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Nová éra GOB a SOŠ: Sportovní
Do sportovní éry vstupuje v novém školním roce GOB a SOŠ. Novinku, o které se již několik měsíců ve městě hovoří,
vysvětluje ředitel školy Stanislav Máca:
„Třikrát po sobě se nám nepodařilo otevřít v sekci SOŠ ekonomický obor. Důvodem byl jak klesající počet vycházejících
žáků ze základních škol, tak velká nabídka podobných či stejných studijních oborů na školách v okolí. Ani jim se ale podobná situace nevyhnula. Díky novému
zimnímu stadionu a spolupráci s HTC
Telč (Hockey Talent Center) rozšiřujeme od nového školního roku nabídku SOŠ
o výjimečný obor Sportovní management
a trenérství.“

Přitom nadále na škole také zůstává studium v oborech Cestovní ruch a Veřejná
správa. Výuka všeobecně vzdělávacích
předmětů bude pro všechny obory společná. Podobně to je s cizími jazyky. Všichni
studenti povinně studují angličtinu. Druhý cizí jazyk je pak volitelný. Část nových
studentů si zvolila němčinu a část ruštinu,
která se tak do výuky po čase vrací. Stanislav Máca také vyjmenoval předměty,
které se budou vyučovat v novém oboru:
Sportovní trénink, Trenérství, Psychologie sportu, Regenerace a výživa ve sportu, Sportovní management a marketing.
„Výuka těchto předmětů bude zaměřena
především na hokej. Zajišťovat ji budou

renomovaní odborníci a trenéři z tohoto
odvětví. Zvolit si studium se sportovním
zaměřením mohou ale i nehokejisté,“ dodal ředitel. Škola do nového sportovního
oboru zatím přijala na dvě desítky zájemců
nejen z celé republiky, ale i ze Slovenska.
Jsou mezi nimi dva reprezentanti ČR do 16
let, několik hráčů extraligy mladšího dorostu a dvě dívky, které také pravidelně nastupují v národních hokejových výběrech.
Přitom podle S. Máci to není konečný počet budoucích studentů. Začátkem září
očekává žádosti o přestup dalších zájemců
z jiných škol. Není ale jisté, zda všem budeme moci vyhovět, dodává.
V novém studijním oboru vidí Stanislav
Máca i motivaci pro ostatní studenty GOB
a SOŠ, když budou moci „v přímém přenosu“ sledovat úsilí svých spolužáků,
možná nejen budoucích reprezentantů, ale
i mistrů světa.
/z/

Úplný program
EHD 2016
na straně 23

Odhalení obnoveného pietního místa
zastřelených vojáků

u Dolní Vilímče

v akci proti banderovcům

23. září ve 14 hodin
Pod silnicí z Dolní Vilímče
do Vystrčenovic

MĚLI KRATŠÍ PRÁZDNINY. Pro budoucí studenty GOB a SOŠ oboru Sportovní management a trenérství začala příprava na nadcházející školní rok již 1. srpna. Školní třídu jim zatím
Foto: Jaromír Pytlík
nahradil nový zimní stadion.

Pietní akt ● Vystoupení představitele
AČR ● Ekumenická vzpomínka

Z jednání rady města Možnost výměny OP
42. schůze - 20. července
--RM vzala na vědomí změnu poskytovatele SMS služby. Rada města schválila rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 26 tis. Kč na zajištění financování této
změny.
--RM vzala na vědomí přechodnou úpravu dopravního režimu na náměstí Zachariáše z Hradce a v přilehlých ulicích
po dobu konání Prázdnin v Telči v době
od 14:00 hod. do 24:00 hod.
--RM na základě doporučení komise pro
posouzení a hodnocení nabídek rozhodla, že zhotovitelem akce „Rekonstrukce
ulice Tyršova, Mládkova, nám. Hrdinů“
bude společnost TOMIreko, s.r.o., Třebíč
a schválila uzavření smlouvy o dílo s touto společností.
--RM na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek rozhodla, že zhotovitelem akce „Oprava komunikace Studnice – Mysliboř“ bude společnost Silko,
s.r.o., Jihlava a schválila uzavření smlouvy o dílo s touto společností.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Rekonstrukce komunikace pro pěší v ul.
Jihlavská“, složení komise pro otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek a návrh
dodavatelů pro oslovení.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 321 (jehož součástí je budova č.p. 55 v části Telč-Podolí
s příslušenstvím), parc. č. 351/1 a parc. č.
331/5, vše v obci a k.ú. Telč.
--RM schválila zpětné vyplacení nájemného za pozemky pod „biologickým“ rybníkem.
Všechna usnesení rady města najdete
na http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/samosprava/rada_mesta

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

Konzultační den
rady města

středa 7. 9. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.
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Volby – volby – volby – volby

pro imobilní občany

Voličské průkazy

Výměna občanského průkazu před uplynutím doby jeho platnosti je dávno zažitou povinností každého dospělého. To, že
na ni občas zapomínáme, je pochopitelné. Připomene nám totiž, co neradi slyšíme. Že jsme zase o deset let starší. Na to,
zda je výhodou, že občanům starším 70
let je občanský průkaz vystaven na 35 (!)
roků, si každý odpoví sám. Zdánlivý problém může ale nastat u osoby, které se
blíží povinnost vyměnit si OP a současně má závažné zdravotní problémy, jež
ji neumožňují osobně navštívit příslušné pracoviště městského úřadu. Pro tyto případy má vedoucí odboru vnitřních
věcí JUDr. Jana Matoušková vstřícnou
informaci: „Pokud se občan ze závažných zdravotních důvodů nemůže dostavit na pracoviště cestovních dokladů
a občanských průkazů (Na Sádkách 453)
osobně, je možné vše potřebné (včetně
pořízení fotografie) vyřídit u něho doma. Je nutné, aby žadatel o vydání dokladu, (příp. pověřená osoba), kontaktoval
příslušné pracoviště min. 5 týdnů před
skončením platnosti dokladu (v případě
odcizení nebo ztráty bezodkladně) a domluvil si termín výjezdu pracovnic úřadu
do bydliště žadatele. V rámci první osobní návštěvy u něho doma přijede pracovnice MěÚ s vyplněnou žádostí o vydání,
klienta vyfotografuje a on, (pokud mu to
zdravotní stav dovolí), dokument před ní
podepíše. Do 30 dnů poté je mu po telefonické nebo elektronické dohodě termínu opět v místě, kde se žadatel zdržuje,
občanský průkaz předán. Je vhodné, aby
výše uvedeným úkonům byl spolu s klientem přítomen ještě i někdo z jeho blízkých. Za uvedenou službu žadatel neplatí
žádné poplatky navíc a je výhradně určena pro občany, kterým zdravotní stav
neumožní vyřízení věci osobně přímo
na příslušném pracovišti úřadu, kteří se
v době nutnosti pořízení dokladu zdržují
ve správním obvodu MěÚ Telč. Kontakty na pracoviště agendy OP jsou: telefon
567 112 464 - 465, e-mail eva.libalova@
telc.eu a jitka.pavlickova@telc.eu“
Na otázku, jak je tato služba využívána, odpověděla Jana Matoušková: „Tato
služba je poskytována už od 1. 1. 2012
a například v loňském roce ji využilo více než 60 zdravotně indisponovaných občanů. Výjezdů nejen v Telči, ale i do řady
obcí správního obvodu bylo vlastně přes
120. Každého žadatele naše pracovnice
navštíví dvakrát. Při podání žádosti a při
předání nového dokladu.“
/z/

Volič zapsaný v seznamu voličů vedeném
MěÚ Telč, který nebude moci volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam
veden, může požádat o vydání voličského
průkazu MěÚ Telč - ohlašovnu evidence
obyvatel - Na Sádkách čp. 453 (a to písemně nejpozději do 30. září 2016 nebo
osobně do 5. října 2016 do 16 hod). Vzor
žádosti o vydání voličského průkazu pro
volby do Senátu PČR a pro volby do zastupitelstev krajů je k dispozici na výše uvedeném pracovišti MěÚ Telč, příp. ke stažení
na webových stránkách města www.telc.eu.
Voličský průkazy pro volby do Senátu
PČR opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování do Senátu PČR v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu č. 52, tj. celý okres Jihlava, východní
část okresu Jindřichův Hradec, ohraničená
na západě obcemi Kostelní Vydří, Dačice,
Peč, Cizkrajov, Slavonice, Staré Město pod
Landštejnem (aktuální výčet obcí spadajících do volebního obvodu č. 52 je zveřejněn
na webových stránkách města www.telc.eu).
Voličský průkazy pro volby do zastupitelstev krajů umožňuje hlasovat pouze ve volebním okrsku, který se nachází na území
volebního kraje, kde má volič trvalý pobyt,
tzn. např. občan Telče může své volební právo uplatnit na základě voličského průkazu
v některé ze 704 obcí Kraje Vysočina (jejich
aktuální výčet najdete na webových stránkách města www.telc.eu).

Občanské průkazy
a volby
V případě, že volič s trvalým pobytem
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Telč nebude mít v době konání voleb platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), může mu být vydán
na počkání občanský průkaz bez strojově
čitelných údajů. K žádosti je nutné doložit 2
fotografie a v případě, že nedochází k žádné změně povinně zapisovaných údajů, již
pouze občanský průkaz s prošlou lhůtou
platnosti. Pracoviště občanských průkazů
MěÚ Telč Na Sádkách čp. 453 bude v době
voleb otevřeno v pátek 7. října 2016 do 22
hod. a v sobotu 8. října 2016 od 8 do 14 hod.
V případě konání II. kola voleb do Senátu
PČR pak i v pátek 14. října. 2016 do 22 hod.
a v sobotu 15. října 2016 od 8 do 14 hod.
Volební informace připravila
pro TL JUDr. Jana Matoušková,
ved. odboru vnitřních věcí MěÚ Telč
TL 9/2016

Radosti a starosti telčského starosty
Kdo řádil Na Dlážkách?

Tvrdíme, že jsme kulturní národ a jsme
hrdí na to, co staletí před námi vybudovali naši předkové. A rádi se tím také chlubíme. A troufnu si říci, že v Telči oprávněně. Jak majitelé památkových domů, tak
i město každoročně investují do památek
statisíce korun. A i proto naše město navštěvuje spousta turistů, což nám všichni závidí.
Začátkem srpna jsem ale o naší kulturnosti ztratil všechny iluze. A to poté, co se
nějaký pitomec (omlouvám se za ten výraz, i když je ještě mírný) prošel po Dlážkách a třem sochám podél stezky ulámal
prsty či celé ruce. Pokud by se to řešilo
zákony z 18. století, tedy z doby, kdy tyto sochy vznikly, viník takového činu by
pravděpodobně také přišel o tyto údy.
Dnes se vše posuzuje podle hmotné výše spáchané škody, takže pokud se viník

Zahájeny práce na povrchu ulic

Na tomto místě vás pravidelně informuji
o postupu prací na letošní největší investiční akci ve městě - rekonstrukci ulic Tyršova,
Mládkova a náměstí Hrdinů. Jsem rád, že
v této chvíli mohu konstatovat, že ve dvou
prvně jmenovaných ulicích jsou hotovy jak
kanalizace, tak i vodovody, a to včetně domovních přípojek. Že to nebylo jednoduché,
určitě potvrdí pracovníci dodavatelské firmy
Radouňská vodohospodářská společnost,
která tyto práce v objemu za více než 11 milionů korun realizovala. Jak je totiž v Telči
pravidlem, v ulicích se nachází spousta neznámých, zčásti funkčních i nefunkčních sítí, které se musí složitě uvádět do souladu
s platnými normami. Naštěstí i velmi složité napojování v prostoru kruháku ale firma
zvládla a tak se nyní může přesunout na náměstí Hrdinů, kde ještě do zimy položí jak
nový vodovod, tak i kanalizaci.

do zimy hotovy. Povrchy na náměstí Hrdinů pak budou dokončeny na jaře příštího
roku v návaznosti na dokončení sítí.

