… Jsem velkým fanouškem Dukly Jihlava.

Památkáři budou opět
vzdělávat řemeslníky

Francouzština s Nicolasem Singierem není nudná
verzity Dunkerque a dokončuji magisterské studium obor Francouzština pro
cizince. Jeden rok jsem studoval v Buenos
Aires. Tři roky jsem pracoval jako lektor
francouzštiny v Horním Rakousku.
Proč jste se rozhodl vyučovat francouzštinu v Česku, jak jste se k tomu angažmá dostal?
Během svého pobytu v Rakousku jsem odjel na dovolenou do Čech, navštívil jsem
Český Krumlov, České Budějovice, Prahu.
Ihned jsem si zamiloval prostředí, zdejší lidi, českou kulturu. Hledal jsem práci
na internetu a našel inzerát Kraje Vysočina, který ve spolupráci s partnerským krajem Champagne Ardenne hledal lektora Fj.
Zkusil jsem své štěstí, absolvoval pohovor
v Jihlavě a jsem tady.
Je nějaký rozdíl mezi studenty v Česku
a ve Francii?
To ano, velký rozdíl, především v kázni.
Obecně se dá říci, že čeští studenti své učiTL 11/2015

Foto: Stanislav Máca

te ve Francii jen jednou. Kopírka je často
o tři poschodí níže než vlastní kabinet, alespoň si zlepším fyzičku. Příjemně mě překvapili studenti, mají velice dobrou úroveň
francouzštiny. A rovněž počet studentů,
kteří si jazyk zvolili, je vysoký.
Jak se Vám líbí v Telči, na gymnáziu? Telč
je velmi krásné město, s dobrou atmosférou, klidné, čisté, opravdu příjemné. Máte
tu krásný zámek s parkem, nádherné náměstí, architekturu. Na gymnáziu jsem byl
velice vřele přijat, prostředí je přátelské
a studenti mě mile přijali.
Jak jste se vyrovnal s českou stravou?
Hodně polévek, hodně omáček. Česká kuchyně je bezesporu originální, nicméně
velmi odlišná od té francouzské. Chutná
mi šampaňské a červené víno z jižní Moravy. Porce v restauracích jsou obrovské, Češi si umějí užívat života. Co mě šokovalo
ve školních jídelnách, je rychlost, s jakou
studenti zhltnou oběd. I v restauracích je

Po úspěšném loňském zkušebním ročníku zahájí v polovině listopadu telčští památkáři další cyklus vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických
staveb. V době uzávěrky říjnových TL
zbývalo v některých kurzech pár volných míst. Zájemci se tak do nich mohou
přihlásit i na počátku měsíce. Podle Ilony Ampapové z NPÚ v Telči počítají organizátoři s otevřením tříd v řemeslných
oborech zedník, štukatér, kameník, malíř
a natěrač, truhlář, tesař, kovář, pokrývač
a klempíř a jednoho teoretického kursu.
Ten je určen pro majitele kulturních památek a jejich správce a také pro stavební techniky, kteří obnovu památek zajišťují. Absolventi kurzů získají certifikát,
jímž se budou moci prokazovat v případě, že se budou ucházet o práci na obnově kulturních památek. Řemeslníci stejně
jako loni absolvují v Telči 30 hodin teorie a dalších 70 hodin věnují praktické
výuce na památkách. Letos se například
zapojí do oprav zámků v Červené Řečici
a v Uherčicích. Zájemci o účast v kursech
se mohou hlásit u koordinátora projektu Mgr. Martina Mejstříka (777 454 385,
mejstrik.martin@npu.cz). Veškeré informace najdou na webu www.obnovakulturnihodedictvi.cz
Podle TZ
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Lidé mikroregionu

Lepší je památky pravidelně udržovat…
Nejen Telč, ale i mikroregion Telčsko je naplněn nespočtem kulturních
památek i památek místního významu. Zub času se nepodepisuje jen
na nás, ale i na těchto historických odkazech našich předků. Těmto památkám se právě věnuje Daniel Chadim - umělecký štukatér a restaurátor, který je vrací zpátky do „života“.
Měl jste už po škole jasno, že se chcete stát restaurátorem?
Neměl. Bylo to spíš řízení osudu. Nedostal jsem se na Střední uměleckou školu v Českém Krumlově. Vybral jsem si tedy Střední odbornou školu uměleckořemeslnou v Praze a tam vystudoval obor umělecký štukatér. Současně se studiem jsem už i pracoval a získával praxi
v oboru a pak začal studovat v Litomyšli Vysokou školu restaurování
a konzervačních technik.

Daniel Chadim při práci na soše sv. Prokopa v ulici Na Baště.

Text a foto: M. Pojerová

Jakou nejstarší nebo nejzajímavější památku jste restauroval?
Nejstarší památka, která mi prošla pod rukama, byla asi pozdněgotická křtitelnice z farního kostela Povýšení sv. Kříže v Rožmitálu pod
Třemšínem. Většina památek, které restaurujeme v okolí, jsou renesanční fasády a především barokní sochy. Každá památka má svá specifika a je svým způsobem zajímavá.
Je náročnější restaurovat např. gotické dílo než sochu z 20. století?
Jak už jsem řekl, každá památka je naprostý originál. Něco jiného je
například restaurovat sochu z pískovce a sochu z vápence a něco jiného třeba štukovou výzdobu.
S jakými úskalími se nejčastěji setkáváte při restaurování?
Největší úskalí je asi přebujelá administrativa – tzn. vyřízení všech potřebných podkladů v návaznosti na dotace – to všechno trvá a někdy to
ovlivňuje i dobu, kdy už by se mohlo na dané památce pracovat. Pak se
práce zúží do druhé poloviny roku, kde ty práce počasí dost ovlivňuje.
Když se zaměřím pak na samotné restaurování, tak například některé
sochy prošly již dříve několika restaurátorskými zásahy, při kterých se
třeba nepodařilo dobře zpevnit strukturu kamene a dochází tak třeba
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k ještě většímu úbytku původní modelace, než kdyby ke zpevňování nedošlo. Znamená to, že se tvrdší slupka na povrchu odlupuje a díky tomu pak opadává ve větších částech. Tím se stane, že socha ztrácí
svůj původní vzhled a je pak o to těžší památku restaurovat. To je případ právě u sochy sv. Prokopa Na Baště v Telči, na které v současné
době pracujeme.
Jakou návaznost má práce restaurátora na další řemesla? Je důležitá spolupráce i s dalšími lidmi z jiných oborů?
Ano, je důležitá spolupráce s dalšími odborníky, která se odvíjí podle
typu památky. Skoro nikdy se neobejdeme bez technologa, bez chemických laboratorních analýz. Pokud je památka zapsaná v Registru
kulturních památek, což je většina, co restaurujeme, tak z toho vyplývá
povinnost, že restaurovat tuto památku může pouze restaurátor s příslušnou licencí na ten daný materiál. V takových případech je nutná
úzká spolupráce se zástupci NPÚ.
Kde jste všude restauroval a co považujete za nejzajímavější zakázku?
Pohybujeme se převážně na území Jihočeského a Jihomoravského kraje a hlavně na Vysočině. Někdy máme i zakázky mimo tyto regiony,
ale to jsou pak zakázky na delší dobu. Restaurovali jsme již také v Maďarsku a Rakousku.
Mluvíte v množném čísle. Znamená to, že pracujete ještě s někým?
Ano, mým kolegou je Zdeněk Kovařík, spolužák z Litomyšle, se kterým restaurujeme převážnou část památek. Dále spolupracuji i se Stavební hutí Slavonice, která se zaměřuje na péči o historické památky
spíše stavebního charakteru…
Je nějaká památka, kterou toužíte držet v ruce a pracovat na ní?
Spíš bych řekl, že je lepší památky nerestaurovat – nezasahovat. Mnohem lepší je památky pravidelně udržovat, tzn. dělat menší pravidelné
zásahy, které zabrání jejich celkovému rozpadu.
Bohužel se ale často stává, že se právě památky nechají dlouho chátrat,
a pak se draze a složitě opravují jejich torza.
V Telči se pracovně pohybujete poměrně často. Jak se vám zde
pracuje a co jste zde již restauroval?
Telč je naštěstí menší město a díky tomu se zde i v klidu pracuje. Když
vynechám fotografiíchtivé japonské turisty. V Telči jsme restaurovali
již několik soch, např. sochu sv. Jana Nep. na hrázi Ulického rybníka,
Mariánský sloup a několik soch Na Dlážkách.
Co dalšího chystáte v Telči či blízkém okolí?
Teď restaurujeme sochy sv. Donáta u hřbitova sv. Anny a sv. Prokopa
Na Baště. Práce by měly být začátkem listopadu ukončeny. Na příští rok pro město Telč zpracováváme projekt na opravu horní kašny
na náměstí a měli bychom se vrátit zpátky k opravě sousoší sv. Rodiny U Horní brány. Ta je každoročně „ohrožována“ hustým provozem.
Co dělá restaurátor v zimě? Pracujete v ateliéru?
Do konce roku se dodělává práce ze sezóny a především se dokončují dokumentace k jednotlivým zakázkám. Začínají se chystat věci
na příští rok, což obnáší psaní restaurátorských průzkumů, koncepcí
záměrů, které jsou nedílnou součástí pro závazná stanoviska NPÚ. Je
toho více – je stále co dělat.
(pokračování na další straně)
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Dokončení z předchozí strany

