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LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

Průvodce říjnovými volbami
● 7. a 8. října se uskuteční volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje.
● V případě konání druhého kola voleb do Senátu se tyto volby
uskuteční 14. a 15. října.
● Oznámení o době a místě konání voleb je zveřejněno na úřední
desce každé obce. Pro Telč jsme ho uveřejnili také v zářijových TL.
● Přehled kandidátů ze správního obvodu Telče

do Senátu:

RNDr. Miloš Vystrčil, Telč, ODS

do zastupitelstva kraje

RNDr. Miloš Vystrčil, Telč, ODS
Mgr. Roman Fabeš, Telč, Starostové PRO VYSOČINU
Mgr. Štěpán Komárek, Černíč, KDU – ČSL
Pavel Komín, Telč, KDU – ČSL
Libor Klimeš, Knínice, Starostové pro občany
Miroslav Požár, Mrákotín, Starostové pro občany
Bedřich Burian, Telč, KSČM
Ing. Vladislav Nechvátal, Strachoňovice, Úsvit s Blokem proti islamizaci
Miroslav Mareček, Radkov, Úsvit s Blokem proti islamizaci
Michal Petrák, Telč, Strana svobodných občanů
Ing. Jiří Pykal, Telč, TOP 09 a Zelení
Tomáš Jančo, Telč, Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů
Mgr. Hana Hajnová, Telč, Česká pirátská strana
Řazeno podle čísel volebních stran pro dané volby
Jak podpořit regionálního kandidáta do krajského zastupitelstva?
Preferenčními hlasy - Každý volič může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše 4 kandidátů na hlasovacím lístku strany, pro
kterou se rozhodl hlasovat, vyznačit, kterému z na něm uvedených
kandidátů dává přednost.

Voličské průkazy

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 (písemně nejpozději do 30. září 2016, osobně do 5. října 2016 do 16 hod.). Voličský
průkaz pro volby do Senátu PČR opravňuje voliče hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu č. 52,
tj. celý okres Jihlava a východní část okresu Jindřichův Hradec.
(Pokračování na str. 2)

Starosta: Pokračují stavební práce

Tyršova ulice ve finále
Oproti minulému měsíci je Telč zase o trochu více rozkopaná. Ulice Tyršova, Mládkova a náměstí Hrdinů jsou staveništi již od jara a ještě nějakou dobu budou. V Tyršově ulici již pracuje firma
TOMIreko z Třebíče na površích silnice a chodníků. V první fázi v úseku od kruhového objezdu k vjezdu na zimní stadion a následně i v dalších úsecích těchto ulic. Průběh prací je nastaven tak,
že v obou těchto ulicích bude do konce listopadu hotova pojezdná
vrstva silnice, chodníky i veřejné osvětlení. Jinými slovy, v prosinci budou tyto ulice průjezdné a průchodné. (Pokračování na str. 3)

Urbanov má obecní symboly

Na základě žádosti obecního zastupitelstva udělil 22. června předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček Urbanovu obecní symboly, znak a vlajku. Znak má v červeno-zeleně polceném štítě vpravo
zlatý zvon nad sníženým stříbrným vlnitým břevnem, vlevo stříbrná
věž s cimbuřím a třemi (2, 1) červenými gotickými okny převýšená
zlatou korunou.
Zvon se vztahuje ke kostelu sv. Jana Křtitele v Urbanově. Zvon
v tomto kostele je druhým nejstarším na Moravě. Červená barva pole je odůvodněná mučednickou smrtí sv. Jana Křtitele. Stříbrné vlnité břevno poukazuje na Moravskou Dyji, která protéká katastrem
obce. Věž a koruna se vztahují ke sv. Barboře, které je zasvěcena
kaple u kostela. Zelená je barva přírody, venkova, hor a zemědělství.
List vlajky tvoří dva svislé pruhy, červený a zelený. V červeném
pruhu žlutý zvon nad bílým pruhem vycházejícím ze sedmé osminy
žerďového a vlajícího okraje pruhu, v zeleném bílá věž s cimbuřím
a třemi (2, 1) červenými gotickými okny převýšená žlutou korunou.
Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Popis symbolů dle rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny.

(Dokončení ze str. 1)

Průvodce říjnovými
volbami
Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů umožňuje hlasovat pouze ve volebním okrsku, který se nachází na území
volebního kraje, kde má volič trvalý pobyt.
Více na www.telc.eu v záložce volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR.

Občanské průkazy

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.

Pozvánka na výstavu

V. Poppe v radniční síni
Od 3. do 25. října se v radniční síni uskuteční výstava prací nestora telčských fotografů Václava Poppeho. Na vernisáži 3. října
v 15 hodin vystoupí žáci ZUŠ Telč. Výstavu
připravila telčská pobočka Muzea Vysočiny
a Muzejní spolek v Telči.

Personální změny
na radnici
V červencovém a srpnovém vydání Telčských listů byla uveřejněna informace
o vyhlášení dvou výběrových řízení, a to
na obsazení pracovního místa na oddělení
sekretariát a obecní živnostenský úřad (pracovní poměr na dobu určitou-zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) a na obsazení pracovního místa referent sociálního
odboru Městského úřadu Telč (pracovní poměr na dobu neurčitou). Na základě provedených výběrových řízení byla na prvně
uvedené pracovní místo uzavřena pracovní
smlouva s Bc. Alenou Bártů a na druhé pracovní místo s Marcelou Láníkovou, DiS.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ
str. 2

Z jednání rady města
43. schůze - 10. srpna

--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
neupotřebitelného majetku - lamino židlí
za minimální kupní cenu 50 Kč/ks.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
na akci „Rekonstrukce střechy tělocvičny
ZŠ Hradecká“ a schválila složení komise
pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky a návrh firem pro oslovení.
--RM na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek schválila, že zhotovitelem
akce „Cyklostezka Batelovská, Telč“ bude
společnost Starkon, a.s.
--RM schválila provedení rozpočtového opatření ve výši 180 tis. Kč na zajištění financování rekonstrukce akce „Cyklostezka Batelovská, Telč – část cyklostezka“.
--RM na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek schválila, že zhotovitelem akce „Oprava místní komunikace v ul.
Na Sádkách“ bude společnost COLAS CZ.
--RM schválila finanční příspěvek na akci „ul.
Na Parkaně, Oprava hradební zdi u čp. 113“
a na akci „ul. Palackého, Oprava hradební
zdi u čp. 1 (ul. Krátká)“ ve výši 31.000 Kč,
který tvoří vlastní podíl k dotaci obdržené
z Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2016.