Oprava cesty z Mysliboře
do Studnic

V rámci oprav a investic nezapomínáme ani
na naši jedinou místní část Studnice. Pravdou je, že většina akcí je menšího rozsahu
než ve městě. A také to, že díky osadnímu
výboru a aktivním obyvatelům si řadu věcí
řeší Studničtí za pomoci města i svépomocí. Za to si zaslouží velké poděkování.
Ty rozsáhlejší investice však musí být realizovány pomocí dodavatelských firem.
Letos to bude celková rekonstrukce spojovací silnice ze Studnic až na hranice
s katastrálním územím Mysliboře, tedy té
části, která je v majetku města. Oprava výtluků a podloží a nové svrchní vrstvy vyjdou zhruba na 850 tisíc korun a bude je
od září realizovat firma Silko, s.r.o., Jihlava. Předpokládané ukončení celé akce je
do konce října.

Rekordní návštěvnost v Telči

Bohužel, tak to chodí. Jedni budují a druzí ničí.
vůbec najde, hrozí mu nanejvýš peněžitá
pokuta. Historickou, natož morální újmu
už v naší době totiž nikdo v potaz nebere. A tak se vůbec nedivím, když po čerstvě opravených sochách kolem morového sloupu lezou děti jako po horolezecké
stěně. Pokud něco ulomí, on to přece někdo opraví. A když na to upozorníte rodiče, ještě dostanete vynadat. Ostatně, stejné je to i s dodržováním jiných pravidel.
Nechápu, kam se vytratila základní pravidla slušnosti a úcty k práci jiných. Dlouho
jsem měl pocit, že díky svému „géniu loci“ je Telč tak trochu výjimkou. Bohužel,
realita je dnes asi jiná...
TL 9/2016

Foto: Ilona Jeníčková a Jiří Křenek

Téměř hotova je i pokládka elektrického vedení do země a nové napojení všech
nemovitostí, kterou realizuje firma EON.
A nic tedy již nebrání, aby byly zahájeny
práce na poslední etapě rekonstrukce těchto ulic, tedy na výstavbě vozovky a chodníků. Nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení dala firma TOMIreko, s.r.o.,
z Třebíče. Kompletní povrchy ulic vyjdou
na zhruba 14 milionů korun. Práce začnou
v ulici Mládkova, kde jsou již kompletně
hotovy všechny sítě, a po dokončení prací
na rozvodech elektřiny se postupně posunou i do Tyršovy ulice. Pokud se nestane
něco nepředvídaného, budou obě tyto ulice

Myslím, že o letošních prázdninách prošla
Telč opravdovou zatěžkávací zkouškou. Ještě nejsou k dispozici statistiky z oblasti cestovního ruchu a ani nemáme uzavřena čísla,
co se týče návštěvnosti našich památek. Ale
subjektivní pocit je jasný. Tak plnou Telč už
řadu let nepamatuji. A samozřejmě k tomu
velkou měrou přispěla řada srpnových akcí.
Každý rok si říkám, že už folkovky nemohou jít dál. A každý rok mě „Medvědova
rodina“ mile překvapí. Letos překvapivě
dala na zahájení přednost žirafám, ale teď
se tomu ani nedivím. To proto, že úroveň
koncertů a počet návštěvníků byla opravdu
vysoká. Psát o koncertech by bylo na celé
Telčské listy, tak zmíním jen dva, i když
budu nespravedlivý k těm ostatním - skutečně noblesní a nezapomenutelný večer
Marie Rottrové a asi nejdelší frontu čekajících na koncert Anety Langerové. K tomu
pohádky pro nejmenší v parku a pro vytrvalce nokturna v Panském dvoře. Tam si
na své přišli horolezci, divadelníci či příznivci dřevorubeckého sportu. Na Štěpničáku se opět předvedly dračí lodě a do století páry nás vrátily jízdy vláčku na naší
železnici. Srpen ale tradičně patří i Sdílení, Internetu v Telči a historickým slavnostem. A jeho závěr pak vyplní Arts&film,
Balóny nad Telčí a výstava historických
hasičských stříkaček. Prázdninové měsíce
končí a já bych chtěl popřát šťastný vstup
do školního roku všem žákům a učitelům.
Ale také ještě pozvat na řadu zářijových
akcí. Určitě se v Telči nebudeme nudit.
Roman Fabeš
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Bylo, je a bude v Telči. Místostarosta informuje

Budou se dezinfikovat BIO popelnice
Od října bude postupně prováděno čistění - dezinfekce hnědých nádob (popelnic)
na biologický odpad, které jsou majetkem
města. Po dobu čistění bude nádoba nahrazena jinou, aby uživatelé mohli pokračovat
v třídění bioodpadu. Město tak plní povinnost, kterou mu ukládá zákon O ochraně
veřejného zdraví. Když v dnešním sloupku píši „město plní povinnost“, tak mě na-

padá: A co občané? Paragrafy totiž říkají:
Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby
provádět každá fyzická či právnická osoba, která vlastní nádoby na odpad. Musím
tedy na tomto místě připomenout, že stejnou povinnost jako město má každý vlastník nádoby na komunální (směsný) odpad.
Pavel Komín

„My třídíme nejlépe“
Každoroční soutěž pod záštitou Kraje Vysočina a společností EKO-KOM „My třídíme
nejlépe“ začíná 1. října a končí 30. září následujícího roku. Výsledky po první polovině soutěže jsou pro Telč velice povzbudivé.
Páté místo oproti loňskému předposlednímu dvaadvacátému v kategorii 2 001-10
000 obyvatel je nadějný výsledek. A to jsme
začali s vyšším stupněm třídění až od letošního ledna. Pomozte nám zvítězit.
Ing. Jiří Kadlec, jednatel OHR Services, s.r.o.

Nezaměstnanost
v červenci

Už více než rok se v Telči sváží bioodpad.

Foto: Archiv Služby Telč

ČR: červenec 5,4% (červen 5,2%)
Kraj Vysočina: červenec 5% (červen 4,8%)
Správní obvod Telče:
červenec 4,5% (červen 4,3%)
Telč: červenec 4,8% (červen 4,5%)
Obce pod 5% hranicí:
Bohuslavice, Borovná, Doupě, Dyjice, Jindřichovice, Klatovec, Knínice, Krahulčí,
Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice,
Mysliboř, Nová Říše, Olšany, Ořechov, Panské Dubenky, Radkov, Rozseč, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, Strachoňovice,
Telč, Urbanov, Vanůvek, Zvolenovice, Žatec
Obce nad 15% hranicí: žádná obec
Zdroj: Statistiky ÚP

Tiché výročí.
Bodový systém

Pozvánka na oslavu 10. výročí

Výročí bez oslav. I tak se dá připomenout
skutečnost, že právě před deseti roky, 1. července 2006, byl v Česku zaveden systém
bodového hodnocení řidičů. Odbor dopravy telčské radnice je vedle jihlavského
magistrátu jediným pracovištěm v okrese
Jihlava, který bodový systém administruje. Podle tajemníka radnice Pavla Soukopa
je ve správním obvodu Telče téměř 9 tisíc držitelů řidičských průkazů. V současné době
dosáhlo kritickou hranici 12 bodů, po které
následuje odebrání řidičského průkazu, 30 řidičů. Dva a více bodů pak mělo letos v srpnu
600 řidičů, tedy necelých 7%. Pavel Soukop
při této příležitosti upozornil na jeden přestupek, kterého se řidiči mnohdy nevědomě dopouštějí. Od roku 2004 se vydávají řidičské
průkazy s omezenou platností na dobu 10 roků (od 2013 ŘP profesních řidičů a držitelů skupin C a D jen na 5 roků). Mnozí řidiči
si tuto skutečnost neuvědomují a jezdí s neplatným průkazem. Přitom výměna řidičského průkazu bez nějaké změny je v zákonné lhůtě bezplatná. Patří k ní také povinnost
odevzdat starý průkaz.
/z/

24. září začnou Telčským domem (čp. 31 na náměstí, bývalý Franclův / Cejnarův dům)
křižovat vláčky a mašinky všech možných velikostí. Právě v tento den se v něm slavnostně otevírá expozice Ráj vláčků a železnic, která doplňuje stávající výstavu Historie a legendy
z Telče a okolí. Nejedny dětské oči se rozzáří,
nejeden tatínek a dědeček zavzpomíná na své
dětství, až uvidí jedenáct vlakových souprav
projíždět malebnou krajinou, vjíždět do tunelů, křižovat silnice nebo zastavovat na malých nádražích. Vláčkům bude v Telčském
domě věnováno celé jedno patro. Desítky metrů malých kolejniček se rozprostírají na ploše
bezmála 100 m2. Všechny modely mohou návštěvníci sami ovládat pomocí tlačítek. Expozici vláčků doplňuje velká, 17 m dlouhá čtyřdráhová autodráha, kde si mohou malí i velcí
návštěvníci navzájem změřit síly a zazávodit
si. Telčský dům na ní plánuje pořádání opravdových závodů. Jejich nultý ročník chystá již
na letošní předvánoční dobu. Slavnostním otevřením nové expozice 24. září vyvrcholí oslavy 10. výročí existence Telčského domu. Bude
je provázet bohatý kulturní program a samozřejmě občerstvení pro všechny návštěvníky.
Více www.telcsky-dum.cz
Podle TZ
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Telčský dům slaví Rájem vláčků
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Policie ČR Telč informuje
Dopadli drogového dealera

Na základě vlastního šetření dopadli policisté 23 letého muže z Telčska, který v regionu distribuoval dospívající mládeži
marihuanu a pervitin. Jednomu z chlapců
prodal drogu přibližně ve dvou stovkách
případů, dalšímu v několika desítkách případů. Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť
závažného zločinu a hrozí mu trest odnětí
svobody až na deset let.

Vykázali opilce z obydlí

Na základě oznámení postižené šetřili
policisté 1. července v obci na Telčsku
chování muže, který ji fyzicky i slovně
napadal. Výtečníkovi naměřili 3,16 promile alkoholu a zjistili, že se jeho chování
k partnerce delší dobu opakuje. Padesátiletého muže zajistili a odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Na základě shromážděných informací
rozhodli o jeho vykázání ze společného
obydlí.

Objasnili poškození herního
automatu

Policisté dopadli muže, který ve Svatoanenské ulici poškodil 28. května herní automat a způsobil tak škodu za více než 10
tisíc korun.

Krade se černé zlato

Policisté pátrají po pachateli, který v Markvarticích odcizil z 16. na 17. července ze
zaparkovaného nákladního automobilu
Scania 240 litrů nafty. Krádeží vznikla majiteli škoda za více než 8 tisíc korun.

Takové návštěvníky nechceme

V neděli 17. července řešili policisté jednašedesátiletého muže z Pelhřimovska,
který ležel na nástupišti vlakového nádraží
v Telči. Naměřili mu 1,71 promile alkoholu. Zjistili, že viditelné zranění si způsobil
sám, když upadl. Přivolaná zdravotnická
záchranná služba muže ošetřila a převezla
do jihlavské nemocnice.

Nedání přednosti za 280 tis. Kč
a tři zranění

V sobotu 23. července v katastru Černíče nedala pětadvacetiletá řidička Fabie při vyjíždění z vedlejší komunikace
na Dačice přednost v jízdě Volkswagenu, který jel po hlavní silnici ve směru
na Telč. Při dopravní nehodě se řidička Fabie zranila. Řidičku odvezla ZZS
do jihlavské nemocnice a její dva spolucestující byli do nemocnice transportováni letecky. Škoda na vozidlech je
přibližně 280 tisíc Kč. Při dechových
zkouškách policisté u obou řidičů požití
alkoholu vyloučili.
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Srážka na Kasárnách
za 700 tis. Kč

Ve středu 27. července se na křižovatce Kasárna u Markvartic srazily nákladní
Scania s dodávkou Fiat Ducato. Sedmatřicetiletý řidič Scanie s návěsem, jedoucí
od Jihlavy na Znojmo, nerespektoval před
křižovatkou signál s červeným světlem
a vjel do ní v okamžiku, kdy jí projížděl
ve směru od Telče na Třebíč dvaadvacetiletý řidič dodávky Fiat Ducato. Při nehodě utrpěl řidič Ducata zranění a byl převezen ZZS do třebíčské nemocnice. Požití
alkoholu u obou řidičů policisté dechovou
zkouškou vyloučili. Škoda na obou vozidlech 700 tis. Kč!