Lepší je...
Co dalšího Vás zajímá? Souvisí to opět
s Vaší profesí?
Zajímá mě hlavně krajina ve vztahu k architektuře – proměna drobných památek v krajině v souvislosti s historií. Například torza
historických obydlí – symbióza dřívějších
stavitelů, jak dokázali pracovat s krajinou,
přírodou a začlenit nejen ta drobná architektonická díla do krajiny. Zpracování jednotlivých řemeslných detailů staveb a jejich výzdoby. To je pro mě příjemné odreagování
a hlavně stále velké poučení.

Krahuláček se seniory seniorům
V pátek 2. října vystoupil dětský folklorní soubor Krahuláček s členkami Klubu důchodců v Telči na již desátém setkání seniorů v Krahulčí. Jako v předešlých letech ho připravil
zdejší obecní úřad. Společně jsme nacvičili pásmo plné písniček o babičkách. Spolupráce souboru s telčským klubem důchodců vznikla letos v červnu díky projektu „Mít úsměv
ve tváři, v mládí i ve stáří“. Ohlasy na vystoupení potvrzují, že se nám propojení mladé generace s těmi dříve narozenými podařilo. Ivana Vašíčková, vedoucí učitelka MŠ Krahulčí

BcA. Daniel Chadim (38) vystudoval
SOŠ uměleckořemeslnou v Praze a Vysokou školu restaurování a konzervačních
technik v Litomyšli. Je jednatelem Stavební huti Slavonice. Vlastní licenci: Restaurování nepolychromovaných sochařských
uměleckých děl z kamene, terakoty a štuku, kterou uděluje MK ČR.

Mikroregionální střípky
Hodice

7. 11. Tradiční podzimní setkání starších
občanů v KD Hodice s hudbou
Začátek: 15.00 hod.
28. 11. Rozsvícení vánoční stromu a Vánoční trh v KD

Sedlejov

11. 11. Svatomartinský průvod s lampióny

Třeštice

27. 11. Rozsvícení vánočního stromku

Nová Říše

28. 11. Oživený jarmark
Vánoční jarmark na novoříšském náměstí
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu
Začátek: 17.00 hod.

Nová Říše:

Oživený jarmark
po druhé
Novoříšský kulturní spolek pořádá v sobotu 28. listopadu v Nové Říši adventní jarmark. Tentokrát se bude konat od 14
hodin v parku na novoříšském náměstí.
V 15.00 vystoupí pěvecký smíšený sbor
ze Želetavy a děti z novoříšské základní
školy. NOKUS zve k účasti místní prodejce, kteří by měli zájem nabízet své výrobky. V případě zájmu pište na e-mail:
nokus@novarise.cz mp
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Foto: Archiv MŠ Krahulčí

ZŠ Krahulčí.
Zadarmo ve škole v Anglii
Žáci třetího a čtvrtého ročníku Základní
školy v Krahulčí se zúčastnili, spolu s dalšími čtyřmi školami, od 27. září do 2. října
jazykového a poznávacího pobytu ve Velké Británii.
„Šlo o naprosto unikátní záležitost financovanou z evropských fondů. Pobyt byl plně
hrazen z výzvy Ministerstva školství, takže děti (rodiče) neplatily vůbec nic. Vyjely tak děti všech rodičů, kteří o pobyt projevili zájem. Pořádali jsme pro ně několik
informačních schůzek, na kterých jsme dávali ke zvážení všechny okolnosti, které takový pobyt obnáší, včetně dlouhé cesty autobusem,“ uvedla pro TL ředitelka školy
Naďa Vokřínková. Školáci z Krahulčí si
v Anglii prohlédli nejen památky, ale také
se učili. Ve městě Eastbourne je dva dny,

v úterý a ve středu, čekalo nejen nezvyklé
ubytování na 500 let starém zámku na panství lorda z Devonshiru, který si pronajímá
místní jazyková škola, ale také výuka angličtiny. „Angličtí lektoři byli velmi milí.
Děti měly možnost slyšet správný anglický přízvuk a zkoušely komunikovat v angličtině. Zvláštní příležitostí bylo navázání
přátelství s kolumbijskými studentkami, se
kterými hrály různé hry,“ připomněla praktickou stránku pobytu N. Vokřínková. Odpoledne v anglické škole pak patřilo výletům do okolí. Na zpáteční cestě si školáci
prohlédli Brighton a jeho velkou atrakci,
podmořský svět. A pak před nimi byl již jen
eurotunel pod kanálem La Manche a cesta
přes celou Evropu do Krahulčí.
Podle textu Nadi Vokřínkové

8. listopadu

V Lidéřovicích pouť a Větrání
V neděli 8. listopadu v 11 hodin bude v lidéřovickém kostele sv. Linharta slavena poutní
mše svatá. Odpoledne od 14:30 hodin bude Větrání kostela a varhan, nazvané „Tři životní
příběhy“. Vyprávění nás přenese do doby 2. světové války. Přiblíží životní osudy P. Alberta Müllera, faráře v Lipolci, a P. Petera Haunsteina, faráře z Cizkrajova. Jejich protikladem
byl nacistický funkcionář dr. Hugo Jury. Větrání bude obohaceno krásnou hudbou, kterou
přednese harfistka Barbora Hurťáková.
jj
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Inzerujte v Telčských listech

Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu

Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy
veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet
z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav,
matrací. Tel. 721 123 595.
• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel.
721 469 234.
• Nabízím pronájem samostatného pokoje v RD v Telči. Vlastní WC a koupelna.
Cena 4500 Kč. Tel. 775 219 361.
• Koupím jedli, pokácím. Na vazby. Cena
dohodou. 728 298 420.
• Koupíme pole, louky, pastviny od 2 ha,
les i s pozemkem. Platba v hotovosti. Telefon: 739 641 944
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Nové kurzy začínají vždy první pondělí v měsíci v 15,30 hod. na učebně autoškoly na Myslibořské ulici v Telči. Více
info na www.autoskolaekol.wz.cz, tel.
607 185 517.