44. schůze - 24. srpna

Změna ve složení
zastupitelstva města

--RM vzala na vědomí výsledky hospodaření za I. pololetí roku obou základních škol,
základní umělecké školy, domu dětí a mládeže, mateřské školy a domova pro seniory.
--RM schválila vyhlášení veřejných zakázek
„Oranžové hřiště Telč - víceúčelové hřiště u zimáku“ a „Cyklostezka Batelovská,
Telč“, schválila složení komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a návrh
firem pro oslovení.
--RM schválila uzavření smlouvy zakládající
právo provést stavbu „Oranžové hřiště Telč
- víceúčelové hřiště u zimáku“ s SK Telč
a TJ Sokol Telč.
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši
50 tis. Kč pro ZŠ Masarykova (úhradu nákladů spoluúčasti na odstranění škodné události v objektu školy), ZUŠ ve výši 121 tis.
Kč na úhradu nákladů opravy kotelny a pro
DpS ve výši 35 tis. Kč na úhradu nákladů
spojených s havarijními opravami objektu.
--RM vzala na vědomí rozbor hospodaření
města za 1. pololetí 2016.
--RM schválila výjimku ze stanoveného období nočního klidu pro koncert Jaromíra
Nohavici, pořádaný v zámeckém parku 26.
srpna do 24:00.
--RM schválila finanční příspěvek ve výši 5
tis. Kč na podporu veřejné charitativní cyklo tour Na kole dětem Vysočinou a bezúplatné užití znaku města Telče v rámci propagace projektu Na kole dětem Vysočinou.
--RM schválila záměr podání žádosti o dotaci
na Mezinárodní lyžařský kemp 2017 do Visegradského fondu.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Oprava místní komunikace v ul. Na Sádkách“ a schválila složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a návrh firem pro oslovení.

45. schůze - 7. září

--RM schválila zápis do kroniky města za rok
2015.
--RM schválila nové platové výměry ředitelů
školských příspěvkových organizací zřizovatele Města Telče.

S účinností od 7. září 2016 došlo ke změně ve složení zastupitelstva města, kdy
na svoji funkci rezignoval MUDr. Jan
Heralecký (KDU-ČSL) a členem zastupitelstva města se stal za stejnou volební
stranu Ing. Tomáš Jirásek.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Konzultační den
rady města

středa 19. 10. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Kontroly technického stavu a provozu kotlů
31. prosince letošního roku je nejzazší termín, do kterého musí provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva
o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, zajistit jeho kontrolu podle zákona O ochraně
ovzduší. Kontrolu, která se provádí jednou za dva roky, může provést jen odbor-

ně způsobilá osoba (firma). Jejich seznam je
zveřejněn na www stránkách Hospodářské
komory ČR - http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Doklad o kontrole si od příštího roku může vyžádat obecní úřad obce
s rozšířenou působností. Za jeho nepředložení hrozí provozovateli finanční postih.
Pavlína Kretová
odbor životního prostředí MěÚ Telč
TL 10/2016

Radosti a starosti telčského starosty

(Dokončení ze str. 1)
Na jaře příštího roku bude dokončena výsadba zeleně a poslední vrstva asfaltu. Ta společně s náměstím Hrdinů. Tam budou letos
hotovy všechny sítě a povrchy přijdou na řadu také na jaře. Definitivně se vším všudy
by mělo být hotovo v červnu příštího roku.
Nově se kope v Jihlavské ulici. Firma EON
pokládá do země elektrické vedení a v návaznosti na to začne město rekonstruovat
chodníky. Zde bude průběh prací takový, že
do zimy bude v nové dlažbě část ulic od křižovatky Na Baště po vjezd do Beringerovy
ulice. Zbývající část chodníku v ulici směrem
ven z města bude upravena pouze provizorně
a nový povrch dostane spolu s uličkami Dvorecká a Kovářská až na jaře příštího roku. To
bude v celé ulici dokončen jak chodník, tak
i nové veřejné osvětlení a zeleň. Doslova ....

Zde bude průběh prací takový, že do zimy
bude v nové dlažbě část ulic od křižovatky Na Baště po vjezd do Beringerovy ulice. Zbývající část chodníku v ulici směrem
ven z města bude upravena pouze provizorně a nový povrch dostane spolu s uličkami
Dvorecká a Kovářská až na jaře příštího roku. To bude v celé ulici dokončen jak chodník, tak i nové veřejné osvětlení a zeleň.
Doslova na startovní čáře stojí zahájení výstavby chodníku a cyklostezky v Batelovské
ulici. I zde vznikne zcela nová osvětlená komunikace jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Ta
vyřeší jak přístup k areálu kroketistů, budoucímu Domovu pro seniory a Centru Excelence Akademie věd, tak i k rybníku Roštejn.
Na obě posledně jmenované akce získalo
město dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Bohužel zatím nemáme jasno,

Pepa Zimovčák opět v Telči

Omlouvám se za tu familiárnost, ale za šest
ročníků charitativní jízdy pořádané v Telči
se stal pro všechny pravidelné účastníky pan
Zimovčák prostě naším Pepou. Jeho nadace
Na kole dětem už léta pomáhá nejenom v našem regionu, ale i v celém Česku nemocným
dětem. A já si moc vážím toho, že jedna z akcí
této nadace se vždy v září uskuteční i v Telči.
A vážím si i všech těch, kteří nasednou na kolo a jak svou účastí, tak i finančním příspěvkem podpoří tuto skvělou akci. Letos nás byly
necelé tři stovky a na příspěvcích a darech se
vybralo téměř 100 tisíc korun. Polovina z této
částky půjde Dětskému oddělení jihlavské nemocnice a druhou část dostane dětský nadační
fond Krtek Brno. Všem patří velké poděkování a nezapomeňte, příští rok se jede 9. září.

Historické umístění fotbalistů

Známý fotbalista a trenér Tomáš Pospíchal,
který v Telči hrával, tvrdil, že fotbal nemá logiku. My jsme si po zápase říkávali, že anglická královna čte jen výsledky. Obě tato tvrzení
se nyní dají použít i pro naše fotbalové áčko.
Ač se v červnu zachránili v krajské I. A třídě
až na poslední chvíli, nyní v polovině podzimní části, kdy tento článek píši, jsou na druhém
místě. A to bez letních posil. Stačí jen, když
se na plac vrátí zkušení borci a mladé správně
nasměruji. Chvíli hrají jako z partesu, chvíli se
na to moc nedá dívat, ale nakonec ten rozhodující gól dají. A 1:1 z derby v Třešti se taky
počítá. Tak ať to šlape i nadále.

Je léto, nebo podzim?

Diplom za účast v Desetiboji seniorů přebírá od starosty Romana Fabeše člen domácího
Foto: Hana Bártová
týmu DpS Telč pan Antonín Paclík. Více o zdařilé akci na str. 7.

Pokračují stavební práce

Oproti minulému měsíci je Telč zase o trochu více rozkopaná. Ulice Tyršova, Mládkova a náměstí Hrdinů jsou staveništi již od jara
a ještě nějakou dobu budou. V Tyršově ulici
již pracuje firma TOMIreko z Třebíče na površích silnice a chodníků. V první fázi v úseku od kruhového objezdu k vjezdu na zimní
stadion a následně i v dalších úsecích těchto
ulic. Průběh prací je nastaven tak, že v obou
těchto ulicích bude do konce listopadu hotova pojezdná vrstva silnice, chodníky i veřejné osvětlení. Jinými slovy, v prosinci budou
tyto ulice průjezdné a průchodné. Na jaře
příštího roku bude dokončena výsadba zeleně a poslední vrstva asfaltu. Ta společně
s náměstím Hrdinů. Tam budou letos hotovy všechny sítě a povrchy přijdou na řadu také na jaře. Definitivně se vším všudy by mělo být hotovo v červnu příštího roku. Nově
se kope v Jihlavské ulici. Firma EON pokládá do země elektrické vedení a v návaznosti na to začne město rekonstruovat chodníky.
TL 10/2016

jak je to s evropskými dotacemi. Dle posledních neoficiálních informací bychom po doplnění stavebního povolení snad měli uspět
s projektem věže sv. Ducha. Jak to bude
s cyklo a inline stezkou v Lipkách, ale zatím
nevíme. Tak třeba za měsíc...