Řídila marihuana, anfetamin
a možná...

V pátek 29. července po 17. hodině kontrolovali policisté U Horní brány vozidlo
BMW. Při kontrole zjistili, že řidičem je
dvaadvacetiletý muž, u kterého byla dechová zkouška na alkohol negativní. Zato
výsledek testu na zjištění ovlivnění návykovou látkou vydal na zprávu z chemické laboratoře. Byl pozitivní na marihuanu,
amfetamin a pravděpodobně pervitin. Policisté muži další jízdu zakázali. Muž se dále
podrobil lékařskému vyšetření, při kterém
mu byl odebrán biologický materiál.

Vandal Na Dlážkách?
Ne, zločinec!

Policisté pátrají po pachateli, který
Na Dlážkách poškodil v době od 29. července do 5. srpna tři barokní sochy. U sv.
Vendelína ulomil zápěstí ruky, u archanděla Rafaela ulomil ruku v lokti a u sv.
Jana Křtitele ulomil ruku s křížem. Policisté provedli v lokalitě důkladné šetření
a po pachateli pátrají. Škoda byla předběžně vyčíslena na 48 tis. Kč.
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)
HZS Kraje Vysočina
Stanice Telč
Luční 586
telefon: 950 272 111, 774 150 363
jiri.fisara@hasici-vysocina.cz

Hasičské zprávy
Za uplynulé dva měsíce zasahovala telčská jednotka Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina u devětatřiceti událostí. Naprostou většinu tvořily technické
pomoci, kterých bylo celkem sedmadvacet. Vedle obvyklého otevření uzavřených
prostor a odstranění padlých stromů z vozovek to tentokrát byl také odchyt bodavého hmyzu a záchrana zvířat z výšky. Hasiči také zasahovali u čtyř dopravních nehod
a čtyř požárů, z toho třikrát na polích,
v Telči, Krasonicích a Knínicích. Požár
hlášený požární signalizací v CET v Telči
se naštěstí ukázal jako planý.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Hasičský pětiboj

FIREFIGHTER COMBAT
CHALLENGE
HZS Kraje Vysočina ve spolupráci s Hasičským sportovním klubem okresu Jihlava,
Sborem dobrovolných hasičů Telč a Českou hasičskou sportovní federací pořádá
17. září na stanici v Telči již XV. ročník
Hasičského pětiboje – Firefighter Combat Challenge. Soutěž je modifikací závodu, který se kromě Severní Ameriky pořádá pouze v několika evropských státech,
a zatím je jediná svého druhu v České republice s účastí světové elity závodníků.
V letošním ročníku změří své síly sedmdesát borců v závodě jednotlivců, po kterém
bude následovat soutěž štafet. Více informací naleznete na stránkách http://www.firefighterchallenge.cz.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Sběrový kalendář
Kovový odpad 5. 9.

Sběr je prováděn na celém území města.

Biologický odpad
I. - II.
III.

19. 9.
20. 9.

IV.
21. 9.
V. - VI. 22. 9.

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

Kam s ostatním odpadem
http://www.sluzbytelc.cz/
v záložce odpady
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Díky senátorovi M. Vystrčilovi

Příběh pomníčku má šťastný konec
Vloni jsme pomníčku a hlavně příběhu
dvou zastřelených vojáků Československé
armády v září 1947 u Dolní Vilímče v akci
proti banderovcům věnovali velkou pozornost. Na začátku byla totiž kronikářská stopa: zastřelili je v lesích u Telče. Dva mladé
muže, voj. Stanislava Gerneše a svob. Jaroslava Bartáka, ale nezastřelili banderovci, ale omylem příslušníci vlastní armády.
Tragický příběh, který byl „odsouzen“, dáno dobou a dalšími okolnostmi, k zapomenutí, jsme podrobně zmapovali. A hlavně.
Našli jsme pomníček, který ho měl připo-

se o nich nemluví ani nepíše. Přišlo nám
správné a potřebné upozornit na to, že právě v našem nejbližším okolí se jedna z takových nešťastných událostí stala. Zaslouží si to samotné oběti a jejich blízcí a také
se jedná o významnou připomínku naší minulosti a vyplnění dosud bílého místa v historii našeho regionu. To považuji rovněž
za kulturní a důležité.“ K vlastnímu odhalení rekonstruovaného pietního místa
pak senátor uvedl: „Proběhne v pátek 23.
září ve 14 hodin a bude samozřejmě přístupné veřejnosti. Místo tragické události

CET uspělo s rakouskočeským projektem
Společný výzkumný projekt FH Oberösterreich a Centra Excelence Telč AV ČR s názvem Com3d-XCT byl vybrán pro podporu
z programu Interreg Rakousko-Česká republika. Hlavním cílem projektu je vytvoření výzkumné sítě dovolující kombinovaný výzkum komplexních vzorků s využitím
unikátních tomografických zařízení i zkušeností obou projektových partnerů. Doc. Michal Vopálenský z CET uvedl pro TL: „Vzájemná spolupráce a kombinované využití
špičkových zařízení v Telči a Welsu umožní
při skenování objektů získat maximum informací o jejich struktuře. Zaměříme se také
na vývoj softwaru pro nové metody v tomto
oboru.“ Projekt bude zahájen letos na podzim a potrvá tři roky.
Podle TZ

Kurzy památkářů
začnou v listopadu

TORZO. V takovém stavu našli před časem pietní místo zastřelených vojáků starosta Dolní
Vilímče Antonín Doležal a senátor Miloš Vystrčil.
Foto: Archiv TL
mínat. Vlastně změť kamenů, která z něj
uprostřed velkého lánu zbyla. Podle ohlasů to byl jeden z nejčtenějších a nejdiskutovanějších textů loňského ročníku TL. Díky pochopení a vstřícnosti mnohých dnes
uveřejňujeme pozvánku na odhalení nového pomníčku, zrestaurovaného kříže.
Ten snad bude událost navěky připomínat. A nejen událost. Hlavně dva zmařené
mladé lidské životy. Vedle starosty Dolní
Vilímče Antonína Doležala a jeho předchůdce Františka Herynka byl tím hlavním
„hybatelem“ obnovy pomníčku senátor
Miloš Vystrčil. Nejenže zajistil jeho financování, ale také inicioval zásadní jednání
o jeho obnově u samotného ministra obrany. Na konci šťastného příběhu pomníčku
nám na otázku Co Vás vedlo k takové angažovanosti ve zdánlivě staré události?
„Nešťastné příběhy tzv. přátelské palby,
tj. útoku na spřátelené vojáky původně zamýšleného jako útoku na nepřítele, se nacházejí zpravidla v ústraní zájmu a příliš
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leží pod silnicí z Dolní Vilímče do Vystrčenovic. Zájemci o účast budou z Dolní Vilímče navedeni směrovkami. Těší mě, že
účast již přislíbili i zástupci Armády České
republiky.“ O jednáních ohledně obnovy
pietního místa, která vyvolala potřebu
intervence u samotného ministra obrany Martina Stropnického, nechtěl senátor příliš hovořit: „Pan ministr sice ocenil naši aktivitu, ale později písemně sdělil,
že pomníček nespadá pod zákon o válečných hrobech a pietních místech, a tudíž
na obnovu a údržbu takových míst nemá
v rozpočtu prostředky. Odkázal mě na ředitele odboru pro válečné veterány, se kterým jsem nakonec domluvil alespoň logistickou podporu a účast příslušníků české
armády při odhalení.“
/z/
Více o celé události TL 7, 8 a 9/2015. Pietní místo bude osazeno QR kódem s adresou: http://www.telc.eu/dv_p_1947.
Na odkazu jsou také zveřejněny zásadní
historické dokumenty o tragédii.

Další ročník vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických staveb bude zahájen v listopadu na územním odborném pracovišti NPÚ v Telči. Program je určen nejen pro
řemeslníky, ale také pro široké spektrum pracovníků v oblasti památkové péče a pro zájemce z řad veřejnosti. Teoretická část kurzů
proběhne v sídle památkářů v Lannerově domě, praktická část na vybraných historických
objektech v Kraji Vysočina a v dílnách NPÚ
v Plasích. Letos se zájemci mohou přihlásit
do tří kurzů: památková péče (příprava a realizace památkové obnovy), kameník a truhlář.
Zájemci se mohou hlásit u koordinátorky projektu Kateřiny Samojské (tel.: 778 716 567,
email: samojska.katerina@npu.cz) z metodického centra pro vzdělávání v Telči. Podrobné informace včetně přihlášky a video-ukázek z kurzů pilotního ročníku jsou zveřejněny
na www.obnovakulturnihodedictvi.cz.
Podle TZ

Bylo krupobití.
V roce 1883
Roku 1883 byl okres Telečský postižen velkým krupobitím. Padaly celé spousty ledu.
Úroda celá byla zničena. Hrabě Podstatský
utrpěl velkou škodu. Na 400 kusů bažantů
bylo ledy usmrceno. Také v obci naší učiněna byla sbírka ve prospěch těchto poškozených, která vynesla 18 zl, 50 kr. I to byla ubohým krajanům pomoc vítána. Občané
naši zasluhují za to chválu a „Zaplať Bůh“.
Z kroniky obce Veselíčko u Lipníka nad
Bečvou opsal pro TL čtenář Josef Richter
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S Irenou Pejšovou:

Charitní pečovatelské službě bude 20 roků
I když pečovatelská služba existuje
ve městě již od roku 1969, její moderní
historie se začala psát před dvaceti lety.
Je spojena s otevřením moderního Domu
s pečovatelskou službou s 33 byty ve Špitální ulici 13. září 1996 a poté převzetím
jejího provozu Oblastní charitou Jihlava
v říjnu téhož roku. Tehdy i dnes je její vedoucí paní Irena Pejšová.

Pečovatelská služba a Dům pečovatelské služby (DPS) patří z pohledu veřejnosti jednoznačně k sobě. Je to tak beze
zbytku pravda?
S jednou výjimkou ano. Sídlíme zde, máme zde zázemí střediska osobní hygieny
(koupele, pedikúra, praní prádla). Obyvatelům DPS, pokud o to požádají, poskytujeme úplný sortiment našich služeb. Vzhle-

Ke každému jubileu patří také oslava.
Připravujete nějakou?
Samozřejmě. V sobotu 1. října uspořádáme Den otevřených dveří s bohatým programem (viz pozvánka).
/z/

Nový kaplan
Od 1. srpna mají římskokatolické farnosti
Telč, Mrákotín, Radkov a Urbanov nového kaplana, Mgr. P. Zdeňka Drštku. Rodilý Brňan k nám přichází z farností Měřín.
Na kněze byl vysvěcen v roce 2015. V letech 2006 až 2008 působil Zdeněk Drštka jako redaktor Radia Proglas. Předchozí
kaplan P. Lubomír Řihák po ročním působení v Telči pomohl svému nástupci proniknout do kaplanské služby a nastoupil
do svého nového působiště - farností Křtiny a Babice nad Svitavou.