• Pizzeria Italia Telč přijme číšníky, kuchaře, pizzaře. Nástup ihned. Možnost ubytování. Brigádně i HPP. 702 285 289.
• Bistro a Staročeská cukrárna je nově otevřena od 1. 11. 2015 v Telči na Palackého
ul. č. 98. Na Vaši návštěvu se těší vedoucí
Libuše Stejskalová.
• Týdenní
kurzy
ANGLIČTINY
s Mgr. Ivetou Gerykovou v Univerzitním
centru Telč. Více informací: AnglictinaTelc@seznam.cz. Tel. 605 086 056. Těšíme se na viděnou!
• Pronajmu garáž na Myslibořské ulici –
od listopadu. Tel. 775 055 730
• Městys Nová Říše nabízí uvolněný jednopokojový byt v Domě s pečovatelskou
službou v Nové Říši, určený pro potřebné seniory nebo zdravotně znevýhodněné občany. Zájemci volejte na tel. č.:
736 523 642.

Není pohřebné.
Pomůže Svépomoc!
Přihlášky do Vzájemně dobročinného
spolku SVÉPOMOC, který 70 let
pomáhá v Telči s úhradou nákladů
za pohřeb, najdete v IS na radnici.
Více v TL 10/2013 na str. 25.

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
nabízí k prodeji neupotřebitelný majetek osobní automobil

Škoda Fabia

rok výroby 2001, TK do 28/11/2015, najeto 222 tis. km, min. kupní cena 12 tis. Kč
Písemné nabídky v uzavřených obálkách s vyznačeným nápisem „Neotvírat-Fabia“
budou přijímány nejpozději do 11. listopadu 2015 do 12 hodin.
Bližší informace k prodeji podá
Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru (tel. 607 242595).
TL 11/2015

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Proč si přečíst

Tempora mea
- Můj čas
Josef Vojtěch Florian (1915 – 2006) nedosáhl věhlasu svého velkého otce, katolického filozofa a vydavatele Josefa
Floriana, ani svých bratrů, uznávaných
výtvarných umělců, Michaela a Jana. Téměř celý život prožil ve Staré Říši coby „obyčejný“ poštovní doručovatel. Až
po nedávném vydání jeho každoročních
záznamů událostí v letech 1934 až 1970,
s výstižným latinsko-českým názvem
Tempora mea / Můj čas, si uvědomíme,
jaký dar nám tento nenápadný příslušník
velké staroříšské florianovské rodiny zanechal. Přesvědčený monarchista a hluboce věřící „předkoncilní“ katolík byl
bystrým a většinou hodně kritickým pozorovatelem běhu dějin, které někdy jakoby zpovzdálí, jindy velmi aktivně, sledoval. Sotva se najde čtenář, který bude
bez výhrady se všemi závěry souhlasit.
Po přečtení jeho pohledu na dané události si snad ale každý položí otázku: Nebylo
by to nakonec lepší, kdyby to bylo podle
J. V. Floriana? Telčského, resp. regionálního čtenáře, pak zaujmou zachycené
místní reálie. „Toho dne byl jsem nasazen u firmy Vystrčil v Telči (1943); opustil
jsem provlhlou světničku v Židovské ulici
a přestěhoval do Mládkovy ulice, na večeři chodím do hotelu U nádraží, kde je čisto a klidno (1944); cestou z Telče potkávám čím dál více vystěhovalců (1945)...“
Každého pak ty typicky české: „Ukončení války oslavujeme o pouti (ve Staré Říši). Někdejší čs. rotmistr, za války předseda ligy proti bolševismu, nyní předseda
MNV, zápasí při projevu s bolestí způsobenou poraněním nohy. Ráno toho dne
dělal budíček házením ručního granátu...
při hodu ruka narazila na větev stromu
a granát explodoval u nohou vrhače...“
Josef V. Florian nás při procházce hektickými a tragickými lety minulého století vede nejen k hlubokému zamyšlení, ale
občas i pobaví. A jaksi navíc. Nebude málo čtenářů, kteří po přečtení prvních kapitol neodolají a podívají se na „svůj“ významný rok, s otázkou: Jak ho viděl J. V.
Florian? Kniha Tempora mea / Můj čas je
v nabídce obou knihoven, městské i Univerzitního centra.
/z/

Nové knihy městské knihovny
„Knihy o zdraví čtěte pozorně, mohli byste zemřít na tiskovou chybu.“

Beletrie

Reiner: Básník; Bannalec: Bretaňský příboj; Tučková: Fabrika; Žantovský: Havel;
Hakl: Hovězí kostky; Doerr: Jsou světla,
která nevidíme; Caspari: Píseň vodopádu;
Lenormand: Případy soudce Ti; Florian:
Můj čas - Tempora mea; Legardinier: Tentokrát to vyjde; Krefeld: Vyšinutí; Bauer:
Pád císařova zetě; Hlavatá: Nic nemusím

Naučná

Cílek: Něco se muselo stát; Památky Vysočiny 2013; Charvát: Současný politický extremismus a radikalismus; Kamen: Češi patří k Vídni aneb Třicet dva výprav do Vídně
v českých stopách; Černá: Čtení není žádná
nuda; Vašíček: Největší tajemství templářů
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Dětská

Krolupperová: Zločin na Starém Městě
pražském; Kolář: Co by sis přál; Kosatík: Češi 1942; Krátký: Bubáci aneb Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel;
Rožnovská: Autíčko Karlík; Špaček: Dědečku, ještě vyprávěj; Rožnovská: Drak
Natlučnos; Stančík: Jezevec Chrujda staví nejdřív urychlovač a pak zase pomalič; Pospíšilová: Kryštof a Očoun; Žiška:
O botě, která si šlapala na jazyk; Fučíková: Obrazy ze Starého zákona; Goldflam:
O nepotřebných věcech a lidech; Fischerová: Tetovaná teta; Horák: Proč obrazy
nepotřebují názvy
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC Městská knihovna zve
Pavel Kosatík: Baronka v opeře. Život
a zpívání Jarmily Novotné; Aniela Jaffé:
Vzpomínky /Sny /Myšlenky C. G. Junga;
Walter Last: Překonejte rakovinu. Průvodce sebeléčením; Theodor Šlechta:
Sám v požáru světovém. Vzpomínky z vojenského života za světové války 19161918; Zdeněk Šimanovský: Hry pro zvládání agresivity a neklidu; Martin Domes:
Excel pro seniory; Jaroslav Horák: Vytváříme domácí bezdrátovou síť; Gavin
Ambrose: Typografie. Grafický design;
Susan Kleinerová: Fitness výživa
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Poslouchej, v dálce už
píská lokálka
Třetí díl série Kreslířovy tipy na výlet
Jiřího Albrechta s příběhy o zajímavých
místech v okolí Dačic, Jemnice, Slavonic, Telče a Třeště je nově v nabídce
Knihkupectví Šilhavý na náměstí.