10 let kreslení v Telči

To je název útlé brožury, kterou najdete na Informačním centru radnice. A je to i motto letošní výstavy kreseb studentů katedry architektury Stavební fakulty ČVUT Praha. Tedy
té fakulty, která má ve správě budovu centra
na náměstí. A té fakulty, která každoročně přiváží do Telče své studenty a profesory na různé kurzy, semináře a plenéry. Určitě jste si zase všimli studentů s deskami a podstavci, jak
v různých částech města zachycují nám třeba i skryté detaily historických budov. Letošní výstava jejich prací byla zahájena za účasti vedení fakulty a jim patří také poděkování
za vydání v úvodu zmiňované brožury. Ta je
určitě kromě prezentace studentských výkresů i pěknou propagací Telče.

Ta otázka spíš patří meteorologům. Ale počasí je i důležitým faktorem pro návštěvnost řady akcí, které se v Telči uskutečnily na přelomu srpna a září. Když je krásně, láká to spíše
do přírody, k vodě anebo k procházce po náměstí. Počasí tak přálo třeba výše zmiňované cyklojízdě, koncertu Jarka Nohavici, nebo
třeba i premiéře výstavy historických hasičských stříkaček. Mimochodem ta se velmi
povedla a „vystrčilky“ byly centrem zájmu
po celý den. Díky za dobrý nápad Miloši Vystrčilovi a za perfektní organizaci dobrovolným hasičům. Doufám, že se z této akce stane
tradice. Bohužel, o co více lidí bylo u hasičů, o to méně navštívilo projekce Arts&filmu.
A to byly v Univerzitním centru k vidění třeba
i zcela neznámé staré filmy o Telči. A osobnosti jako Miroslav Táborský či Václav Vorlíček také nejsou v Telči každý den. Je to určitě
škoda, že nepřišlo víc lidí. Zajistit s minimem
financí kvalitní program a filmové osobnosti
není pro pořadatele vůbec jednoduché. Proti
jejich snaze ale letos kromě financí stálo jak
počasí, tak asi i ne zcela šťastný termínový
posun z června na srpen. Pro příští ročník se
nad tím musíme určitě zamyslet.
Roman Fabeš
str. 3

Poděkování za F. M. Nágla

Podávání žádostí o finanční příspěvek

Program regenerace MPR a MPZ 2017
Jako i v minulých letech připravuje Město
Telč souhrnnou žádost o finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2017.
Při zpracování souhrnné žádosti, která se
bude na Ministerstvo kultury ČR odesílat v průběhu měsíce listopadu 2016, se
vychází z konkrétních žádostí jednotlivých vlastníků nemovitostí. Upozorňujeme proto všechny vlastníky památkově
chráněných objektů, kteří chtějí žádat o finanční příspěvek na obnovu svých kulturních nemovitých památek, že formulář žádosti o finanční příspěvek na rok 2017 je
k dispozici v Informačním středisku MěÚ
a na odboru rozvoje a územního plánování
MěÚ. Formulář je také uveřejněn na internetových stránkách města (www.telc.eu).
Nejpozději možný termín odevzdání vyplněné žádosti včetně příloh je 5. listopadu
2016. Veškeré žádosti odevzdávejte na podatelnu MěÚ Telč, neboť garantem a nositelem Programu je Město Telč. Žadatelé,

kteří neuspěli se svojí žádostí v minulých
letech, musí ve vlastním zájmu žádost
z letošního roku aktualizovat, především
z hlediska odhadu stavebních nákladů
a platnosti stavebního povolení nebo souhlasu stavebního úřadu, a mohou žádost
podat znovu. Termín podání všech žádostí, nových a z letošního roku je stejný, tj.
5. 11. 2016. O finanční příspěvek mohou
požádat pouze majitelé nemovitostí, které
jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek, tzn., že objekty mají vlastní rejstříkové číslo památky.
Další podmínkou je, že se předmětná nemovitost nachází v Městské památkové rezervaci Telč nebo v památkové zóně Telč
– Staré Město.
Na závěr upozorňujeme žadatele, že žádosti neúplné a bez doložených povinných
příloh nebudou do souhrnného soupisu zařazeny.
Mgr. Jiří Křenek
odbor rozvoje a územního plánování

Bylo, je a bude v Telči. Místostarosta informuje

Prázdniny v Telči jinak

Služby „zvládly“ 840 aut
Více jak 3 tisíce lidí se v pátek 26. srpna sešlo
v zámeckém parku na koncertu zpěváka Jarka Nohavici. Pro někoho příjemný zážitek,
pro někoho plno práce. Mezi těmi druhými
bylo 23 zaměstnanců Služeb Telč, kteří měli na starost koordinaci návštěvníků z blízkého i širokého okolí, přijíždějících na koncert
vlastními dopravními prostředky. Jedno číslo mluví za všechny komentáře. Na pohotovostní odstavná parkoviště navedli, a zdárně
„umístili“, 840 automobilů! Za bezproblémové splnění neběžného úkolu, který pokračoval i při organizaci odjezdu návštěvníků
koncertu, jim patří poděkování.
Pavel Komín

Horácké divadlo v Panském dvoře

Nejstarší
řemeslo

Vtipné a přitom moudré podobenství
o lidském životě Paula Vogela.

29. října v 19 hodin

Předprodej vstupenek –
Informační centrum Panský dvůr
str. 4

Ne běžné ohlédnutí za letošním festivalem Prázdniny v Telči má jednatel odpadové firmy OHR Services Ing. Jiří Kadlec.
„V letošním roce zavedlo Město Telč za našeho přispění povinnost třídit plasty a papír
pro provozovatele prodejních stánků na festivalu. Podle našeho hodnocení se tento
krok osvědčil, a proto v něm chceme příští rok pokračovat a třeba ho ještě vylepšit.
Proč? Přispěl ke snížení objemu směsného odpadu, který v předchozích letech končil na skládkách. Za 17 dní festivalu jsme
od stánků svezli 1680 kg plastů a 640 kg papíru. V kontejnerech, které byly určeny pro
směsný komunální odpad stánkařů, se i tak
objevilo 2900 kg odpadu. A toto číslo by
mohlo být v budoucnu ještě menší.

Ekologický Oskar bude
možná z Telče
Až do celostátního finále soutěže Ekologický Oskar 2016 (Energy Globe Award
CZ) se probojovala stavba rodinného domu Ing. arch. Jiřího Ondráčka nad přepadem Telčského potoka z Ulického do Staroměstského rybníka. Jedná se o mezinárodní
soutěž, která oceňuje nejzajímavější nápady
a projekty, které pomáhají šetřit energie. Pořad s vyhodnocením hlasování soutěže bude
vysílat ČT 1 v sobotu 8. října (asi ve 22:00).