Zemřel P. Alois Sedlák

KAŽDÝ DEN JE POTKÁTE. Aleš Pátek s pečovatelkami rozvezou automobilem pečovatelské služby denně nejen šest desítek obědů seniorům, ale také jsou jim k dispozici pro cesty
k lékaři či na úřady.
Foto: Ilona Jeníčková
Dvě desetiletí činnosti je v každém případě důvodem k ohlédnutí. Lze uvést,
kolik klientů za těch 20 roků pečovatelskou službu využilo?
Více než dva tisíce. Z tohoto čísla se dá
odvodit několik závěrů. Nevypovídá zcela
přesně o naší práci, protože každý uživatel
využíval některou naši službu různě dlouho. Také se z něj dá třeba odvodit, že téměř
každá druhá domácnost ve městě pečovatelskou službu v oněch dvou dekádách někdy využila.
Výročí by ale nemělo být jen o vzpomínání, ale především o současnosti. Kolik
druhů služeb nabízí pečovatelská služba
v roce 2016?
Základních úkonů nabízíme přesně 19.
Uvedla bych ty nejčetnější: dovoz a donášku oběda, pomoc při chodu domácnosti a při osobní hygieně. Někteří senioři rádi využívají pedikúru, kterou poskytujeme
i v jejich domovech, nebo praní a žehlení
prádla. V okamžiku, kdy je u někoho aktuální pomoc pečovatelské služby, pak všichni oceňují sociální poradenství, které také
často poskytujeme.
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dem k tomu, že DPS je majetkem města, tak
o přidělení bytů žadatelům rozhoduje město, resp. rada města. Děje se tak na základě posudku sociálního odboru MěÚ a příslušného lékaře.

16. srpna zemřel P. Alois Sedlák (1922).
Na kněze byl vysvěcen v roce 1948. Na
konci padesátých let krátce působil v Telči. Od roku 1958 do 2002 spravoval farnost Kostelní Myslová. Poté žil v rodné
Jihlavě, kde byl 19. srpna pohřben do rodinného hrobu.

V Novém Městě n. M.
o F. V. Foitovi
25. srpna uspořádala Horácká galerie
v Novém Městě na Moravě přednášku
Adély Jůnové Mackové z Akademie věd
ČR Dobrodružné cesty Františka Vladimíra Foita s podtitulem Československý
sochař v Africe.

Celé Sdílení
je na poliklinice
Sdílení, o.p.s., oznamuje, že od 15. srpna přestěhovalo všechna svá pracoviště na polikliniku v Masarykově ulici
do prostor po katastrálním úřadu. Původní
kancelář poradny (vlevo za hlavním vchodem na polikliniku) i dům naproti poliklinice již nebudeme nadále využívat. Ze
srdce děkujeme telčským dobrovolným
hasičům za obrovskou pomoc při stěhování, za jejich ochotu a šikovnost. Těšíme se
na vás v nových prostorách.
Michaela Čeřovská, ředitelka Sdílení
TL 9/2016
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Lidé mikroregionu

Každý člověk má své životní poslání
Pochází z Telče. V roce 1996 zde maturoval na gymnáziu. Blízký vztah má ale i k Nové Říši, odkud je jeho maminka. Na Elektrotechnické fakultě ČVUT vystudoval systémové programování.
Do roku 2009 pracoval jako programátor a softwarový architekt. Po studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci byl letos 25. června vysvěcen na kněze
římskokatolické církve. Hned následující den, 26. června, sloužil ve farním kostele sv. Jakuba za velké účasti věřících primiční
mši sv. V dalším díle seriálu Lidé mikroregionu představujeme
Mgr. Ing. P. Jiřího Janalíka.
Dar víry jste měl vzhledem k rodinné výchově od dětství. Je
ale rozdíl být věřícím a stát se knězem. Kdy jste došel k tomu, že toto povolání je smyslem Vašeho života?
Myslím, že by to vydalo na celou knihu. Je to podobné, jako
když se zeptáte kohokoli v mém věku, jak se dostal k tomu, co
právě dělá. Jak říkáte, byl jsem ve víře vychováván od dětství
a služba ministranta mi byla sympatická a blízká. Během studia
na gymnáziu jsem začal uvažovat o tom, že by bylo vhodné stát
se knězem, protože se mi zdálo, že k tomu mám snad i předpoklady. Jenže jít v osmnácti letech s mými nerealistickými představami o kněžství studovat teologii připadalo mým rodičům poněkud příliš. Takže mne přemluvili, abych napřed vystudoval
něco jiného, že se pak budu moci svobodněji rozhodnout, čemu
se v životě věnovat. Ještě než
jsem dostudoval elektrotechnickou fakultu, měl jsem už zajímavou práci v oboru. Objevila
se i vážná známost, takže se mi
tak nějak chtělo spíše zapomenout na to, proč jsem šel studovat do Prahy… Vždy jsem však
žil s přesvědčením, že každý
člověk má své životní poslání,
a dokud ho neobjeví a nezačne
ho naplňovat, nebude v životě šťastný. A přišlo období, kdy
jsem pociťoval, že nežiji zrovna
šťastný život, navzdory tomu, že jsem měl všechno, co jsem si
vždy přál (a co mi druzí možná i mohli závidět). Tehdy jsem začal vzpomínat na to, že před více než deseti lety jsem uvažoval
o kněžství. Když jsem pak toto své vnitřní rozpoložení rozebíral s jedním zkušeným knězem, který mne tou dobou znal už několik let, řekl mi, že to, co říkám, ukazuje skutečně na povolání
ke kněžství. Rozhodnout jsem se ale musel sám, protože nikdo
nemůže nastoupit cestu duchovního na základě nařízení či přání někoho jiného. Neobstál by. Tehdy mi bylo třicet a nic se mi
už nechtělo v životě měnit. Ovšem představa, že vnitřní zmatky,
které mne ovládaly, budu s sebou vláčet až do smrti, mne nenechávala klidným (a k tomu přistupovalo vědomí, že bych mohl
negativně ovlivnit i životy dalších lidí). Věděl jsem, že jakmile se rozhodnu pro kněžství, některé věci už nebudu moci vrátit
zpět (třeba ten vztah), ale stále naléhavěji se vtírala myšlenka,
že kněžství je moje cesta. Cesta, kterou jsem ještě nevyzkoušel
TL 9/2016

a díky které budu svůj život vnímat jako smysluplně naplněný.
Dá se říci, že od chvíle, kdy jsem připustil, že mám být knězem,
vnitřní zmatky postupně mizely a stále silněji přicházel vnitřní
klid a pocit naplněnosti života. A mohu jen potvrdit, že s kněžským svěcením se toto vědomí ještě více prohloubilo.
O náročnosti studia oborů spojených s matematikou a fyzikou nikdo nepochybuje. Jak je v tomto kontextu náročné
studium teologie?
Záleží na motivaci studenta. Pro člověka, který nikdy nebyl
v kostele, o Bohu prakticky nic neslyšel a o církvi četl jen samá
negativa, pro takového člověka je tato škola téměř nezvládnutelná. Kdo chce být knězem, pro toho je to naopak smysluplné
studium, které ho může posílit v jeho rozhodnutí sloužit druhým, a ve studiu sbírá podněty a způsoby, jak by konkrétně v jeho životě tato pomoc mohla vypadat. Samozřejmě by se i studiem měl prohlubovat jeho duchovní život a posilovat touha něco
hodnotného tvořit. Potvrzením tohoto faktu v mém případě bylo
studium řečtiny. Nejsem zrovna jazykově nadaný typ člověka.
Když nám ovšem vyučující na začátku semestru řekla, že pokud
budeme studovat podle jejích instrukcí, že si po dvou letech budeme moci číst Nový zákon v originále, byla to motivace, která
mi z řečtiny udělala docela zajímavý a lákavý předmět.
Pokud se nemýlím, jste po P. Michalu Polendovi druhým Telčanem v tomto století, který se vydal na duchovní dráhu. Podobnou cestu ale letos zvolili i Jan Plunder a Zdeněk Bouchner složením věčných slibů v klášteře Matky Boží řádu
trapistů v Novém Dvoře. Vysvětlíte laikům rozdíl mezi Vaším
působením „diecézního“ kněze působením řeholníka?
Rád bych rozdíl vysvětlil, ale není to vůbec snadné. Zdá se mi
totiž, že společného máme jen pramálo. Oni se rozhodli, že celý život stráví v jedné komunitě mnichů, v jednom klášteře (kde
budou jednou i pohřbeni), a to prací a modlitbou. Je to jejich cesta, kterou také poctivě hledali, a je na nich vidět, že jsou šťastní. Navzdory jejich uzavřenosti se jejich modlitby i práce nesou
v touze kultivovat tento svět jak v jeho fyzické, tak i duchovní
rovině a přiblížit ho záměru, se kterým byl stvořen. Přínos takto
žijících mnichů pro církev i pro celou společnost je nevyčíslitelný a pro většinu společnosti nepochopitelný. Věřím, že jednou to
každému bude zřejmé. Naproti tomu diecézní kněz je určen pro
přímou službu lidem. Vede je na jejich cestě životem, pomáhá
jim, prožívá s nimi jejich radosti i starosti, křtí, oddává, pohřbívá, zpovídá, povzbuzuje, napomíná, učí. Jinými slovy by měl
být „otcem“, pro něhož jsou lidé z jeho farnosti jako jeho vlastní děti. A jako každý rodič přeje svým dětem, aby byly v životě
šťastné. Z jeho služby, která také bývá často skrytá a těžko hodnotitelná, by měl každý, kdo se s ním setká, poznat, že opravdové štěstí člověka spočívá ve službě druhým lidem.
Pokračování na str. 11
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Oslava 120 let SDH Krasonice
V sobotu 13. srpna oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Krasonicích výročí 120 let
svého založení. Bohatý program za krásného
počasí zhlédlo mnoho spokojených diváků.
Po uvítání hostů se hasiči ve formaci přesunuli ke hřbitovu, kde pověsili věnec k soše
sv. Floriána na hřbitovní zdi. Slavnostní řeč
a modlitbu za zemřelé hasiče pronesl novoříšský opat Marian Rudolf Kosík. Následoval
program v místním hasičském areálu, ve kterém dětská družstva z Knínic předvedla požární útoky, hasiči z Vanova svou krásnou

historickou stříkačku a hasiči ze Želetavy simulaci vyproštění raněné osoby z havarovaného vozidla. Následovala ukázková soutěž
v disciplíně TFA, které se zúčastnili jak zkušení soutěžící, tak nečekaně i řada přihlížejících. Velké pozornosti se těšily výstavy fotografií a písemností z historie sboru i obce
Krasonice, která letos slaví 730 let, a výstava modelů hasičských vozů. Za doprovodu
hudby pokračovala zábava až do noci. Všem
zúčastněným sborům i návštěvníkům děkuje SDH Krasonice.
Lukáš Pivonka

Mikroregionální střípky
Dolní Vilímeč

23. 9.
Odhalení obnoveného pietního místa zastřelených vojáků v roce 1947
Pod silnicí z D. Vilímče do Vystrčenovic,
14:00

Dyjice

17. 9.
Koncert Petr Linhart/Josef Štěpánek
Kulturní domek ve 20:00. Pořádá BEZOBAV Dyjice

Hodice

Krasoničtí hasiči nezapomněli na své předchůdce. Pietní akt vedl opat novoříšského kláštera Marian R. Kosík.
Foto: Archiv SDH Krasonice

Nový projekt Mikroregionu Telčsko
Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_
019/0003017, je novou aktivitou Mikroregionu Telčsko. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“, realizovaný
od května 2013 do listopadu 2015. Nový
projekt je zaměřen na vytvoření a provoz
center společných služeb v rámci dobrovolných svazků obcí (DSO). Zapojit se tedy mohou obce v rámci dobrovolných svazků, jejich orgány a jimi zřízené organizace.
Cílovou skupinou ale je také veřejnost, tedy
lidé, kterým mají centra společných služeb

usnadnit život a zvýšit jeho kvalitu. V rámci
projektu budou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti
s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. V rámci projektu bude možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné
správy v samostatné i přenesené působnosti na DSO. Zatím se projekt nachází v testovacím období. Po absolvování vstupních
školení bude uskutečněno setkání starostů,
kde dojde k bližšímu seznámení s činnostmi, které bude naše CSS pro obce zajišťovat.
Magda Pojerová

1. 9.
Velké malování na silnici
Na silnici na pěší zóně na návsi v Hodicích bude probíhat velké malování na asfalt. Každý účastník na začátku akce v 15
hod. obdrží krabičku kříd.
17. 9.
Tenisový turnaj
Tradiční turnaj čtyřher. Začátek v 8.30.
Pořádá: TJ Hodice.
30. 9.
Vepřové hody
Dvoudenní zabijačková žranice pod stanem za doprovodu kapel mnoha žánrů
na návsi. Začátek: v 18.00 hod.