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

15. – 16. 1. 2016.

Publikaci Tempora mea / Můj čas Josefa V. Floriana nabízí také Knihkupectví
Šilhavý na náměstí Zachariáše z Hradce.

Mark Twain

Jedná se o základní školy v Telči,
Nové Říši, Staré Říši, Mrákotíně,
Krahulčí a Urbanově.

Přednáška Studijního centra Basic JAK
NA UČENÍ BEZ MUČENÍ v pondělí 9.
listopadu v 17.00 hod. v městské knihovně. Téma přednášky: Jak psát domácí úkoly bez vztekání a jak zvládat nálady dětí při
učení. Přednáška je zdarma.
ADVENTNÍ TVOŘENÍ v pondělí 23. listopadu od 17.30 hod. v knihovně. Prosíme
zájemce, aby se v knihovně nahlásili do 16.
listopadu. Bližší informace v knihovně nebo na www.mktelc.cz

Adventní setkání
v Knihovně UC
Knihovna Univerzitního centra MU Telč
pořádá 25. listopadu od 15 do 17 hodin Adventní setkání. Studenti a učitelé SOŠ a SOU Třešť předvedou ukázku
vazby adventních věnců, výrobu vánočních svícnů a dekorací a techniku zdobení perníčků. Výrobky lze zakoupit.

Městská knihovna
Telč
http://www.mktelc.cz/

Knihovna
Univerzitního Centra
Telč
http://www.muni.cz/
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Doplňte si Kdo byl kdo

Na zámku

Václav Macka.
Rodák z Myslůvky, rektor VŠB

Předvánoční kostýmované prohlídky

Pozdější rektor Vysoké školy báňské v Příbrami se narodil 28. září 1873 v Myslůvce u Telče v rolnické rodině se 16 (!)
dětmi. V roce 1891 absolvoval telčskou
reálku, poté vystudoval (1898) strojní inženýrství na Vysoké škole technické ve Vídni.
Po absolutoriu nastoupil v červenci 1898 jako inženýr u Vítkovického horního a hutního
těžířstva ve Vítkovicích, kde pracoval mj. v konstrukční kanceláři pro vysoké pece a válcovny. Od roku
1900 působil na báňské akademii v Příbrami jako asistent na stolici hornického a hutnického strojnictví. Výnosem ministerstva
orby z května 1904 byl mu přiznán titul docenta encyklopedie stavitelství. Již v roce
1912 byl českou částí profesorského sboru VŠB navržen na místo řádného profesora. Vzhledem k tzv. vyrovnání počtu českých a německých inženýrů byl jmenován
pouze mimořádným profesorem hornického a hutnického strojnictví. Řádným profesorem pro tento obor byl pak jmenován
v roce 1919. Jeho zásluhou vznikl na VŠB
autorizovaný výzkumný ústav na zkoušení pevnosti materiálu. V lednu 1922 byl
V. Macka zvolen rektorem nejen na zbytek funkčního období v roce 1922, ale také na studijní rok 1922/1923. V čase jeho
rektorského působení byl poprvé podán návrh na rozdělení školy na hornickou a hutnickou fakultu. Prosazoval moderní formy výuky, včetně studentských praxí ap.
V. Macka se stal v oboru horního a hutního strojnictví a dopravnictví uznávaným
odborníkem. Snažil se rozšířit nejnovější

technické novinky mimo akademickou půdu, organizoval strojnické kurzy pro báňské inženýry z praxe. Po vzniku Svazu československých horních a hutních inženýrů
se stal členem příbramské krajinské sekce.
Na základě svých odborných znalostí byl
také jmenován členem IV. odboru Masarykovy akademie práce. V. Macka je autorem
tří desítek odborných statí, zejména z oboru důlních lan, těžní techniky a horizontální
dopravy. Cenná je také jeho publikace Vyučování báňským vědám dříve a nyní, která vyšla v Příbrami v roce 1924. Prof. Václav Macka zemřel předčasně 4. ledna 1929
v Příbrami ve věku pouhých 55 let.
Zkrácenou verzi životopisu prof. Václava
Macky uveřejňujeme díky vstřícnosti autora Mgr. Petra Kašinga, vedoucího archivu
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Celý byl uveřejněn v publikaci Kašing, Petr-Biolková, Jindra: Direktoři a rektoři VŠB-Technické univerzity
Ostrava. Přehled osobností v čele univerzity v letech 1849–2014. Najdete ho také na http://www.telc.eu/ vsekci Historie/
Osobnosti.
Profesor Václav Macka se oprávněně řadí
k významným absolventům telčského gymnázia (reálky) a osobnostem regionu. Jeho životní a profesní osudy nebyly v době
zpracování biografického slovníku Kdo byl
kdo - Významní obyvatelé Telčska známy. Ze stejného důvodu ho také nenajdeme v Almanachu GOB z roku 2002. V době
studií na reálce užíval příjmení Mácka, stejně jako většina současných příslušníků jeho
rodiny. Od vysokoškolských studií je jeho
příjmení uváděno bez čárky nad „a“ - Macka. S čárkami a háčky v našich příjmeních
to bývá někdy zamotané.
/z/

Památkáři se radili,
jak učit o památkách

BEZOBAV Dyjice

120 odborníků z Česka, Francie a Velké
Británie přivedla do Telče od 24. do 26.
září mezinárodní konference Edukace
jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví, kterou uspořádalo telčské
pracoviště Národního památkového ústavu. Na organizaci prestižní vzdělávací akce, která oživila město v závěru turistické
sezóny, se také podílely pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.
Podle TZ
TL 11/2015

Šlechtický předvánoční čas napříč staletím
mohou prožít všichni, kteří se vydají v sobotu 28. listopadu na prohlídkovou trasu B
telčského zámku. Návštěvníci projdou místnostmi, kde bydleli poslední majitelé zámku
Podstatští z Lichtensteina. Na závěr se mohou
těšit na scénu štědrovečerní večeře u Podstatských. Prohlídková trasa bude vánočně vyzdobena. Na výzdobě se budou podílet i děti
z Mateřské školy v Telči a Krahulčí.
Časy prohlídek – 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 hod.
Možná rezervace prohlídky na email:
info@zámek-telc.cz
ln

Adventní jarmark
Sdílení
Již tradiční Adventní jarmark Sdílení se
uskuteční 28. listopadu od 13 hodin
na nádvoří telčského zámku. „Na programu budou tvořivé dílny pro děti, kulturní a hudební vystoupení a možná přijde
i anděl, který děti provede kouzelnou slavností adventní spirály. Nebude chybět občerstvení,“ uvedla pro TL Lucie Váchová
a dodala, „těšíme se na každého.“

http://www.sdileni-telc.cz

7. listopadu ve 20:00
Oldřich JANOTA
Svébytný zpěvák, kytarista a básník kráčející vždy vlastní cestou. V Dyjici není poprvé, ale po dlouhé době zde zahraje sám,
jen v doprovodu své kytary.
27. listopadu ve 20:00
PŮLJABLKOŇ
Dyjický advent otevře duo Němec-Puttnerová moudrými písněmi o životě. Souznění těchto dvou zdánlivě rozdílných bytostí
možná přivolá i anděly.
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Sport

Roštýnské stráně pod náporem běžců

Fotbal

Sobotní dopoledne 3. října byla hráz rybníka Roštejn a přilehlé louky zaplavena
běžci všech věkových kategorií. Na cross
Roštýnské stráně, který byl letos poprvé
zapsán do Orelské Běžecké Ligy, se sešlo
89 běžců od Uherského Hradiště až po Vysoké Mýto. Je jen škoda, že z Telče a okolí závodilo pouhých 15 běžců. S přehledem nás překonali běžci z Brna i Vyškova.