Pokud si občané všimli, a vlastně i stále
ještě četní návštěvníci náměstí také, došlo
v souvislosti s úpravami obou kašen po několika letech i ke zviditelnění pamětní desky významného malíře a kostelnomyslovského rodáka, Františka Mořice Nágla. Jeho
příběh je podrobně a poutavě popsán v knize Malíř neumírá od Oldřicha Klobase. Doposud v trávníku téměř „neviditelná“ pamětní deska je nyní zvýšena (a doufám, že
v krátké době bude i obdlážděná). Lépe tak

Foto: Ilona Jeníčková

připomíná tuto významnou osobnost města. Úprava byla o to potřebnější, že se blíží 72. výročí smrti F. M. Nágla v Osvětimi. Rád bych touto krátkou připomínkou
poděkoval za vstřícnost a zajištění úpravy
panu Antonínu Bínovi ze Sdružení Phoenix
a z města panu starostovi a Ing. Ivaně Krejčové z odboru rozvoje za pochopení, podporu a ochotu tuto úpravu financovat. Je to
pro prezentaci našeho města důležité upozornění na další z řady jeho osobností.
Pavel Kaupa st.

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Karlštejn
v proměnách staletí
PhDr. Naděžda Kubů

Přednáška zaměřená na dobu vlády
Karla IV. a naplnění významu hradu
Karlštejn coby centra Svaté říše římské.

26. října v 18 hodin

Univerzitní centrum
Masarykovy univerzity v Telči
TL 10/2016

Výlov Štěpnického rybníka.
S Jakubem Krčínem

Inspirace z České inspirace
Hradec Králové

18. - 22. 10. - Jazz jde městem/Jazz Goes
to Town
Hudební sály, kluby, centrum města
Prestižní hudební přehlídka, která pravidelně přináší do hudebních sálů i na méně obvyklá místa Hradce Králové jazz ve všech
jeho podobách. Špičkoví tuzemští a zahraniční umělci, nové jazzové projekty i začínající hudebníci.

CHEB

15. 10. - Jazz Jam - KC Svoboda, tradiční jazzový festival letos například s Ondřejem Rumlem nebo Jiřím Stivínem

JINDŘICHŮV HRADEC

2. 10. - Přes kopec na Hradec
aneb Jindřichohradecký pedál
Oficiální ukončení letní turistické sezóny
spojené s cyklistickou vyjížďkou a bohatým doprovodným programem.

KUTNÁ HORA

Na jiném místě uveřejňujeme program slavnostního výlovu Štěpnického rybníka
v pátek 28. října. Ing. Pavel Nechvátal, majitel stejnojmenného rybářství a současný nájemce rybníků v majetku města, prozradil TL
novinky v programu výlovu: „V 8 hodin ho
zahájíme Požehnáním, stejně tak, jak zahajovali výlovy naši předci. V 10 a ve 13 hodin proběhne na louce v zámeckém parku
ukázka historického vyměřování hrází a za-

kládání rybníků. Pozval jsem na ni toho nejpovolanějšího, třeboňského regenta Jakuba
Krčína z Jelčan v podání rybáře a spisovatele Miroslava Hůleho. Celý průběh výlovu bude z hráze rybníka odborně komentovat Ing. Aleš Škrabánek. Před polednem pak
proběhne slavnostní pasování na rybáře.“ To
nejpodstatnější zmínil Pavel Nechvátal na závěr: „Srdečně zvu nejen na popsané akce, ale
na celý výlov širokou veřejnost.“
/z/

Dny evropského dědictví

Dárek Michalce k pátým narozeninám
Dny evropského dědictví každoročně v září otevírají široké veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak
zčásti nebo zcela nepřístupné. V letošním
roce byly Dny památek věnované tématu „Památky a komunity“. V Telči bylo
zdarma zpřístupněno sedm objektů, uskutečnilo se osm doprovodných akcí a šest
různých výstav pro 1500 návštěvníků.
Z kulturních programů zaujalo ty nejmenší divadelní vystoupení s loutkovou po-

Očekávání splnilo i večerní nocturno telčských varhaníků v zaplněném kostele sv.
Jakuba v předvečer Dne památek. Součástí Dne památek byl také 6. ročník charitativní cyklojízdy Na kole dětem Vysočinou s 260 cyklisty v čele s mistrem světa
v jízdě na vysokém kole Josefem Zimovčákem a doprovodem místních velocipedistů. Po dojezdu pelotonu byla vyhlášena
bohatá tombola a hlavní cenu, horské kolo,
si odnesla Michaela Štěpánková z Telče jako dárek k pátým narozeninám. Díky dob-

29. 10. - Slavnosti Malínského křenu
Trh zaměřený na tradiční ruční výrobky
v kombinaci s food festivalem a jídly s malínským křenem.

LITOMYŠL

30. 9. - 3. 10. - ArchiMyšl 2016
různá místa v Litomyšli
Program při příležitosti Světového dne architektury. Komentované prohlídky a projížďky, besedy nejen s architekty, výstavy.

POLIČKA

28. - 29. 10. - Svojanovské stíny
Hrad Svojanov u Poličky
Záviš z Falkenštejna bude návštěvníkům
vyprávět příběh tajemných duší hradu.
Podvečerní a večerní prohlídky hradu o tajemných úkazech a událostech.

TELČ

28. 10. - Výlov Štěpnického rybníka
Prodej živých ryb a rybích specialit, hudba,
občerstvení.

TŘEBOŇ

do 31. 10. - Výstava inženýrů Miroslava
Zikmunda a Jiřího Hanzelky
dům Štěpánka Netolického
Fotografie a artefakty z výprav legendárních cestovatelů a expozice současného afrického umění.
TL 10/2016

Foto: Ilona Jeníčková

hádkou souboru Drdivadlo, zajímavá byla komentovaná projekce doc. PhDr. Evy
Melmukové „Zámky na Loiře trochu jinak
– cesta do minulosti i současnosti Francie“ a vzpomínka nedožitých devadesátin
významných osobností Telče, ThDr. Jiřího Melmuka a doc. MUDr. Otty Svobody. Nechybělo ani příjemné vystoupení pěveckých sborů TELČísla, Smetana a jejich
hostů z Dačic či stará hudba Mirka Zadiny.

rovolnému startovnému a sponzorským
darům od oficiálních sponzorů se podařilo
vybrat částku 94 824 Kč, z níž část poputuje na pediatrické oddělení jihlavské nemocnice a část do Nadačního fondu Krtek
Brno. Poděkování patří všem vystupujícím
za příjemné chvíle, hezký zážitek a farním
úřadům za zpřístupnění objektů.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury
MěÚ Telč
str. 5

Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
140 roků

17. října 1876 se v Telči narodil Theodor
Schaefer st. (+ 13. června 1972, Telč).
Úředník, později ředitel pojišťovny v Telči, byl nadšeným ochotníkem profesionálních kvalit. Když se v roce 1909 spojily spolky Beseda a Omladina v Čtenářský
spolek, stal se vedoucím jeho divadelního odboru. Byl v něm aktivním režisérem,
hercem, dramaturgem a organizátorem.