Krasonice

9. 9. - hasičský areál
Noční soutěž v požárním útoku
11. 9. - dopoledne budova obecního úřadu
U příležitosti Humberské pouti výstava
historických fotografií a písemností z historie SDH a obce
24. 9. - hasičský areál
soutěž pro stříkačky PS 8 a PS 12

Mrákotín

2. 9.
Pouťová zábava na hasičském dvoře
Hraje Uni band, začátek v 19:00.
3. 9.
Pouťová zábava na hasičském dvoře
Hraje: Majkl band
4. 9.
Pouťové posezení na hasičském dvoře
17. 9.
Výjezd na Javořici od 14:00.

Třeštice

Až zabučí
V nabídce Informačního střediska je nově publikace Vítězslava Jindry Až zabučí. Že se jedná o historii nedaleké Budče, napadne každého, kdo jen trochu zná ještě dnes hovorově užívaný název této obce. Zajímavě napsanou práci připomínáme také proto, že zájemci o regionální historii v ní najdou nejednu zmínku o sousedních Knínicích. A ty jsou již „naše“.
str. 10

25. 9. - Drakiáda
Začátek Na Sahaře, začátek v 15:00.

Informujte nás o akcích v obcích.
Pište na mas@telcsko.cz
nebo tl@telc.eu
TL 9/2016

Dokončení ze str. 9

Každý člověk...
Takovou službu ovšem kněz, ani mnich,
ani jiný člověk, nikdy ze svých vlastních
sil není schopen celoživotně plnit. Proto
jednotícím prvkem života mnichů i kněží
(a koneckonců všech věřících) by měl být
intenzivní a živý vztah s Bohem.
Popsal jste široké spektrum činností
diecézního kněze. Vím, že musíte dbát
poslání, které Vám určí pan biskup.
Které činnosti byste ale ve svém budoucím působení dal rád přednost?
Přestože jsem se v životě dosud živil většinou prací na PC a tato práce mi nepřipadala nepříjemná, přeci jen chci dávat přednost práci s lidmi. I když nezastírám, že
s počítačem se člověk často domluví mnohem snadněji…
Zcela prakticky. Již znáte místo své první pastorace?
Ano. Od 26. června jsem ustanoven jako
kaplan (oficiální termín je „farní vikář“)
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Církev ve své historii byla nositelkou
vzdělanosti a v řadě případů i moderně
řečeno také „nových technologií“. Názor na informatiku a IT media musela
ale řešit ve své tisícileté historii poprvé.
Jaký podle Vás je?
Ten postoj je velmi vstřícný a prakticky
shrnut už v dávném učení církve: Cokoli lze využít pro vytváření dobra, je vhodné a dobré použít. Samozřejmě stále platí (a platilo to vždycky), že nelze použít
něčeho špatného k vytváření pozitivního
(i když se ono „účel světí prostředky“ možná u několika vlivných jednotlivců v církvi kdysi vyskytlo, oficiální postoj církve to
rozhodně nikdy nebyl a není). Tedy církevní zařízení by nikdy nemělo používat pro
financování farních výdajů například herní
automaty nebo virtuální kasina.
Jsem přesvědčen, že Vás duchovní služba v následujícím období zcela „pohltí“. Ale přesto. Prozradíte svého koníčka, zálibu?
Asi by nebylo dobré se nechat úplně pohltit službou a přeměnit se na jakýsi „farářský stroj“. V zájmu zachování duševního
zdraví jsou koníčky i doporučovány. Pokud to tedy není na úkor povinností. Určitě se rád budu dál věnovat knihám a zpěvu. Rád bych se vydal zase někdy na hory.
Pro inspiraci (i v duchovní oblasti) občas
zabrousím do problémů a objevů současné
fyziky. Rád se též dovím, co nového se děje
v oblasti kosmonautiky, mimo jiné i proto,
abych měl představu o tom, kdy bude třeba
služby kněží i jinde než na planetě Zemi…
Oldřich Zadražil
TL 9/2016

Ohlédnutí za Francouzsko-českou
hudební akademií
Ve druhé polovině července se Telč již
po dvaadvacáté rozezněla klasickou hudbou. Od 14. do 30. července se zde uskutečnil další ročník Francouzsko-české
hudební akademie. Tradiční skupina profesorů, předních francouzských a českých
umělců, připravila společně se svými žáky
a organizátory akademie jejím příznivcům
nejednu novinku. Poprvé mohli sledovat
video přenos koncertů online na webových stránkách akademie, poprvé se větši-

huslava Martinů. Vedení akademie se již
nyní dívá do budoucnosti. Příští ročník počítá s propojením tří míst kraje, která jsou
zapsaná na seznamu UNESCO. Po letošní spolupráci se žďárským festivalem KoresponDance by měla vykročit do Třebíče. Letošní ročník akademie bylo možné
uspořádat díky významné finanční podpoře státních dotací, kulturních fondů a finančních darů několika významných individuálních dárců. Velká pomoc ale přišla

Foto: Archiv Akademie

na koncertů konala v Panském dvoře, poprvé dostala větší prostor soudobá hudba...
A poprvé také na akademii vystoupil světově uznávaný skladatel Miguel Kertsman,
který v rámci akademie vedl celodenní
program „Dne soudobé hudby“, připravený ve spolupráci s Dunajskou univerzitou
v Kremsu. Akademie se letos také zařadila
mezi VIP akce Kraje Vysočiny a přihlásila se k jeho kulturnímu dědictví. Nově se
proto zaměřila na interpretaci hudby Bo-

také ze strany prvních členů nově založeného Klubu mecenášů Vysočina Vysočině. Proto letošní dík nejen Kraji Vysočina
za významnou dotaci, ale především prvním členům klubu mecenášů akademie –
společnostem CHESTERTON CR, s.r.o.,
BRZEK, spol. s r.o., SETO, spol. s r.o.,
a manželům Mileně Kopečné a Vladimíru
Brtníkovi.
Podle zprávy ředitelky akademie Markéty
Vejvodové. Celá zpráva v listárně TL.

Pozvánka na výstavu

Ivo Návrat je v MG ještě v září
Ještě celý měsíc, do 30. září, máme možnost
zhlédnout výstavu obrazů telčského akademického malíře Ivo Návrata v Městské galerii Hasičský dům. Někomu možná jako důvod k její návštěvě stačí provokující název
výstavy: Dlouhý, čerokí a brzobohatý. Jak
na ni ale pozvat ty ostatní? Vypůjčil jsem
si pro ně část úvodního proslovu Štěpána
Bendy, který pronesl na vernisáži 10. srpna. Myslím si totiž, že jeho slova k návštěvě
výstavy přímo vybízejí: Když jsem měl před

několika dny možnost poprvé zhlédnout jeho (Ivo Návrata) nejnovější práce, obrazy, které tu dnes vidíte, byl jsem překvapen.
A zdůrazňuji, že velmi příjemně a pozitivně překvapen. Ivoš Návrat se vrátil k malbě. Domnívám se dokonce, že především
velká plátna, která máte před sebou a která
jsou vesměs novějšího a nejnovějšího data,
představují začátek nové, slibné etapy v jeho práci a že jsou tudíž pro každého milovníka dobrého umění na výsost zajímavé. /z/
str. 11

LANNERÁK JAKO Z POHÁDKY. Úpravu nádvoří Lannerova domu, které se stalo ozdobou města, popsala pro TL Ilona Ampapová z NPÚ takto: Kruhový záhon s broderiemi
je základem kompozičního řešení ve francouzském stylu. V jeho středu je umístěna treláž
(kovová mříž) pro vedení pnoucích růží. Jednotlivé části parteru jsou lemovány stříhanými
špalíry z buxusů a osázeny vybranými odrůdami historických růží. Volné plochy u hlavního
vchodu a podél plotu jsou osázeny tvarovanými dřevinami a také různými odrůdami historických růží. K informaci patří povzdech: Škoda, že tuto krásu nevidí starosta Eliáš Verner,
který koupi domu městem v roce 1928 v zastupitelstvu obtížně prosadil. Ale... Kdo ze současníků by před několika lety věřil, že dvůr (a celý Lannerák) v této podobě uvidí... I když
jsou prázdniny, za podobu dvora posíláme těm, kdo o něj pečují, jedničku Foto: Viktor Mašát

BUDEME MÍT NOVOU ULICI? Polní ulice se rozrůstá. Nebo také: Nebudeme mít ulici
s novým názvem?
Foto: Ilona Jeníčková
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PADL 20. ČERVENCE. Veselův ořech
pod Kopečkem byl pokácen kvůli bezpečnosti, protože se zjistilo, že je v havarijním
stavu, potvrdila TL Věra Mikešová z odboru životního prostředí radnice. Zmizela s ním nejen dominanta této části města, ale také stopa kdysi rozvětveného rodu
Veselých. Jako jeden z mála, ne-li jediný
ve městě, má na hřbitově u Matky Boží zachován rodokmen až do 17. století. Díky
třem náhrobkům ve vnějším výklenku presbytáře kostela. Dva nejstarší náhrobky
jsou v tuto chvíli skryty za keři u pomníku.
Foto: Pavel Boček

Pravý rytíř je z  Landštejna
a Roštejna. Na letošní televizní Vánoce se můžeme těšit již teď v létě. V jejich
programu se objeví nová pohádka režiséra Martina Dolenského Pravý rytíř. Ta se
v červenci a v srpnu také natáčela na hradech v okolí, na Landštejně a Roštejně.
Prozrazením jejího děje bychom zkazili
překvapení, které od uvedení pohádky její
tvůrci očekávají. A tak alespoň máme pro
vás její hvězdné herecké obsazení: Lukáš
Vaculík (rytíř Theodor), Jan Komínek (jeho syn), Jaromír Hanzlík (zlý černokněžník), Lucie Černá (princezna), Jiří Korn
(král Jakub) a také Táňa Pauhofová, Martin Kraus, Michal Novotný a řada dalších.
Mimo zmíněné dva hrady filmový štáb také natáčel Pravého rytíře v Jindřichově
Hradci, Hřensku, brdských lesích. A samozřejmě ve filmových ateliérech.
/z/
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30. července brázdilo Štěpnický rybník 18 posádek dračích lodí. Více na straně 19.

Foto: Bohumil Bína

DEN SDÍLENÍ se v neděli 7. srpna těšil zasloužené pozornosti. Ale hlavně. Názorně ukázal záslužnou a nelehkou práci této obecněprospěšné společnosti. Jako figuranta při ukázce přepravy a pomoci při osobní hygieně nemocným a imobilním jsme na něm zastihli
také senátora Miloše Vystrčila. Jinak předsedu správní rady Sdílení.
Foto: Vladimír Čeřovský a Ida Mitisková

Maskotem letošních Prázdnin byla žirafa.
Foto: Ilona Jeníčková

TL 9/2016

SENZAČNÍ SNÍMEK? Smysl pro humor současného papeže Františka je všeobecně
známý. Nepřekvapí proto, že mladí telčští farníci pořídili za jeho návštěvy na konci července v Polsku tento snímek.
Foto: Archiv Matěj Boček
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Stále dokola: Houpačka

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 7. do 18. 8. 2016.

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

19,0°C
1016,5 hPa
75,0 mm
33,0°C, 11. 7.
v 15,09 hod.
8,3°C, 8. 7.
v 5,08 hod.
44,4 km/h, 6. 7.