1. 11. 13.30
Telč B – Brtnice
Poslední utkání podzimní části fotbalových soutěží na domácím hřišti. Ohlédnutí
za právě skončenou sezónou v příštích TL.

Přichází doba hokejová
V knize Bílá Telč, oživené vzpomínky napsal její autor, učitel Jan K. Zamazal, jinak bystrý pozorovatel života ve městě
v minulém století: „Jeho kolo (myšlena
bruslařská dráha na Štěpnickém rybníku) dostávalo první rány hokejek. Rodil se nový svět...“ Přicházela doba hokejová. Ta letos vstoupí v Telči do nové
epochy. Na konci roku se hokej, a bruslení vůbec, přestěhuje i zde pod střechu.
V prosinci, možná v lednu, bychom měli
v TL referovat o otevření hokejové arény
v Tyršově ulici. Současný hokej ale nečeká
na příchod zimy. A tak i tým mužů SK Telč
zahájil nový ročník Krajské soutěže Vysočiny již 10. října utkáním s HC Zastávka.
Vedoucí týmu František Čermák považuje
za velký organizační úspěch to, že se podařilo všechny podzimní soutěžní zápasy
přeložit na stadiony soupeřů. „Od ledna
již doufám budeme hrát každý týden doma
na novém stadionu,“ vyslovil pro TL optimistickou představu letošní sezóny. Vedle
tradičních týmů, jako je HC Zastávka, HC
Veverská Bítýška, Velké Meziříčí, Náměšť
nad Oslavou a Velká Bíteš, čeká hokejisty zcela nový soupeř, BK Zubři z Bystřice
nad Perštejnem. „Díky novému zimnímu
stadionu zde hokej po řadě let znovu začíná. Domácím v začátcích pomohou hráči ze Žďáru nad Sázavou,“ popsal nového
soupeře F. Čermák. K týmu domácích pak
uvedl: „Proti loňské sezóně nedoznal velkých změn. Trenéři Pavel Podolský a Pavel Smejkal mohou nově počítat s Janem
Bínou, který ukončil angažmá v Dukle Jihlava, a brankářem Martinem Švecem. Ten
se vrací po vyléčení zranění.

Vítězný vstup do sezóny
V sobotu 10. října zahájili hokejisté SK
novou sezónu na ZS v Rosicích, kde porazili HC Zastávku 4:2. O branky Telče se
podělili Kret, Bína, Jančo, Tůma.

O týden později zvítězili telčští hokejisté v Náměšti n. O. nad domácím týmem 8 : 3. Branky Telče Kret 2, Bína 2, Karas, Prášek, Prokop,
Šalanda.
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Z Telčanů se na stupních vítězů umístili
Prokop Kovář (3. místo benjamínci), Antonín Veselý (2. místo nejmladší žáci), Michal Vítů (3. místo mladší žáci), Jakub Vítů
(1. místo dorostenci), Anežka Langhammerová (1. místo ženy A), Pavla Houdková (3. místo ženy A), Jan Macků (3. místo
muži A). Kompletní výsledky a fotogalerii
najdete na webu www.oreltelc.cz.
dk

Úspěšní reprezentanti Telče. Antonín Veselý a Anežka Langhammerová.

Podzimní medailové
žně mažoretek
Po prázdninovém týdenním soustředění
se telčské mažoretky zúčastnily dvou soutěží. Všechny tři skupiny začaly sezónu
s novými skladbami, kterým choreografii
opět připravila Maruška Křížková. Poslední zářijový víkend bojovaly v Pelhřimově O Pelhřimovský dukát. Skupina Růžiček se skladbou Hádej, mámo v kategorii
starších dětí, obsadila krásné druhé místo,
kdy zlatá medaile jim utekla pouze o jediný bod. Nejstarší děvčata, v kategorii juniorek, vybojovala bronzovou příčku. Sobota 17. října patřila soutěži v Moravských
Budějovicích O posvícenský koláč. Naše nejmenší mažoretky, Poupátka, svou
kategorii vyhrály, skupina Růžiček v kategorii kadetek získala stříbrnou medaili
a nejstarší děvčata kategorii juniorek s několika bodovým náskokem, vyhrála. Růžičky vstoupily do nové sezóny v nových
kostýmech. Na prvních výsledcích je vidět, že jsou nové skladby velmi vydařené.
Nyní se všechny tři týmy připravují na velkou soutěž ESSI DANCE CUP JIHLAVA
2015 a na tradiční vánoční besídku.
Renata a Marie Křížkovy
TJ Sokol Telč opět otevírá cvičení Rodiče
a děti. Ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 hod.
pro 3 - 6leté děti, v pátek od 10:00 do 11:30
hod. bez omezení, vždy v hale Sokola.

Foto: Martin Tupý

Vzpomínka

Adolf Fiala. Ekonom,
učitel, sportovec
8. listopadu by oslavil 103. narozeniny
znojemský rodák, který po absolvování
tamní obchodní akademie prožil celý život v Telči. Adolf Fiala. Jako uznávaný
odborník se zapsal do paměti zaměstnancům Masozávodu Krahulčí, jako náročný a spravedlivý učitel těsnopisu a psaní
na stroji žákům zemědělské školy a celé Telči jako aktivní sportovec, hokejista
a fotbalista. Později nestor většiny sportovních aktivit ve městě. Pokladník Spartaku, který zodpovědně vybíral vstupné
na každém fotbalovém utkání a současně
pozorně sledoval zápas, aby o něm mohl
napsat zprávu pro tisk. Můžeme jen litovat, že si už nepřečteme jeho reportáž
o současné stavbě hokejové haly se zázemím a tribunou pro kopanou. Napsal by
ji s radostí a určitě skvěle.

Turistika
Turistické pochody Klubu českých turistů
v Telči, www.kcttelc.cz
Pochody se konají za každého počasí.
7. 11. Vysočinou k Telči
8. 11. Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic
TL 11/2015

SANTINI VYZPÍVALO OKNO PRO ORLOVNU. „Čtyři okna v orlovně budou stát přibližně 100 tis. Kč. Na dobrovolném vstupném a darech na koncertu 4. října se vybralo na jedno
z nich,“ napsala TL Jana Křížková z pěveckého sboru SANTINI. Č. účtu pro dary na opravu
orlovny: 2900491887/2010, variab. symbol 1111224000

SBORMISTRYNĚ ANEŽKA. Sympatická Anežka Tichá měla velkou zásluhu
na úspěšném koncertu SANTINI v zaplněném sálu orlovny.