130 roků

Foto: Ilona Jeníčková

Století, na které vzpomínáme, se blížilo k závěru, když v pátek 13. října 1996 otevřel starosta Václav Jehlička společně s ministrem práce a sociálních věcí Jindřichem Vodičkou
nový dům s pečovatelskou službou na Starém Městě. Utíká to... Jsou to již dvě desetiletí.

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Stavovská čest
Že nevíte, co to je? Tak to se zeptejte babičky nebo dědečka. Nebo až si koupíte nakrájený salám a nenajdete uprostřed schovanou neprodejnou patku, zelený kousek
nebo slídový obal, až si koupíte 20 rohlíků
a budou všechny čerstvé a ani jeden tvrdý
ze včerejška, až si koupíte kalhoty, a dokonce i po týdnu nošení se nikde nerozpářou, až si koupíte klobásu a bude z masa a další a další věci se budou dít tak, jak
mají, potom si řeknete, hmmm, tak to je ta
stavovská čest. Všichni budou dělat to, co
umí na 100%, a dají za to, co prodávají, ruku do ohně. A budou zase hrdi na své podnikání, protože kdyby to udělali lajdácky,
všichni by je na pavlači roznesli a nikdo by
si od nich nic nekoupil, tak jak to bývalo kdysi. A pokud už nechcete čekat na zázraky, pojďte se podívat na farmářské trhy
na náměstí Zachariáše z Hradce. V říjnu
můžete dokonce dvakrát. 8. a 28. Tam
si můžete koupit pravý salám, poctivý
sýr, nádherné kytky, krásné proutěné koše
a další a další výrobky z dílen poctivých
řemeslníků. Jsou to lidé, kteří vědí, jak se
to dělá, z čeho to je a jak dlouho to vydrží.
Neuslyšíte: No to já nevím, já to jen prodávám. Oni to totiž také vyrábí a nebojí se
to jít prodávat a nést své jméno na trh. Vážím si jich, všech těch šikovných lidiček,
kteří bojují proti gigantickým supermarketům. A světe, div se! Čím dál tím více tenstr. 6

5. října 1886 se v Telči narodil Josef Fišer (+ 25. 8. 1942, Osvětim). Po absolvování čtyř ročníků telčské reálky se vyučil
u Emila Šolce knihkupcem. V roce 1911
pak převzal jeho knihkupeckou a nakladatelskou koncesi a obchod na náměstí. Přes
peripetie doby (1. světová válka) pokračoval v jeho nakladatelských aktivitách a dokonce se mu podařilo zřídit vlastní tiskárnu. V listopadu 1940 byl zatčen gestapem
pro podezření z tisku protiněmeckých letáků. Zahynul v koncentračním táboře
v Osvětimi.

110 roků

to nerovný boj vyhrávají. Mám radost, že
začíná vítězit kvalita, ochota, úsměv a že si
lidé za toto vše rádi připlatí.

Napsali o nás

Motor Journal
Prestižní motoristický měsíčník Motor Journal věnoval v zářijovém čísle titulní stranu
(!) a tři textové reportáže Alberta Salického z retro akce Mezi dvěma branami, kterou doprovází řada snímků autora a Jaroslavy
Melicharové. Myslím, že pozitivní hodnocení v reportáži renomovaného novináře, fotografa a spisovatele trvale žijícího v Rakousku,
jakým Albert Salický je, (pravidelně přispívá
do Neviditelného psa, pozn. red.), nám otevírá
cestu do dalších ročníků, uvedl pro TL hlavní
pořadatel Mezi dvěma branami Jiří Mátl.

Motor Journal
Mezi sportovci a jeho příznivci oblíbený deník Sport uveřejnil v sobotním vydání 27.
srpna na dvou stranách reportáž hokejového
experta deníku Pavla Bárty z dění na telčském
zimním stadionu. Texty s titulky Ušijí trénink
na míru, chtějí vychovat hvězdy nebo Zlatý
triumf osmnáctky se rodil v Telči jsou skvělou propagací nového fenoménu města.

28. října 1906 se v Martínkově u Moravských Budějovic narodil Antonín Němec
(+ 14. 12. 1992, Brno). Absolvent telčské
reálky (1924) vystudoval Strojní fakultu
České vysoké školy technické v Brně. Poté pracoval v konstrukční kanceláři Zbrojovky Brno, kde se podílel na vývoji leteckých motorů. Od čtyřicátých let působil
jako pedagog na různých typech škol. Zasloužil se o vznik samostatného Vysokého
učení technického v Brně, na kterém působil jako děkan Fakulty energetiky, později
řadu let Strojní fakulty.
Zdroj: Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telčska. Muzejní spolek a Telčské listy
1995 ad.

Pozvánka na výstavu

Za hrady a zámky
do klubu důchodců
Od 9. do 12. října zve klub důchodců na výstavu papírových modelů hradů a zámků,
které s velkou precizností vytváří pan Jiří
Marek z Telče. Zahájení výstavy proběhne
v neděli 9. října v 9 hodin. Výstava je přístupná široké veřejnosti v místnosti klubu
důchodců na poliklinice od neděle (9. 10.)
do úterý 11. 10. od 9 do 16 hodin. Ve středu
12. 10. od 9 do 12 hodin.
TL 10/2016

Desetiboj seniorů v DpS.
Lék proti stárnutí
Čtrnáctý ročník Telčského desetiboje seniorů se letos symbolicky konal v Domově pro
seniory na Starém Městě 14. září. Již tradičně se ho zúčastnili klienti z několika domovů Kraje Vysočina a Jihočeského kraje a také z rakouského Raabs an der Thaya. Obavy
soutěžících, zda zvládnou svoji disciplínu,
jim letos pomáhali překonat žáci a učitelé
obou telčských základních škol. Ruku k dílu
přiložili také zaměstnanci domova. Ke zdaru příjemného dne přispěli nemalou měrou
sponzoři, Krahulík – Masozávod Krahulčí

a firmy Tropico a Bidvest Czech Republic.
Slavnostní atmosféru předávání cen vítězům
podtrhly fanfáry žáků ZUŠ Telč a také starosta Roman Fabeš. Putovní pohár pro vítěze
od něj letos převzaly ženy z Klubu důchodců
v Telči. Sportovní klání provázel celé dopoledne písničkami harmonikář Robert Kalenda. „Všichni soutěžící si odvezli krásné pocity z úspěchu, radost z ocenění a vzpomínku
na příjemně strávené dopoledne,“ uvedla
ve zprávě o zajímavé akci Lenka Pelejová.
Celou si ji můžete přečíst v Listárně TL.