Počasí v Telči

www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

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.
• Koupíme pole, louky, pastviny od 2 ha, les i s pozemkem. Platba v hotovosti. Telefon:
739 641 944
• Koupím obrazy českých malířů, staré mince a bankovky, vojenské a myslivecké předměty, šavle, tesáky, helmy, odznaky, uniformy a podobné. Můžete nabídnout i jiné staré
věci – hodiny, sklo, nábytek... Tel: 722 777 672.
• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 721 469 234.
• Rodina koupí dům v Telči nebo blízkém okolí. Tel. 724 024 449, juric.p@seznam.cz
• Pronajmu v Telči (novostavbě) menší byt 1+1 KK+KWC 45m2. Sam. vchod. 2 měsíce
kauce. Vhodný pro mladý pár. Tel. 724792113.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna na Myslibořské ulici v Telči, výuka a výcvik na osobní automobil. Více info na tel. 607 185 517, www.autoskolaekol.wz.cz
• Koupím stříbrný smrk na vazbu. Tel. 728298420.

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
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S Ludmilou Bartoškovou:

Blíží se jubileum klubu důchodců
Telčský klub důchodců oslaví třicet let své
existence oficiálně až příští rok. Přípravy k jeho založení ale probíhaly již o rok dříve, v roce 1986. A tak je na místě před začátkem nového
„školního“ roku klubu si
ho připomenout. Zvlášť,
když do něj klub vstupuje
po řadě let s novou vedoucí, paní Ludmilou Bartoškovou Honsovou.
Na úvod. Kolik má klub v současné době
členů?
Registrovaných je téměř 70. Pravdou ale je,
že těch, kteří se pravidelně zúčastňují aktivit
klubu, je přibližně polovina. Na druhou stranu na některé akce přichází i zájemci, kteří
členy klubu nejsou.
Do nového „školního“ roku vstupujete poprvé jako předsedkyně klubu. Je to signál
k novinkám?
Určitě ne. Do funkce jsem byla zvolena letos
v lednu. Hovořit proto o novinkách by bylo
příliš brzy. Chci především navázat na práci
mé předchůdkyně +Blanky Kozlíkové. Klub
vedla více než dvě desetiletí. Nejen já, ale

všichni si její práce moc vážíme.
Nenechám se odbýt. Určitě o nějakých
změnách přemýšlíte.
Ale ano. Spíš než změny bych použila termín
„návrat“ k dřívějším aktivitám. Ráda bych
vrátila do klubu zajímavé besedy a výstavy,
které klub dříve pořádal. Jenže...
Co znamená to „jenže“?
Především v první řadě klub omladit. A pak
také pomoc nejen od členů klubu, ale široké
veřejnosti. Na přednášky z cest docentů Jana
Fixela či Otty Svobody se nejen v klubu dodnes vzpomíná. Přitom nová generace seniorů určitě také cestuje do zajímavých destinací. Podobně je to s výstavami. Jistě je mezi
„novými“ seniory řada takových, kteří mají zajímavé koníčky či vytváří pozoruhodné
práce. Ráda bych jim dala prostor pro jejich
prezentaci na výstavkách v klubu.
Takže začnete s náborem nových členů?
Vůbec ne. Myslím, že lepší cesta je o činnosti
klubu pravidelně informovat a pořádat zajímavé akce, které do klubu nové členy přirozeně přivedou.
Přesto. Jak se stát členem klubu a co členství obnáší?

Počasí v červenci

Panský dvůr Telč v září a říjnu

Průběh počasí v letošním červenci byl u nás
bez větších výkyvů, prostě takový normální,
letní. Bylo většinou skoro jasno až oblačno.
Oblačno až zataženo bylo v takovém souvislejším srážkovém období od 11. do 14. 7.,
kdy z deště a přeháněk spadlo kolem 50 mm
vody. Takže konečně trochu zapršelo. Poté se ještě po několik dnů udržovala velká
oblačnost, ale postupně se projasňovalo.
Dále pokračovalo letní polojasno až oblačno a zvětšená oblačnost byla jen přechodně
spolu s bouřkami a přeháňkami. Bylo 9 dnů
s bouřkou a 13 dnů se srážkami. Měsíc byl
také velmi teplý. Celkem v 17 dnech maximální teplota vystoupila nad 25°C, jednou
i nad 30°C a pouze ve třech dnech zůstala
pod 20°C (během deštivého období). Minimální teploty klesaly na hodnoty mezi 10 až
17°C, 4x klesly pod 10°C. 7. 7. ráno klesla
přízemní teplota na necelé 4°C. Užili jsme
si i dost sluníčka. Byl pouze jeden den úplně
bez slunečního svitu.
Měsíc hodnotíme teplotně jako silně nadnormální, srážkově normální. Srážky byly
velmi třeba a konečně se i u nás probudily
houby. Ale na provlhčení hlubších vrstev
půdy je vody pořád málo.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
TL 9/2016

12. 9. ROK ŘEMESEL
Akce s Krajem Vysočina pro žáky 8. – 9.
tříd základních škol. Mini veletrh středních škol z regionu, který nabízí odborné
vzdělávání.
1. 10. OCHUTNÁVKA V PODZÁMČÍ
Minipivovary, regionální potraviny, krajové speciality, živá hudba, kuchařská show
17. 9. BLEŠÍ TRHY
Do 29. 10. VÝSTAVA OBRAZŮ DUŠANA ŠOLTYSE - VÝBUCHY

Sport
3. 9. II. ROČNÍK MAMMUT CUP
Amatérské závody v lezení na umělé stěně
– pro děti i dospělé
Pro děti:
Od září 2016
LEZECKÝ KROUŽEK – každé pondělí
a středu, od 15.30 do 18.30.
Přijímáme nové členy /od 4 let/ - 5. září nábor nových členů (16.00 začátečníci, 17.00
pokročilí)

Zájemce se může přihlásit kdykoliv v době,
kdy v klubu je nějaká akce. Povinnosti člena? Jako v každém jiném spolku. Úhrada
symbolického členského příspěvku a podílet
se na práci klubu.
Ještě se zeptám. Máte pro vaše aktivity
dostatečné prostory?
Myslím, že v podmínkách Telče jsou ty na poliklinice v Masarykově ulici dostatečné. Vychází nám vstříc jak vedení města, tak správa
polikliniky. /z/
Klub nabízí:
● Vzdělávací kroužek, pondělí 9 až 11 hod.
● Kroužek šikovných rukou, úterý 14 až
16 hod.
● Biblický kroužek, 1. středa v měsíci 14
až 16 hod.
● Trénink paměti, další středy v měsíci
od 14 do 16 hodin
● Rekondiční cvičení, čtvrtek 9 až 10:30
● Pěvecko-dramatický kroužek, čtvrtek 14
až 16 hod.
● Turistický kroužek, jednorázové akce dle
domluvy.
Více informací v klubu

CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI
– každé úterý od 16.00 do 17.00 /od 3 let/
Rezervace na telefonu 564 403 780 nebo
na e-mailu: info@panskydvurtelc.cz
Pro dospělé a děti od 10 let:
TAEKWONDO
– každé úterý 17.00 – 18.30
a pátek 16.00 - 17.30
GROUP SPARRING
– každé pondělí, středu
a pátek 18.45 – 19.45
BOSU
– každé úterý a čtvrtek 18.30 – 19.20
KRUHOVÝ TRÉNINK
– po předchozí domluvě
Rezervace u lektora Petra Konráda
– mobil: 606 567 012,
e-mail: konrad@panskydvurtelc.cz
Podrobnější info najdete
na www.facebook.com/panskydvurtelc,
www.panskydvrurtelc.cz nebo v Informačním centru v Panském dvoře v Telči.
Od 1. 8. NOVĚ OTEVŘENA
PŮJČOVNA ELEKTROKOL
Pro TL připravuje Hana Plachá
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Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
340 roků

22. září 1676 zemřela v Telči Františka
Slavatová (1. 1. 1609 ?). Manželka Jáchyma Oldřicha Slavaty se zasloužila o rozvoj Telče nejméně stejně jako Zachariáš
z Hradce. Založila a iniciovala vznik jezuitské koleje a jiných s ní souvisejících staveb a institucí, kostela Jména Ježíš, konviktu a dalších. Současníci zaznamenali
její sociální cítění a také pozitivní podíl
na výchově pozdějšího císaře Leopolda I.

170 roků

Hasičské stříkačky na náměstí a zmínka o první stříkačce vyrobené u Vystrčilů před 120
lety ve sloupku senátora Miloše Vystrčila v minulém čísle. To byly impulzy hned k několika dotazům na výrobní program hasičské techniky ve Vystrčilově strojírně, který proslavil
nejen výrobce, ale i Telč. Jak to kdysi začalo, ukazuje první snímek. Univerzální hasičský
a kropicí vůz na podvozku Škoda na snímku před sokolovnou byl naopak vrcholem technické vyspělosti Vystrčilova závodu ve 30. letech minulého století.

4. září 1846 se v Jaroměři narodil Václav
Martínek (+24. 5. 1901, Telč). Od roku
1872, až do své smrti, vyučoval na telčské
reálce. Patřil k zakladatelům Občanské besedy, ve své době hlavnímu vlasteneckému
spolku ve městě. Je autorem dodnes ceněné práce Školy města Telče.

130 roků

17. září 1886 se v Telči narodil Leopold
Lojka (+ 18. 7. 1926, Brno). V posledních
letech „objevený“ rodák byl řidičem osobního vozu následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este v okamžiku atentátu v Sarajevu 28. 6. 1914.

120 roků

9. září 1896 se ve Staré Říši narodil František Florian (+20. 4. 1989, Telč). Od roku 1924 působil jako zahradník a učitel
hospodyňské, později zemědělské školy
v Telči. Byl uznávaným odborníkem a vyhledávaným rádcem. Nezištně pečoval
o městské parky. Řadu let prováděl meteorologická pozorování.

110 roků
Sloupek nejen pro muže píše Jan Kaleta alias Zachariáš z Hradce

Léto s dávnou láskou
A je to. Léto máme prakticky za sebou. Letos zvláště vypečené. S vedry, které střídavě
velebíme a zavrhujeme. S dešti a mírnými
bouřkami. Na ně také čekáme jako na smilování a pak zase nad nimi brbleme. Ostatně
permanentní nespokojenost téměř se vším
a se všemi je nejvýraznějším znakem naší
české, ba i moravské populace. Já budu raději zase provokovat a psát o tom, co se mi
líbí. V tom letním čase se Telč a zvláště jeho náměstí zaplňují mnoha poutníky nejen
z českých zemí. Kromě vlastního kouzla našeho města k tomu přispívá i přehršel kulturních akcí nejrůznějšího ražení. Mám rád
téměř všechny odrůdy uměleckých snažestr. 18

ní. Ale přece jen stále nad nimi vyčnívají
Prázdniny v Telči. Ty každoročně už po skoro čtyři desetiletí spolehlivě zaplňují naše
exteriéry. Letos mi navíc přihrály zážitek
s dávnou láskou z mládí. A bylo vidět, že
nejen mně. Koncert Marušky Rottrové nadchnul přeplněné zámecké nádvoří, na němž
se sešli zástupci všech generací. Když jsem
se pak procházel po večerním náměstí a postával na kus řeči, potkával jsem samé usměvavé milé tváře. Cítil jsem se dojemně. Léto
pomine, zase se budou počasí i lidi více mračit. Ale snad v nás troška té vstřícné hřejivé
radosti zůstane i na zbytek roku. Usmívejme
se, přátelé. Bude nám tak lépe.

12. září 1906 se v Telči narodil Ferdinand
Mazal (+13. 5. 1994, Písek). Absolvent
telčské reálky a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity působil od roku 1938 na zdejším gymnáziu. Aktivní
sportovec a později trenér v řadě odvětví,
především v ledním hokeji, krasobruslení
a plavání. Nestor telčského sportu.