DRAKIÁDA. Té letošní 10. října U Roštěnky v režii Lukáše Mazala přálo počasí. Zúčastnilo se jí několik desítek draků, bylo tradiční občerstvení a velký oheň pro opékání špekáčků.
Marian Kučera z Prahy (na snímku) na ni trénoval s drakem Silver Stripe na Studnickém
kopci již o týden dříve.

PRO PAMĚTNÍKY. Nestoři telčského sportu. Adolf Fiala a Bohoušek Svoboda. Toho
prvního připomínáme na vedlejší straně.

NELEHKÁ PRÁCE RYBÁŘŮ. Nejen při výlovu Štěpnického rybníka.
TL 11/2015

Foto na této straně: Pavel Dvořák, Václav Kučera, Ilona Jeníčková, Vít Štancl
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Sběrový kalendář
Biologický odpad

I. – II. 23. 11. IV.
25. 11.
III.
24. 11. V.
26. 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

Nově vznikající společnost pro nakládání s odpady v Telči
a okolí hledá vhodné pracovníky na následující pozice:
Řidič svozového vozu

Požadavky:
řidičské oprávnění sk. C
nižší střední odborné vzdělání
praxe min. 3 roky (řízení vozidel nad 3,5t)
časová flexibilita
ochota pracovat, loajalita

Závozník - popelář

Požadavky:
fyzická zdatnost
časová flexibilita
ochota pracovat, loajalita
řidičské oprávnění sk. B/C výhodou
Nástup možný od 1. 1. 2016.
V případě zájmu zašlete žádost se strukturovaným životopisem
a kontaktními informacemi na email: info@ohrr.cz

Normální podzim

Počasí v září
Jako dozvuk letošního horkého léta byl den
1. září ještě tropický s maximální teplotou
téměř 33°C. Ale to už byl opravdu poslední. Poté se rychle ochlazovalo a během
týdne byla denní maxima jen kolem 12°C.
Oblačnost byla již proměnlivá ve větší míře a celkově jí bylo více. Srážky byly ve formě dešťových přeháněk nebo slabého deště a oproti létu častější. Probíhaly
hlavně v prvních dvou dekádách měsíce,
ale nebyly příliš vydatné. Co do množství
jich bylo v řádu jednotek milimetrů. Pouze
ve třech dnech napršelo mezi 5 a 10 mm,
což bylo takové mírné zalití. Od 12. 9. se
opět začalo oteplovat až na letních 28°C
17. 9. Následovalo nové ochlazení s teplotami nejprve do 20°C a koncem měsíce
byla maxima už jen do 10°C. Bouřky se
vyskytly už jen ojediněle – pouze ve dvou
dnech. Po extrémně teplém a suchém létu jsme se během září dostali s počasím,
i když s určitými výkyvy, do relativně normálních kolejí. Dokonce i u nás začaly pomalu růst houby. Letošní 1. září bylo nejteplejším zářijovým dnem od roku 1950.
Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově jako
v mezích normálu.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.

Umění zemřít

přednáška MUDr. Tomáše Moravy,
lékaře Domácího hospice Sdílení Telč

sobota 28. listopadu
od 9:30 do 11:30 hod.
Justiční sál zámku
Pořádá Sdílení, o.p.s.

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 9. do 18. 10. 2015.

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

13,1 °C
1018,4 hPa
36,0 mm
34,2°C, 1. 9.
v 15,05 hod.
3,5°C, 30. 9.
v 7,13 hod.
48,1 km/h, 6. 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.
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Zubní pohotovost

o víkendech a svátcích

v listopadu

1. listopadu
Jihlava, MDDr. Dana Gurková
třída Legionářů 1470/9, 774 818 088
7. listopadu
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
Centropen, 384 423 430
(dtto 8. listopadu)
Luka nad Jihlavou, MUDr. Jindřich Hlávka
nám. 9. května 675, 567 219 588
8. listopadu
Jihlava, MUDr. Martina Hobzová Macková
Vrchlického 2497/57, 567 155 020  
14. listopadu
Dačice, MUDr. Marie Matoušková
Nemocnice Dačice, 384 358 291
(dtto 15. a 17. listopadu)
Jihlava, MDDr. Petra Horká
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
15. listopadu
Třešť, MUDr. Eva Hořejší
J. Hory 1050, 567 224 184
17. listopadu
Jihlava, MUDr. Libuše Hrdinová
Husova 1643/26, 605 846 312
21. listopadu
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto 22. listopadu)
Jihlava, MUDr. Jitka Hrdličková
Znojemská 825/62, 567 307 757
22. listopadu
Jihlava, MUDr. Věra Chytková
Vrchlického 2497/57, 567 574 573
28. listopadu
Dačice, MUDr. Jaroslava Marková
TRW - DAS, 384 456 215
(dtto 29. listopadu )
Jihlava, MUDr. Lejla Imširagic
Havlíčkova 34a, 774 417 100
29. listopadu
Dobronín, MUDr. Veronika Kadlíčková
Dobronín 343, 567 217 216
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 není vyloučena. Aktuálně na www.telc.eu, www.nemji.cz. Zubní
pohotovost v Dačicích na www.nemda.cz

Gregoriánský chorál v Dačicích
V soboru 21. listopadu v 18 hodin zpívá při
mši svaté v kostele sv. Vavřince v Dačicích
regionální chorální schola, volné sdružení
zpěváků z Regionu Renesance.
TL 11/2015

V listopadu a v prosinci

Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

Panský dvůr Telč.
Divadelní sezóna začíná Listopad - měsíc úklidu
KULTURNÍ AKCE
7. listopadu, 19.00
KOLEGA MELA GIBSONA
Divadelní spolek Frída – Komediální one
man show o druhořadém herci provinčního
divadla, který po zatčení za loupežné přepadení banky vypráví ve vězení příběh svého pohnutého hereckého i osobního života.
Hraje: Martin Trnavský
Předprodej vstupenek na Informačním centru
v Panském dvoře a na Městském informačním centru, náměstí Zachariáše z Hradce.
SPORT
6. prosince MIKULÁŠSKÁ LEZECKÁ
SOUTĚŽ
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA V LEZECKÉM CENTRU
Pondělí - zavřeno
Úterý – pátek 11,00 – 19,00
Sobota a neděle 10,00 – 20,00
LEZECKÝ KROUŽEK pro děti – každé pondělí a středa od 16.00 do 17.00
a od 17.00 do 18.30. Pro děti od 6 let.
LEZECKÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ –
každé pondělí, středa a pátek od 18.00
do 19.30
Centrum bojových umění Vysočina – TAEKWONDO - každé úterý 17.00 – 18.30
a pátek 16.00 – 17.30
FIT BOX – každé pondělí a středu 18.30
– 19.30
PRO NEJMENŠÍ
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA V HERNĚ
U ZVÍŘÁTEK
Pondělí - zavřeno
Úterý – neděle od 9.00 do 18.00
Podrobnější informace najdete na www.
facebook.com/panskydvurtelc, www.panskydvrurtelc.cz nebo v Informačním centru
Panského dvora.