Vítězné družstvo telčského klubu důchodců při plnění soutěžního úkolu zaměřeného
na jemnou motoriku..
Foto: Hana Bártová

Koncerty KPH v říjnu
Naše říjnové koncerty představí vrchol letošní sezóny. Jména Roman Patočka
(housle) a Silvie Ježková (klavír) není třeba v Telči představovat. Oba jsou vynikající
mistři svého nástroje, oba mají hodně společného s Francouzsko-českou hudební akademií a oba drží na Telč, kam se rádi vracejí.
Při jejich letošním návratu na koncert pořádaný KPH v pondělí 3. října v sále ZUŠ
v 19 hodin lze očekávat mimořádný hudební zážitek. Na programu je J. S. Bach, E.
Ysaye, A. Dvořák, E. Bloch. Další koncert
se uskuteční ve středu 19. října v 19 hodin

v sále NPÚ v Lannerově domě. Vystoupí
na něm Pražské kytarové kvarteto ve složení Marek Velemínský, Matěj Freml, Václav Kučera a Patrick Vacík. Těleso, které bylo založeno v roce 1984, má za sebou řadu
úspěšných účastí na hudebních festivalech
po celém světě. Kvality souboru inspirovaly řadu vynikajících českých i zahraničních
skladatelů ke zkomponování děl přímo pro
něj (J. W. Duarte, Š. Rak, J. Morel...). My se
můžeme těšit (nejen) na španělskou hudbu,
která ke kytaře neodmyslitelně patří.
Lubomír Zadina (red. kráceno)

ZO ČZS v Telči

Prodej zahrádkářských přebytků

každou sobotu od 7 hodin, Dům zahrádkářů, U Horní brány
TL 10/2016

Ze ZASTÁVky

Poděkování sousedům
V úterý 30. srpna odpoledne přehlušily zvuk
aut na parkovišti bývalého autobusového nádraží ve Slavíčkově ulici rytmické údery basových linek, doplněné o vokály či instrumentální doprovod. Toto syntetické hlukové
prostředí, přinášející do poklidné ulice pro
někoho možná nevítané vytržení v odpolední siestě, patřilo k akci Nízkoprahového klubu
ZASTÁVka Telč, který předposlední prázdninový den uspořádal pro své klienty a pro telčskou veřejnost Rozloučení s létem.
Počasí se rozhodně nechystalo směřovat
k podzimnímu režimu, a proto se program
mohl odehrávat na trávníkovém ostrůvku kolem ZASTÁVky. Informační stánek u vchodu seznámil každého nejen s atraktivní náplní na jednotlivých stanovištích, ale poskytl
i údaje, rady a pomoc v naší hlavní oblasti,
kterou je sociální práce. A potom už si mohli příchozí vyrábět nealkoholické drinky, změnit se malováním na obličej v šaška, vílu, démona nebo zvíře, zahrát si turnaj v petanque,
soutěžit v siláckých, rychlostních, dovednostních a také vtipných utkáních. Nakonec došlo
i na vodní bitvu. Celou akci hudebně doprovázel DJ Lumír se svým pohotovým moderátorem, kteří dovedli přítomné ke spontánní a radostné zábavě. Chodci procházející
kolem, pozorovatelé z okolních oken mohli spatřit obraz téměř komunitního společenství dospělých, dětí, puberťáků, adolescentů,
starých, mladých, pracovníků, klientů, přátel, známých, příbuzných, cizích, občanů, kteří sdíleli společný zážitek z neformálního letního odpoledne. Snad jsme ten den přispěli
k významnému preventivnímu počinu pro pár
ohrožených, pobavili pár neohrožených a informovali pár nevědomých. Děkujeme, sousedé, za to, že jste nám to svým tolerantním
přístupem dovolili, a někdy příště na akci pro
veřejnost se třeba ZASTAVte.
Jiří Rezek

Pečete vanilkové rohlíčky?
Přihlaste se do soutěže
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč,
Muzejní spolek v Telči a Město Telč připravují rozsáhlou výstavu betlémů v Městské
galerii Hasičský dům, kterou bude doprovázet vánoční program během adventních nedělí. 27. listopadu bude jeho součástí soutěž
O nejlepší vanilkový rohlíček. Uvítáme vaši účast v soutěži, ve které se můžete pochlubit svými osvědčenými recepty. Bližší informace rádi podáme na telefonním čísle
775 305 979. Těšíme se na vaši hojnou účast.
Helena Grycová Benešová
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Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Pawlowská: Cesta za láskou; Lambert:
Dům žen bez mužů; Weiner: Až úplně dolů; Petráková: Jemnolásky; Kelly: Kulka;
Chalupová: Ledové střepy; Tartt: Malý
kamarád; Ohlsson: Miovo blues; Mayle:
Podfuk s diamanty; Knight: Sexy vrásky
a velké lásky; Whitton: Z pamětí císařova antikváře; Třeštíková: Dobře mi tak;
Vondruška: Jáchymovští démoni; Matragi: Jedu dál; Minier: Kruh; Davouze: Loď
v Bretani; Kepler: Playground; Peters:
Sběratel duší; Bjork: Sova; Tyler: Špulka modré nitě; Maláčová: Zrada; Rolstad:
Vlčí ostrov; Kearney: Ty, já a ti druzí;
Mayer: Rodinné prokletí; Clare: Mechanický princ; Steel: V utajení; May: Útěk

Letošní motto: BRAŇTE KNIHU!

3. - 9. října je Týden knihoven
Městská knihovna Telč připravila pro své
čtenáře tyto akce:
- registrace nových čtenářů zdarma
- čtenářská amnestie - čtenáři mají možnost bez pokuty vrátit upomínané knihy
- podzimní tvoření - úterý 4. října od 13
hodin v dětském oddělení knihovny
- říjnový kvíz pro děti
- „Braňte knihu - čtěte pohádky“ - pohádkové luštění pro malé čtenáře

- tematické kufříky - půjčovní novinka pro
děti a jejich rodiče
- rozšíření nabídky deskových her
- čtvrtek 6. října v 17.30 - Jan Tomšíček
- cestopisná beseda V Jihoafrické republice po dvaceti letech
- středa 26. října v 17.30 - Libor Drahoňovský - cestopisná beseda Sýrie
Bližší informace v knihovně nebo na
www.mktelc.cz

Naučná

Šmilauer: Osídlení Čech ve světle místních
jmen; Horáková: Přišel befel od císaře pána: polní pošta - příběhy Čechů za první
světové války; Jan: Václav II. král na stříbrném trůnu; Motl: Lída Baarová a Joseph
Goebbels; Kopsová: Jak se krotí tygr; Sharma: Mnich, který prodal své Ferrari

Dětská

Pospíšilová: Baobaba a jiné příběhy; Matějovský: Čuňa, Zulu a Ferda; Dvořáková:
Herkules a strašidla; Pecháčková: Hvězdy
pražské zoo; Březinová: Chobotem sem,
chobotem tam; Fučíková: Karel IV. ilustrovaný život a doba; Černá: Klárka a 11
babiček; Baňková: Maličkost; Kahoun:
Pidibabka z Brd; Duddle: Piráti odvedle;
Cabot: Princezna školou povinná; Černá:
To je Praha; Pospíšilová: Hasičské pohádky; Castle: Dračí rytíři: Ohnivý drak; Ondrašík: O prasátku Lojzíkovi. Jak vycvičit
vrabce; Katie: Je to pravda, Tygříku?
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Tomáš Šebek: Mise Afganistán; Jan
Royt: Krajinami umění; Eduard Keynovský: Tajemství genů; Jitka Suchá: Trénujte si paměť; Libor Svoboda Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v 50. letech 20.
století; Emanuel Hecht: Krvavé století 1914-2014. Dvacet válek, které změnily svět; Zbyněk Hrkal: O lidech a vodě;
Andrea Kettenmannová: Frida Kahlo:
1907-1954: Utrpení a vášeň; Karel IV.:
Vita Caroli Quarti. Vlastní život Karla IV.;
Carr-Gregg, Michael: Psychické problémy v dospívání
Pro TL připravuje Ilona Martinů
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KNIHOVNA JINAK. 16 nejpilnějších a nejvěrnějších dětských čtenářů zde v polovině roku
dokonce PoNOCovalo. Oblíbená akce se již konala podeváté.
Foto: Andrea Fajtová

Bojoval u Verdunu.
V Telči hrál na flašinet

Kde ten Roštejn
vlastně je?