50 roků

13. září 1966 zemřel v Telči František
Havelka (* 6. 4. 1894, Telč). Malíř a fotograf. Několik let působil v Lidové malírně.
Věnoval se také fotografování a vydal několik pohlednic Telče. S úspěchem vystavoval již na Krajinské výstavě v Telči v roce 1922. Později na řadě dalších míst.
Zdroj: Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telčska. Muzejní spolek a Telčské listy
1995, ad.
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Sport
Fotbal

Zápasy týmů SK na domácím hřišti
3. září 9:00 žáci st. - Rantířov
10:45 žáci ml. - Rantířov
16:00 muži B - Mrákotín
4. září 10:00 dorost - Bedřichov
11. září 10:00 dorost - Speřice
16:00 muži A Telč - Třebíč B
17. září 9:00 žáci st. - Luka n.J.
10:45 žáci ml. - Luka n.J.
15:30 muži B - Kněžice B
25. září 10:00 dorost - Rozsochatec
15:30 muži A - Herálec (ZR)
1. října 9:00 žáci st. - Ždírec n.D.
10:45 žáci ml. - Ždírec n.D.
15:00 muži B - Růžená
(Bez záruky)

Draci potřetí v Telči
Již potřetí pobavil v sobotu 30. července nejen telčské diváky závod dračích lodí na Štěpnickém rybníku. Tentokrát se ho
mohly zúčastnit týmy z celé republiky.
18 posádek soutěžilo ve dvou kategoriích,
profesionálnější FUN a amatérské HOBBY. Závod byl zařazen do Seriálu závodů
dračích lodí Vysočiny.
mp

Kategorie HOBBY:
1. Dračičáci (Dačice) 1:02:69
2. Cerekváci (Dolní Cerekev) 1:03:32
3. Dešanské Perly (Dešná)1:03:60
Kategorie FUN:
1. Wstec (Bohdalov) 1:01:42
2. Vajgarská saň (J. Hradec) 1:02:65
3. Podpeperská elita (Velká Losenice)
1:02:77

Hokej

Krajská soutěž Jihočeského kraje
1. října 16:30 SK Telč - Hluboká n. V.

Hokejisté míří
do jižních Čech

V nadcházející sezóně budou hokejisté SK
Telč hrát Krajskou soutěž Jihočeského kraje. „Přes řadu jednání se bohužel nepodařilo v Kraji Vysočina ustanovit obdobnou soutěž. Opět ,zvítězila´ neochota týmů ze severu
kraje hrát vlastní vysočinskou soutěž. Mrzí mě
to o to více, že pro její vznik chyběl jen jeden
hlas...“, popsal peripetie s organizací krajské
hokejové soutěže předseda hokejového oddílu František Čermák. Hokejisté se tak po několika letech vrací k modelu, kdy budou hrát
Krajskou soutěž Jihočeského kraje. „Jedná
se o velmi kvalitní soutěž, ve které pro telčský tým bude nemalým handicapem cestování
na led soupeřů. Tím jediným blízkým bude tým
Humpolce, když původně přihlášená Žirovnice start v soutěži odvolala. Jinak pocestuje
až do Vimperka, Milevska, Českého Krumlova, Veselí n/L., Strakonic, Soběslavi, Hluboké
n/V., Tábora a Písku, kde hraje domácí zápasy
ambiciózní tým Radomyšle. Na druhou stranu
tyto atraktivní soupeře uvítáme také v hokejové aréně v Telči,“ vypočítal F. Čermák.
Od poloviny září prodej permanentek
na všechny domácí zápasy.
Sledujte www stránky SK Telč.
První kolo nového ročníku Krajské soutěže
Jihočeského kraje startuje již poslední zářijový víkend. SK Telč se v něm premiérově
představí na ledě v Milevsku. Na domácím
ledě pak ve druhém kole 1. října v 16:30 přivítá hokejisty Hluboké nad Vltavou. Více
o hokejovém dění a o soutěži o Pohár města
Telče v říjnovém vydání.
/z/
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Rozcvička patří ke každému sportovnímu výkonu. Ta v podání Dračičáků z Dačic byla
impozantní.
Foto: Archiv Mikroregionu Telčsko

Přespolní běh

Je to už 4. ročník obnoveného přespolního běhu Roštejnské stráně. Po loňském
debutu v Orelské běžecké lize, kterého se
účastnilo 89 běžců, vás zveme na kvalitně
obsazený závod v sobotu 1. října v 9 hodin. Aktuality sledujte na www.oreltelc.cz/
rostejnske_strane.
dk

Florbal aktuálně

1. září začíná zápis nových členů a tréninky ve sportovní hale ZŠ Hradecká.
pondělí
16,00 přípravka (2008 a mladší)
17,00 elevové II
18,00 dorost (2000 - 2001)
úterý
16,00 elevové (2006 - 2007)
17,00 mladší žáci (2004 - 2005)
18,30 starší žáci (2002 - 2003)
čtvrtek
15,00 elevové
17,30 mladší žáci
18,30 starší žáci, dorost

Volejbal

Tým telčských volejbalistů ve složení Lukáš Dvořáček, Marek Brychta, Luboš Pospíchal, Petr Žákovský, Kateřina Opatrná, Kateřina Rymešová a Ivana Tušerová
se v polovině července zúčastnil turnaje
v rámci Vranovského léta. Letos v něm
startovalo 48 smíšených družstev. O popularitě a nakonec i o úrovni turnaje svědčí to, že dvě desítky týmů měly ve svém
středu nejméně jednoho extraligového
hráče. Tým postupně překonal úskalí základní skupiny a postoupil do nedělních
bojů, ve kterých došel až do čtvrtfinále.
V tom těsně prohrál s pozdějším vítězem
celého turnaje 25:21 a 25:23.
Podle zprávy Lukáše Dvořáčka

Lezectví - Mammut Cup

3. září se v Panském dvoře uskuteční druhý podnik třídílného seriálu závodů
na stěně I. April Hudy Cup 2016. Amatérský lezecký závod Mammut Cup začíná
v 8:30, registrace je možná až do 12 hodin.
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18. září:

Kolečka v Lipkách
Třetí zářijovou neděli se roztočí již šestý ročník „Koleček v Lipkách“. 18. září od 14 hodin se můžete těšit na tradiční a oblíbené
sportovně-zábavné odpoledne pro celé rodiny i jednotlivce. Přijeďte na čemkoli, co se točí vlastní silou. Kola, inline brusle, koloběžky
odstrkovadla, tříkolky, skateboardy, ale i kočárky jsou vítány. Členové Spolku Javořice
spolu s dobrovolníky připravují opět pestrý
program, jehož základem bude hlavně jízda na „kolečkách“ a nejrůznější dovednostní
soutěže, kvízy a závody ve všech věkových
kategoriích. V programu bude také připomenutí bezpečné jízdy, dopravních předpisů
a zásad první pomoci. Aktivní účastníci, kteří splní připravené disciplíny, budou zařazeni

do slosování o zajímavé ceny. Prosíme Vás
o včasný příchod. Kdo bude chtít v pohodě
vše stihnout, měl by se prezentovat na startu
do 15 hodin. Finále bude tradičně patřit společné jízdě. Ta tentokrát zamíří do telčského
zámku, kde sesedneme z „koleček“ a prozkoumáme nově otevřené zámecké podzemí. Lipky jsou ideální místo k aktivnímu odpočinku, přijďte si s námi proto zasportovat
a pobavit se, těšíme se na Vás! Více informací
na www.osjavorice.webnode.cz Jiří Pykal
Kontakt:
osjavorice@centrum.cz, tel. 602 725 509,
www.osjavorice.webnode.cz, Facebook:
https://www.facebook.com/osjavorice

Zlaté judo nemělo
v Telči prázdniny
V době uzávěrky TL jediný český sport se
zlatou medailí z olympiády v Riu neměl
v Telči prázdniny. Dvě letní soustředění
absolvovali členové oddílu Kokodan Judo
Sokol Telč trenérky Idy Mitiskové. Větší
skupina pod vedením Jana Popeláře se vydala na týden do Orlických hor. Ida Mitisková s Helenou Kučerovou pak ve stejném
termínu absolvovaly společně se závodníky Slavoje Polná prestižní judistickou
akci v rakouském Pölsu. Ta se konala již
po osmnácté a je známá svou náročností.
Letos zde byl jedním z hlavních trenérů
několikanásobný mistr světa a Evropy Andreas Mitterllferner. „Velmi si vážíme toho, že jsme se mohly takové akce zúčastnit.
Soustředění bylo pro nás velmi přínosné.
Navíc se nám na něm naskytla možnost
zkoušek na vyšší technický stupeň našeho
judistického umu,“ zhodnotila rakouské
soustředění Ida Mitisková a dodala, „jsme
za to vděčné trenérovi Slavoje Polná Karlu
Toufarovi, který nám umožnil být součástí polenské výpravy. Děkujeme mu za to.“
Podle TZ

Orelská florbalová škola

Florbal v nové podobě
V polovině letošního roku zapsal Krajský
soud v Brně nový spolek. Florbal Telč. Sport,
jehož obliba u mládeže stále stoupá, tak dostává ve městě vyšší dimenzi. Nové sportovní
seskupení představujeme rozhovorem s jeho
předsedou Jaroslavem Novákem.
Začínám otázkou, kterou by Vám asi položila většina čtenářů. Florbal Telč je součástí Sokola, SK, nebo Orla?
Ne. Ani jednoho. Jsme zcela samostatným
spolkem. Od fáze příprav jeho založení ale
zdůrazňuji, že se všemi sportovními organizacemi ve městě chceme úzce spolupracovat.
Proč jste spolek založili?
Ze dvou důvodů. Tím prvním je již v úvodu
zmíněná stoupající obliba florbalu a jeho
vzrůstající základna. Druhým důvodem je, že
to byla nejsnazší cesta jak dostat florbalové
týmy do oficiálních soutěží České florbalové
unie (ČFbU).
Kolik máte aktivních členů a týmů?
80 registrovaných hráčů a hráček (florbal
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hrají i dívky, pozn. redakce) v sedmi oddílech.
Od nejmladší přípravky až po dva týmy mužů.
Jaké soutěže budete hrát?
Tým A Regionální ligu mužů, společnou soutěž Vysočiny a Jihočeského kraje. Tým B pak
Ligu Vysočiny. Přirovnal bych ji ke krajským
soutěžím jiných sportů. Dorostenci a žáci budou startovat také v krajských soutěžích.
Soutěžní utkání budete hrát v hale ZŠ
v Hradecké ulici?
Ano. Bohužel až na A tým. V Regionální lize nejde získat výjimku pro menší hrací plochu, než předepisují pravidla. Proto A tým
bude hrát „domácí“ zápasy ve sportovní hale v Třešti.
Nedá mi se nezeptat. Nebudete v malé Telči přece jen konkurencí v nabídce sportovních aktivit mládeži?
Ne. U mladých jde florbal dobře skloubit
s fotbalem i hokejem. Mohu uvést příklady:
Lukáš Tripal, Marek Čermák a Jan Bína jsou
nejen výbornými florbalisty, ale také opory

Chcete, aby vaše děti provozovaly moderní aktivní sport, který plně rozvíjí motoriku celého těla a podporuje fyzickou zdatnost? V novém školním roce pokračují
kroužky florbalu pro holky i kluky ve 4
věkových kategoriích: Přípravka (2011 –
2009) a Elévové (2008 – 2006). Tyto dvě
kategorie jsou společné pro chlapce a dívky. V tělocvičně ZŠ Hradecká v pondělí
od 17:00. První schůzka 12. září.
Mladší žáci (2005 – 2003), Starší žáci
(2002 – 2001). Samostatně chlapci a samostatně dívky. V hale Sokola ve čtvrtek
od 18:00. První schůzka 15. září. Pod vedením zkušených trenérů. V případě potřeby dětem vybavení do začátku zapůjčíme. Podrobnosti na tel. 603 494 660 nebo
na www.oreltelc.cz/florbal.
David Kovář
fotbalového týmu SK. Podobně jako Zdeněk
Kubát, Jiří Havlík a Daniel Šebesta v hokeji.
Těch příkladů bych mohl uvést daleko více.
Na co jsme v rozhovoru zapomněli?
Chtěl bych zdůraznit, že nejsme v místním
sportu nováčky. Již několik let nabízíme zájmové kroužky florbalu v rámci Domu dětí
a mládeže. Tato spolupráce u mládežnických
kategorií bude pokračovat. Stejně jako s florbalovým oddílem Orla.
/z/
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Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
Hradec Králové

3. - 4. 9. - 23. ročník Czech International
Air Fest - CIAF
letiště Hradec Králové

CHEB

10. 9. - Babí léto
Country festival s „českoinspirační ozvěnou“ Toulovcových pátků z Litomyšle
Chebský hrad, KC Svoboda

JINDŘICHŮV HRADEC

24. 9. – Svatováclavské slavnosti
Trhy, hudební vystoupení, ochutnávka vín,
místo konání: náměstí Míru

KUTNÁ HORA

10. 9. - Vinobraní na Kačině
Ochutnávka vín, bohatý program.