Vánoce v muzeu
začnou v listopadu
I o letošních Vánocích umožní telčské muzeum zájemcům dodržet místní tradici, zhlédnout v jeho expozici mechanický betlém manželů Vostrých. Součástí vánoční výzdoby
muzea budou vánoční pohlednice s motivem
muchomůrky ze sbírky pana Martina Nováka.
Betlém bude přístupný každý adventní víkend,
již 28. – 29. listopadu a dále 5. – 6. prosince,
12. – 13. prosince, 19. – 20. prosince a během
vánočních svátků 25. - 27. prosince a 29. – 31.
prosince. Vždy od 10 do 16 hodin. V pondělí
28. prosince bude muzeum zavřeno. HGB

Začínáme skleníkem. Vše, co nevyrostlo, již
nevyroste, a co vyrostlo a mělo úrodu, začíná
usychat. Takže zbavíme skleník od všeho nepěkného. Další v pořadí je zahrada. Stromy
pouští listy do světa a ty se honí ve studeném
větru po zahradě. Kočky výzvu na honěnou
přijímají, a tak občas naberu na hrábě s listím i kocoura, který mi dává hned najevo divokým syčením, že já s nimi nehraji. Poté se
ženy přemístí dělat takzvanou ženskou práci,
jako je umývání oken, praní záclon, a kdybych měla vyjmenovat všechno, bude článek pokračovat ještě v prosinci. Je to velký
předvánoční úklid, který bývá naprosto nedoceněn. Muž se zašije někde v garáži, kde
tvoří cosi strašně důležitého pro svět. A když
padneme únavou, přijde pán tvorstva a zeptá
se: „A co cukroví? To letos péci nebudeš?“
Tak tentokrát přeji jmenovitě ženám hodně
sil, pohody a hlavně: Toto je pouze začátek.
Ten pravý vánoční shon teprve přijde. 29. listopadu si nezapomeňte zapálit první svíčku
na adventním věnci. Krásně to zavoní a určitě si každý uvědomí, že Vánoce nejsou jen
o uklízení, ale hlavně o lásce.

Mikuláš v Telči
v pátek 4. 12. od 13.00 do 17.00 hod.
na náměstí Zachariáše z Hradce
13.00 - 17.00
Vánoční trh
13.30 - 17.00
Vánoční koledy, zpívání
dětí u stromečku
15.00 - 17.00
Čertování a peklo v Domě dětí, návštěva Lucifera v pekle
15.15 Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi - Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord
ve vypouštění balónků v celé ČR. Přijďte si všichni poslat Ježíškovi svá přáníčka
na balóncích a pokuste se s námi překonat
rekord z roku 2014. Balónky s přáníčkem
od nás obdržíte zdarma těsně před akcí.
16.30 Příchod Mikuláše s družinou
a rozsvícení vánočního stromu a vánočního osvětlení města
Andílci a čertíci, čekáme vás v 16 hod.
u vánočního stromu, nejhezčí andílci a čertíci budou odměněni! Ozdobené vánoční
stromky dětí z telčských škol

Pošlete přání Ježíškovi
balónkem
z náměstí 4. 12. v 15:15
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Kulturní kalendář
Akce

14. 11. 13.00
náměstí
Celostátní setkání velocipedistů
Více na str. 6
28. 11 13.00 - 17.00
nádvoří zámku
Adventní jarmark Sdílení
Tvořivé dílny, stánkový prodej, kulturní vystoupení, slavnost adventní spirály pro děti.
Výtěžek z jarmarku je určen na podporu domácí hospicové péče v Telči a okolí. www.
sdileni-telc.cz

Koncerty

11. 11. 19.00
Lannerův dům
In Patches: Jitka Baštová - akordeon
a Jindřich Macek - loutna
Koncertní projekt nese název podle finské
skladby pro akordeon, v překladu „ve skvrnách“, a v celkovém kontextu vyjadřuje hudební rozmanitost a zvukové kontrasty celého pořadu. Skladby autorů (J. Dowland,
G. Zamboni, C. Debussy ad.) zazní v provedení sólové loutny a akordeonu i v moderní
kombinaci obou nástrojů.
24. 11. 19.00
sál DPS, ul. Špitální
Stamicovo kvarteto
30 let na koncertních pódiích
Program: Mozart, Kramář, Míča a další díla pro smyčcový kvartet a kvintet. Spolupráce na realizaci Karel Plocek a KPH Telč
29. 11. 17.00
kostel Jména Ježíš
1. adventní koncert – Adventus Domini
Účinkuje Pěvecký sbor Santini Telč, Ad Hoc
Quartet z Třebíče a hosté. Sbormistr: Anežka Tichá, dirigent: Karel Tomek, Missa no.
2in G (D 167) – Franz Schubert ( 17971828). Výběr z duchovních děl adventní
hudby, naší i světové sborové literatury
www.santini-telc.cz

Výstavy

2. 11. – 25. 11.
vstupní síň radnice
5 let ZASTÁVky v Telči
Vernisáž výstavy Nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež se koná v pondělí 2. 11. v 16 hod.
26. 11. 2015 – 3. 1. 2016
Městská galerie Hasičský dům
Pure Beauty: Škála / Scale
Součástí výstavy obrazů jsou i exponáty
z Muzea Vysočiny Jihlava, pob. Telč
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 26. 11. v 16 hod.
Výstava je přístupná od pátku do neděle
10.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
str. 20

30. 11. 2015 – 8. 1. 2016 vstupní síň radnice
Na křídlech andělů
Výtvarné práce žáků ZUŠ - kresba, malba,
grafika. Vernisáž v pondělí 30. 11. v 16 hod.

vitách pro MAMI@mimi@nemluvňátka@
pidilidi@svišti najdete na webu, stále se
můžete přihlásit. Aktuální informace na tel.
724 415 809 nebo www.balancplus.cz

Přednášky

Klub důchodců

9. 11. 17.00
městská knihovna
Jak na učení bez mučení
Studijní centrum Basic, přednáška zdarma
18. 11. 18.00
Univerzitní centrum
Roštejnská obora
Přednáškový cyklus NPÚ Telč
28. 11. 9.30
Justiční sál zámku
Umění zemřít
přednáška MUDr. Tomáše Moravy
Pořádá Sdílení, o.p.s.

Divadlo

7. 11. 19.00
Panský dvůr
Kolega Mela Gibsona
Divadelní spolek Frída. Komediální one man
show Martina Trnavského. Více na str. 19

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub:
po 14 - 18, út, st, čt 15 - 19, pá 13 - 17 hod.
Téma na listopad: Žiješ sportem
2. 11. 16.00 Vernisáž výstavy 5 let
		
ZASTÁVky v Telči
12. 11. 16.00 Turnaj v airhockey
18. 11. 16.00 Aerobic
26. 11. 16.00 Film Zrození šampiona
30. 11.		
Osmisměrka – Vyznáš se
		
ve sportech?

Krteček

Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče
s dětmi v bývalém kině, 1. patro
tel: 775 219 362, www.krtecek.org, www.facebook.com/centrumkrtecek. Otevřeno ve středu a v pátek od 9 do 12 hodin. Příjemné posezení v herničce, tvořivé a pohybové aktivity
25. 11. 15.30
Beseda na téma Bezvýhradná láska tváří
v tvář navzdory konfliktu, máme se v rodině
rádi, i když děláme chyby, snažíme se k sobě najít cestu, i když je to obtížné a máme
různé názory. Přednáší Mgr. Bohdana Tomanová. Beseda je otevřená pro veřejnost.