Právě před 100 lety, na podzim roku 1916,
vrcholila jedna z největších bitev 1. světové války u francouzského Verdunu. Proti sobě zde v průběhu 10 měsíců stálo 1140 tisíc
vojáků na francouzské straně, na německé
ještě o 100 tisíc více. Celkem jich na obou
stranách padlo na 700 tisíc. Mezi těmi, co
hrůznou apokalypsu přežili, byl podle vzpomínek pamětníků i telčský rodák Jan Vybíral
(1881). Patří mezi čtyři muže z Telče, kteří byli příslušníky francouzské legie. „Otec
vzpomínal, že pan Vybíral měl na flašinetu,
na který na různých místech v Telči hrál, napsáno ,bojovník od Verdunu´,“ připomněl
nám čtenář TL Vladimír Pijan. Další pamětník tuto vzpomínku potvrzuje: „Pan Vybíral hrál nejčastěji Na Parkaně a na náměstí před obchodem Čápů (dnes samoobsluha,
pozn. red.). Jak to bylo ale s jeho účastí v bitvě u Verdunu, nevím. Byl jsem tehdy
dítě.“ A tak se obracíme na naši čtenářskou
obec s prosbou, zda v rodinných archivech
nemají více dokumentů o telčském bojovníkovi od Verdunu. Ve francouzské legii měl
Jan Vybíral osobní číslo 5379 a sloužil jako
střelec u 23. a 22. střeleckého pluku.        /z/

HRAD ROŠTEJN. V polovině 14. století
ho v lesích svého telčského panství postavili u vsi Doupě páni z Hradce. Na lovecký hrádek jej přestavěl Zachariáš z Hradce a na Telči. V majetku majitelů Telče byl
až do roku 1945. Od vzniku josefinského
katastru v roce 1789 (platí prakticky dodnes) leží v katastrálním území obce Doupě.
Dokonce má poštovní adresu Doupě čp. 1.,
pošta Telč.
Dnes patří do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Telč. Že opakujeme známá fakta? Jak pro koho. Určitě ne
pro některé novináře jihlavských periodik.
V souvislosti s letošním natáčením filmové pohádky na Roštejně jsme si opět mohli v jejich zprávách přečíst: Hrad Roštejn
u Třeště, nebo hrad Roštejn na Jihlavsku
apod. Pro kolegy novináře v Jihlavě na Brněnsku máme vzkaz pozorných čtenářů:
Až k vám dorazí internet, přečtěte si něco
o Roštejně na http://www.hrad-rostejn.cz/.
To, že byl v letech 1951 až 1960 ve správě Okresní osvětové komise v Třešti, je
„pozdrav“ z historie, na kterou je lepší zapomenout.                                               /z/
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David a Daniel ve škole. V Zaragoze
Září. Školáci vzpomínají na prázdniny
a zvykají si na školu. Pro ty telčské byl většinou největším prázdninovým zážitkem
pobyt s rodiči v zahraničí, nejlépe u moře.
Pomalu se jim ale vytrácí z paměti, školní
povinnosti převažují. David a Daniel Yusta Fojt to mají ale jinak. Prázdniny prožili u dědečka a babičky v Telči, do školních
lavic usedli doma, ve španělské Zaragoze. S pomocí maminky ochotně odpověděli Telčským listům na zvědavé otázky nejen
o španělské škole, ale i tom, jak tráví volný
čas a komu fandí ve fotbale.

David a Daniel před zahájením vyučování
na školním dvoře.
Do které třídy, vzato českými měřítky,
chodíte? Kolik je vás ve třídě?
Daniel: Chodíme na Základní školu Doctor Azúa. U nás je základní škola od první
do šesté třídy. Já chodím do páté.
David: A já do třetí. Je nás ve třídě dvacet pět.
Popište váš denní rozvrh. Kdy začíná
vyučování, kolik máte denně vyučovacích hodin, kdy škola končí?
Daniel: Vyučování začíná v devět hodin.
Máme dvě hodiny a pak je půlhodinová
přestávka.
David: O přestávce jsme na školním dvoře. Hrajeme fotbal, na honěnou nebo vyměňujeme karty s fotkami hráčů fotbalových klubů.
Daniel: Pak máme další hodinu a po ní polední přestávku až do půl čtvrté. Potom máme ještě dvě vyučovací hodiny až do pěti.
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David (se směje): Jsme celý den ve škole!
Hlavní předměty?
Daniel: Asi jako všude: matematika,
mluvnice a literatura, přírodověda, vlastivěda a angličtina. V páté třídě začínáme
s druhým cizím jazykem - francouzštinou.
Zatím jsme úplně na začátku.
David: Naše škola je teď dvojjazyčná. Já
mám kromě angličtiny taky přírodovědu
a výtvarnou výchovu v angličtině.
A vaše oblíbené předměty?
Daniel: Já mám nejradši tělocvik.
David: Já taky!
Nabízí škola nebo jiné zařízení kroužky
pro vaše záliby? Jaké jste si vybrali?
Daniel: Je velký výběr. Já mám dvakrát
týdně fotbal a třikrát týdně košíkovou.
David: Já chodím na fotbal a na džudo.
Existuje na škole nějaké stravovací zařízení? Jaký má rozsah? Vaše oblíbené jídlo?
Daniel: Máme naši školní jídelnu. Vaří
docela dobře. Nejvíc mi chutná smažený
obalený kuřecí řízek s bramborem.
David: Mně nejvíc chutnají masové kuličky v rajské omáčce.
Jaká je organizace školního roku, kolik máte v jeho průběhu volných dní
(prázdnin)?
Daniel: Máme třikrát do roka prázdniny o Vánocích, o Velikonocích a v létě.
Znají školáci ve Španělsku také školní
výlety? Kde jste byli na konci školního
roku vy?
Daniel: U nás máme spíš exkurze - navštěvujeme muzea, galerie, keramické
dílny, kino, parky. Vždycky se vracíme
na oběd do školy.
David: Ale šesťáci jezdí každý rok na týdenní výlet do Londýna.
Otázka, která bude zajímat vaše české
vrstevníky. Fandíte Realu, nebo Barceloně?
Daniel: Já mám rád fotbal, ale nemám
žádný oblíbený tým.
David: Já fandím Realu Madrid. Při mistrovství Evropy jsme fandili České republice a Španělsku.
A co hokej? Ví vůbec vaši spolužáci, že
existuje?
Daniel: Lední hokej tady moc známý není, ale máme taky hokejové týmy.
David: U nás se spíš hraje sálový hokej na kolečkových bruslích. Ale není to ono.
Být na zimním stadionu v Telči nebo v Jihlavě je mnohem lepší.
Žijete ve velkém městě (Zaragoza má 700
tisíc obyvatel, pozn. red.). Přesto. Kam
byste v něm vzali českého kamaráda
na jednodenní výlet?
Daniel: Asi do historického centra města, na kole nebo na kolečkových bruslích

do Velkého parku s fontánou, a pak do zábavního parku nebo na koupaliště.
Poslední otázka. Co, či kde, se vám
v Telči nejvíce líbí?
Daniel: Nejvíc se nám líbí, když jsme
u dědy a u babičky. Postavíme na zahradě
stan a spíme venku.
David: V Telči se nám líbí zámek a náměstí, když je plné stánků a voní po párku v rohlíku. Taky se nám líbí fotbalové
hřiště, kam skoro každé ráno chodíme hrát
fotbal.
Děkuji vám za trpělivost s mou zvědavostí.
/z/