LITOMYŠL

30. 9. - 3. 10. - ArchiMyšl 2016
Oslava Světového dne architektury

POLIČKA

12. - 17. 9. - Mime Fest - Mezinárodní
festival pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se již po páté vrací do Poličky. Divadelní představení,
mimové v ulicích města, workshopy.

TELČ

9. - 10. 9. - Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše
z Hradce se otevřou všem návštěvníkům.
Přijďte navštívit památky, poslechnout si
koncerty, prohlédnout nejen výstavy, ale
i expozice.

3. 9.
so
18.00
4. 9.
ne
7.30
		9.00
		10.30
10. 9. so
18.00
11. 9. ne
7.30
		9.00
		10.30
17. 9. so
18.00
18. 9. ne
7.30
		9.00
		10.30
24. 9. so
18.00
25. 9. ne
7.30
		9.00
		10.30

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

Libor Slatinský, Staré Město
Vlastimil Železný, Staré Město
Eliška Janoušková, Staré Město
Rozálie Jančová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům

Smutná zpráva z Brna

Zemřel Bohumil Koželouh

Opustili nás

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté

každou sobotu v 9.30 hod.
setkání nad Biblí každý lichý týden
ve středu v 18.00 hod.
sborový dům Myslibořská 247 (u Tesca)

Církev Slovo života

každou neděli v 16.00 hod. v rodinném
centru Krteček, Jihlavská 77 (býv. kino)
pořádá měsíční série Biblických přednášek

10. srpna zemřel v Brně ve věku 81 let Ing. Bohumil Koželouh, CSc. Telčský rodák maturoval v roce 1953 na zdejším gymnáziu, Patřil
mezi mezinárodně uznávané české odborníky
v oboru výzkumu dřeva jako stavebního materiálu a materiálů na bázi dřeva pro použití
ve stavebních konstrukcích. Byl autorem řady
čs. norem pro navrhování dřevěných konstrukcí
a dlouhá léta též soudním znalcem ve výše uvedených oborech. Je rovněž autorem řady odborných publikací a působil také jako překladatel.

17. 9. - Jihočeský festival zdraví
Soutěže v olympijských sportech, poradny
zdraví i zdravá výživa, kulturní program,
charitativní sbírka.
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz

Uzávěrka příštího čísla
15. září 2016
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Vítáme nové občánky

Aleš Badinka, Telč
a Petra Přibylová, Telč
Lukáš Kühtreiber, Hodice
a Pavlína Musilová, Hodice
Štěpán Konrád, Praha
a Veronika Mezerová, Třešť
Zdeněk Svoboda, Jihlava
a Monika Kovářová, Jihlava
Martin Tomek, Markvartice
a Marie Budínová, Markvartice
Bohuslav Šidlák Humpolec
a Zdeňka Svatošová, Humpolec
Pavel Palán, Hubenov
a Denisa Hobzová, Jihlava
Lukáš Myjavec, Hostětice
a Barbora Kuzmová, Hostětice
Václav Strnad, Roztoky u Prahy
a Marie Křížková, Telč
Jaroslav Pavlík, Cizkrajov
a Lenka Karásková, Jemnice
Martin Ballaty, Praha
a Tereza Šimková, Praha
David Mezera, Třešť
a Simona Skalová, Telč
Luboš Němec, Chlum u Třeboně
a Marie Řimnáčová, Chlum u Třeboně

TL 9/2016 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 567 112 411,
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. IČ: 00286745.
Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce si
vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: O.
Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

TŘEBOŇ

Společenská rubrika

Ing. Miloslav Svoboda, Štěpnice
Bohumil Liščák, Staré Město
Marie Jakubcová, Zvolenovice
Jaromír Tůma, Mrákotín
Jaroslav Marek, Krahulčí
Ludmila Nováková, Borovná
Ivana Kovářová, Strachoňovice

71 let
64 let
85 let
71 let
38 let
83 let
41 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).

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří
se přišli rozloučit dne 27.
7. 2016 s panem Bohumilem Liščákem. Rovněž děkujeme za projevy
soustrasti, kondolence
a květinové dary.
Manželka
a děti s rodinami
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Novinky Knihovny UC

Kulturní kalendář
Akce

7. - 10. 9.
Dny kulturního dědictví,
Den otevřených dveří památek
Více na str. 23
18. 9. 14.00
Kolečka v Lipkách
Sportovně-zábavné odpoledne pro celou rodinu na kolech, koloběžkách …
23. – 24.9.
Telčské vinobraní
Více na str. 24
24. 9.		
náměstí
Svatováclavské slavnosti
Více na str. 24

Koncert

3. 10. 19.00
sál ZUŠ
Koncert Romana Patočky (housle)
a Silvie Ježkové (klavír)

Přednáška

13. 9. 19.00
sál NPÚ
Putování za exotickými hudebními nástroji. Přednáška-beseda s PhDr. Magdalenou Salákovou Ph.D.

Výstavy

10. 8. - 30. 9.
MG Hasičský dům
Dlouhý, Čerokí a Brzobohatý
výstava Ivo Návrata
7. 9. - 2. 10.
vstupní síň radnice
Telč 15´
výstava kreseb posluchačů výtvarného ateliéru ČVUT Praha
Zahájení výstavy ve středu 7. 9. ve 14 hod.
Výstavu doprovodí přehlídka plakátů z ročníků 2006 - 2015 v prostorách ZUŠ Telč.

Trhy

10. 9. 9.00 - 15.00
Farmářské trhy
17. 9. 9.00 - 12.00
Bleší trhy

náměstí
Panský dvůr

Taneční kurzy
Také letos proběhnou taneční kurzy pro dospělé pod vedením manželů Horníkových. Zájemci o zdokonalení v polce, valčíku, walzu, jivu
a dalších tancích se budou potkávat po osm pátečních večerů v kulturním domě ve Vanově.
Další informace včetně data první lekce můžete získat na telefonu 723 385 039 nebo na e-mailu instalater.hornik@centrum.cz.
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ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
Téma na září: Radost lenost zmaří
Jak zvládnout… Staň se odborníkem
na problémové situace a navrhni ostatním
jejich řešení... KDY: průběžně, neočekávaně a několikrát za měsíc.
6. 9.
14.00
6. narozeniny ZASTÁVky - oslava s dortem a turnajem dvojic ve stolním fotbálku
22. 9.
Den Charity - účast reprezentantů ZASTÁVky na akci v Jihlavě
30. 9. 14.00
Najdi v Telči úkryt Helči – soutěžní hra
v terénu města

Chovatelé

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

Panský dvůr
12. 9. 9.00
1. 10. 10.00
Více str. 17

Hans-Dieter Otto: Náš král je šílený!;
Otakar Brandos: Vysoké a Belianské Tatry, Polské Tatry; Eva Svobodová: Vzdělávání v mateřské škole; Jan Průcha: Předškolní
pedagogika; Jindřich Martínek: Histologický atlas; Jan Zrzavý: Jan Zrzavý, malíř básník; Marcela Efrmertová: České země 1848
– 1918; Bedřich Nosek: Židovské tradice
a zvyky; Martin C. Putna: Homosexualita
v dějinách české kultury; Jaroslav Krupka:
Česká reklama od pana Vajíčka po falešné soby; Stefan Silbernagl: Atlas fyziologie člověka; Ghislaine Trabacchi: Umíte říct NE?;
Adéla Jůnová Macková: „Krásný, báječný,
nešťastný Egypt!“; Pavel Zatloukal: Meditace o architektuře; Petr Daněk: Malá Fatra
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Nezlomný vězeň totalit
Seznamte se s ojedinělou publikací přibližující bez příkras Telč 50. let minulého století
prostřednictvím QR kódu. Životní příběh četnického strážmistra Bohumila Geista, zpracovaný jeho vnukem Zdeňkem Geistem, se odehrál z větší části právě v našem městě.

Řemeslo má zlaté dno
Ochutnávka v podzámčí

Telčské podzemí

Interaktivní zábavně-naučná expozice se
zajímavými fakty z historie města
Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí
Prohlídky jsou úterý až neděle v 10.00,
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod. Prohlídka je
možná pouze po objednání v Informačním
centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407
e-mail info@telc.eu

Expozice historie železniční
dopravy na vlakovém nádraží

Otevřeno do 15. 9. v pátek 13 - 16 hod.,
v sobotu a v neděli 9 - 12 a 13 - 16 hod.

Blahopřání

Letos v létě odešel do důchodu náš dlouholetý spolupracovník a kolega pan Luboš Florian z Telče.
Ke Správě a údržbě silnic Telč nastoupil v roce 1975. Pracoval zde
tak 41 roků, z toho řadu let ve funkci mistra dílen. Hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let mu přeje kolektiv již bývalých spolupracovníků KSÚSV Telč.

Farmářský
trh v Telči

sobota 10. září
od 9 do 15 hodin
náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:

mléčné výrobky a sýry včetně kozích ● mléčné karamely ● uzeniny ●
těstoviny ● sušené ovoce ● pečivo ●
med a medovinu ● ovocné šťávy a sirupy ● koření ● luštěniny ● výrobky
z rakytníku ● zeleninu ● sadbu a sazenice ● produkty zdravé výživy ●
přírodní kosmetiku ● proutěné zboží
● výrobky ze dřeva ● keramiku

Kontakt na pořadatele:

722 499 299,
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko,
Město Telč
TL 9/2016
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Září

SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI

NA VRCHOLU. 6257 m vysokou pakistánskou horu Trango Tower a především její 1300 m vysokou žulovou věž zdolali 25. července telčští horolezci Michal Plunder
a Jindřich Bednář, když předtím kvůli proměnlivému počasí strávili ve stěně šest
dnů. Na snímku Jindřicha Bednáře leze Michal Plunder.

Město Telč vás zve na ukončení letní sezóny v sobotu 24. září na náměstí
10.00 – 17.00
Řemeslný trh
10.15 – 11.15
Pohádka o zlém
		
trpaslíkovi a Šermování
		
pro zasmání
13.30 Dobová hudba
14.15 Příjezd sv. Václava s družinou
od Horní brány
14.30 Svatý Václav – divadelní hra
o posledním dnu sv. Václava
15.00 Scénické šermy se žertovnou
přednáškou o zbraních a ukázkou
přízemní kaskadérské práce
15.30 Ohňová show
16.00 – 17.00
Cimbálová muzika
		
Rathan

TELČSKÉ VINOBRANÍ
s ochutnávkou dobrého vína a burčáku
a ukázkou vaření piva v mázhausu ZUŠ
pátek 23. 9. večerní posezení / sobota 24. 9.
od 19.00 hod. k večerní pohodě hraje cimbálová muzika Rathan

JAK VYFOTOGRAFOVAT NOVOMANŽELE? Netradiční přístup k tradičnímu
tématu zvolila na poli u Telče Jana Kordíková. Snímek má i druhý dokumentační
rozměr. Jak se bude nakládat se slámou, až budou novomanželé slavit zlatou svatbu?

TELČAN V GALERII. V Městské galerii Hasičský dům vystavuje Ivo Návrat.
Foto: Ilona Jeníčková
Více na str. 11.
str. 24

UTEKLO TO. Štěpnickou poutí 11. září
končí letošní „městské“ poutní slavnosti. Ta listopadová u sv. Karla patří spíš
do Vanova.
Foto: Ilona Jeníčková
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