Aktivity pro MAMI@mimi
s Petrou Lustigovou

nám. Zachariáše z Hradce 4, budova fary,
2. patro
MimiVmami (cvičení pro těhotné) - každou
středu od 17 hod. Další termíny a info o akti-

v budově polikliniky
29. 11. - 2. 12.
9.00 - 16.00
Mikulášská výstava, zdobené perníčky,
ručně vyrobené vánoční ozdoby
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Literárně-zábavný
kroužek ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé

8. 11. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Even zikaron

Paměť židovských
náhrobních kamenů

Prezentace publikace Ivy Steinové
věnovaná telčským židovským
hřbitovům za účasti autorky.

Úterý 8. prosince v 17:00
v sále Lannerova domu

(sídlo NPÚ Telč)
V programu vystoupí pěvecký sbor
TELČísla pod vedením Pavla Saláka
Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Roštejnská obora
18. listopadu v 18:00

Přednáší Mgr. Jana Dostálová
Univerzitní centrum MU v Telči

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
TL 11/2015

Připomínáme si
490 roků

18. října (?) 1425 zahynul u Mladé Vožice husitský hejtman Jan Hvězda z Vícemilic. Do historie regionu se zapsal v roce
1423 neúspěšným obléháním Telče, hradu
Roštejna, zničením hradu Štamberka a porážkou od Menharta z Hradce u Horních
Dubenek. Velmi kontroverzní postava husitského hnutí.

20 roků

30. listopadu 1995 zemřel Josef Remeš
(*11. 3. 1928, Telč). Absolvent zdejšího
gymnázia vystudoval dějepis a filozofii
na Univerzitě Karlově v Praze. Ve své době největší znalec regionální historie. Vedle
pedagogického působení řadu let vedl pobočku okresního archivu v Telči. Po roce
1977 se podílel na vydávání místního občasníku Zprávy. Nespočtu studentů byl nezištným pomocníkem a rádcem při zpracování jejich studijních prací.
Zdroj: Kdo byl kdo, významní obyvatelé
Telčska, Telč 1995; Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě, Dačice 2000; ad.

Neběžné poděkování

V DpS tiskli na textil
S neobvyklým poděkováním za péči věnovanou v telčském Domově pro seniory
svému otci zavítala do domova paní Dáša
Koděrová. Seznámila zájemce z řad jeho
klientů s technikou tisku na textil. Senioři pod jejím vedením vytvořili díla zajímavých kombinací zvolených barev, ale i neobvyklé struktury. Všechny jejich výtvory
jsou vystaveny na chodbách DpS. Mohou
se z nich tak těšit nejen jejich autoři, ale
i všichni příchozí.
Podle Bc. Hany Bártové,
sociální pracovnice DpS

Poděkování

Dyndy stále žijí
Chci takto poděkovat všem, kdo se zasloužili o krásný koncert v neděli 20. září věnovaný skřipkám – dyndám. Vrátil jsem
se jakoby mávnutím kouzelného proutku
do svého mládí, kdy dyndácká kapela vystupovala v Telči při nejrůznějších příležitostech. Zaplněný sál mě přesvědčil, že
Telčáci mají spřipáckou muziku stále rádi.
Jiří Mátl (syn Ladislava Mátla)
Celý text poděkování Ing. Jiřího Mátla najdete v Listárně TL.
TL 11/2015

Bohoslužby
Římskokatolické
1. 11. ne
7.30
		9.00
		10.30
7. 11. so
17.00
8. 11. ne
7.30
		9.00
		10.30
14. 11. so
17.00
15. 11. ne
7.30
		9.00
		10.30
21. 11. so
17.00
22. 11. ne
7.30
		9.00
		10.30
28. 11. so
17.00
29. 11. ne
7.30
		9.00
		10.30

Evangelické

sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Karel
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží

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

Za Blankou Kozlíkovou
V letošním podzimu nás překvapivě opustila paní učitelka Blanka Kozlíková. Na konci osmdesátých let minulého století patřila
k zakladatelům Klubu důchodců v Telči.
Dlouhou řadu let stála v jeho čele a věnovala mu hodně svého
volného času. Vedla
vzdělávací kroužek,
připravovala programy na všechna vystoupení a akce klubu.
Její zásluhou pořádal
klub také biblické hodiny. Za velkou péči a starost děkují a s láskou vzpomínají
všichni členové klubu důchodců.

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Matyáš Dolník, Staré Město
Daniel Adámek, Štěpnice
Jan Marek, Štěpnice
Šimon Matějka, Podolí
Ondřej Štěpán, Staré Město
Madla Malečková, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Jan Štefanik, Radkov
a Marie Saláková, Telč
Petr Havránek, Mysliboř
a Michaela Prokopová, Mysliboř
Ladislav Panský, Plzeň
a Martina Krásná, Plzeň
Martin Maloš, Praha
a Pavla Vystrčilová, Telč
Patrik Hlávka, Znojmo
a Yuka Takamatsu, Tokyo
Pavel Kára, Bílkov
a Adela Plačková, Radkovice
Zdeněk Hron, Růžená
a Žaneta Mifková, Krahulčí
Zdeněk Kubát, Telč
a Tereza Lojdová, Hříšice
Tomáš Pittner, Telč
Silvie Petráková, Telč
Miroslav Motáček, Telč
a Lucie Doležalová, Telč
Petr Šindler, Zašovice
a Pavla Karafiátová, Zašovice
Aleš Hořák, Telč
a Pavlína Bačovská, Dačice

Opustili nás

Blanka Kozlíková, Podolí
Milada Buličková, Podolí
Zdeněk Kovář, Radkov

89 let
86 let
82 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dětí
na základě písemného souhlasu obou rodičů,
u sňatku na základě písemného souhlasu obou
novomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení
zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).
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REPREZENTANT. Bez tří let devadesát roků reprezentuje bez nároku na odměnu
na Pražském hradě celý region žulový monolit z Mrákotína u Telče. Foto: ČTK/Šimánek Vít

70 ROKŮ. Již tak dlouho připomíná pomníček u zdi hřbitova sv. Anny při cestě okolo Štěpnického rybníka tragický dozvuk právě skončené války. 30. října 1945
zde při hře s kamarády ve vypuštěném rybníku zahynul na následky výbuchu nalezeného granátu desetiletý Ladislav Hos. Více
jsme o tragédii informovali v příspěvku Jana Stacha v TL 5/2005.

Mikuláš v Telči
rozsvícení vánočního stromu
a osvětlení města

4. prosince od 13 hodin

PARÁDA NA KORÁBĚ. Pečlivě upravené a udržované veřejné prostranství v ulici s podivuhodným názvem na Podolí je práce paní Františky Křížové. Ta je letos zaslouženě
mezi oceněnými v květinové soutěži města.
Foto: Věra Mikešová

TAK HO ZNAJÍ JEN PTÁCI. Až z ptačího pohledu je vidět, jakou impozantní a prospěšnou
Foto: Petra Mácová
dopravní stavbou je kruhový objezd na Starém Městě.
str. 22

TO BYLA REKLAMA! Nejsledovanější český server iDnes vyhlásil na počátku
října velkou cyklistickou anketu, která má
zmapovat zvyklosti cyklistů. Jako ilustraci
k textu využil snímek fotografa Petra Lemberka z našeho náměstí plného kol.
TL 11/2015