Památkáři zvou na Mezinárodní den
archeologie

Archeologie a gastronomie. Jak se to rýmuje?
Telčské pracoviště Národního památkového ústavu se v sobotu 15. října od 10
do 12 hodin zapojí do akcí Mezinárodního
dne archeologie. Ten se na celém světě slaví od roku 2011. O zmíněné říjnové sobotě
budou mít návštěvníci možnost proniknout
do experimentální archeologie, která se bude věnovat středověké gastronomii. Vlastnoručně si vyzkoušejí celý proces přípravy
jednoduchých středověkých pokrmů a tradiční postupy s pomocí replik kuchyňského nádobí a náčiní. Na otázku, jaké pokrmy
si středověcí gurmáni připraví, odpověděl
hlavní organizátor archeologického dopoledne Pavel Macků: „Jedno z jídel bude
moučná placka, kterou si bude možné dochutit buď na sladko, nebo na slano. Určitě
se každý přesvědčí, že to není tak jednoduché a rychlé, jak se to na první pohled zdá.
Postup neprozradím, to by v sobotu 15. října neměli návštěvníci žádné překvapení.“

Jednota Orel Telč
ve spolupráci
s Divadelním souborem
TJ Sokol Luka nad Jihlavou zve
na pohádku pro malé a velké

Jak čert vyletěl
z kůže
23. října v 17 hodin
v orlovně v Jihlavské ul.
(bývalé kino)
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Povedlo se. Historické slavnosti i hasičská technika
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Foto na této straně: Ilona Jeníčková
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Zahradou jsem se prosekala k zahradničení
Tentokrát vážně a nevážně o obyčejných věcech s neobyčejnou
ženou, která je dcerou básníka Ivana Martina Jirouse a malířky
Juliany Jirousové a zároveň pravnučkou svérázného vydavatele Josefa Floriana. Už možná tušíte – s Martou Veselou Jirousovou nejen o rodině, malování, psaní, ale hlavně o její krásné
přírodní zahradě.
Začneme trochu netradičně. Marto, co právě děláš?
Co právě dělám? Zrovna jsem se domodlila ranní chvály a opravila dětem starou tabuli.
Zahrada, na které teď sedíme, je vlastně dědictví po tvých
předcích.
Díky mým prarodičům Stritzkovým – dědeček Otto Stritzko
a babička Marie Stritzková, kteří v padesátých letech postavili dům, tak zároveň založili i tuto zahradu. Díky jehličnanům –
borovicím, modřínům a jedlím vznikla základní kostra zahrady.
Teď se o zahradu starám především já. Ale své stopy tady zanechali i moji rodiče. Máma se snažila o většinu romantických zákoutí a vysadila tady kapradiny, břečťan a konvalinky.
A co táta? To byl asi trochu jiný zahradník.
Táta zahradničil divokým způsobem. Miloval lilie a těm se tady
opravdu dařilo. Jinak měl docela nereálnou představu, jak funguje zahrada. Například vykopal obří díru jako základy pro skleník a u toho zůstalo
– základy pro skleník jsou zde dodnes.
Měl velké plány, ale
nic nedotáhl do konce. Zůstal po něm taky uprostřed zahrady
veliký kompost, který se nedá přestěhovat, takže je to taková
vzpomínka na jeho
zahradničení.
Takže jsi vztah k zahradě měla odmalička?
K zahradě jsem nikdy bližší vztah neměla. Nebavilo mě
na zahradě něco tvořit. Spíš jsem měla
vztah k lučním květinám, který trvá doposud. Vztah k zahradě
přišel až s mým prvním synem Kryštofem. Začala jsem zahradničit a myslím, že už
mě to nepustí. Můj první počin na zahradě byl, když jsem byla
těhotná, tenkrát jsem se tady tou zahradou prosekala až k tomu
zahradničení.
Tvoje zahrada získala certifikát Přírodní zahrada. Co je
k tomu potřeba – jak taková zahrada má vypadat?
Myšlenka přírodních zahrad mě hodně zaujala, a to hlavně proto,
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že se v nich hospodaří v souladu s přírodou. Je důležité zachovat
tři podmínky: nepoužívat pesticidy, rychle rozpustná minerální
hnojiva a rašelinu. Místo té se může použít kompost. Měla by
se využívat dešťová voda, v části zahrady může být louka a alespoň do některých míst by se nemělo zasahovat vůbec, aby tam
našla útočiště drobná zvířata. Trvalky a kvetoucí keře by měly
lákat různorodý hmyz. Na přírodní zahradě může být třeba i suchý nebo mokrý biotop.
Marta Veselá Jirousová (*1981) – dcera Juliany a Martina Jirousových. Žije ve Staré Říši. Vystudovala český jazyk a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Olomouci. Martě
vyšly dvě básnické sbírky: Procházka s andělem a Děti deště.
Letos jí vyšla kniha pohádek a ilustrací Pět domů. S manželem
Radkem vychovávají čtyři děti. Při rozhovoru nám společnost
dělal malý František, se kterým je Marta v současné době na rodičovské dovolené.
Zahrada má různá tajemná zákoutí – domečky apod. To je
asi práce tvých dětí?
Jako děti jsme si s mou sestrou Františkou na zahradě často hrály
a teď si tady hrají moje čtyři děti. Mají vzadu pod stromy svoje
domečky, které různě přestavují a upravují. Příliš vymydlená zahrada děti nebaví, musí mít prostor k vlastnímu tvoření a to tady
mají. Lezou po stromech, vaří si různé lektvary a využívají i staré věci, které bych třeba už dávno vyhodila.  
Na co se na zahradě zaměřuješ? Na okrasné květiny?
No, mně totiž ta zelenina nejde. Mně vždycky zelenina vykvete. Nebo mi kolem zeleniny vyrostou nějaké kytky, kterých mi je
líto vytrhat. Takže je tam nechám, a tím ta zelenina nemá šanci
vyrůst. Takže mě spíš fascinují kvetoucí rostliny.  
Necháváš zahradu žít vlastním životem?
No, to taky ne. Zajímají mě všechny kytky a nemám ráda takové to dělení na okrasné a potom na plevel. Hodně se to prostupuje a kolikrát je luční květina – ten plevel – stejně krásná jako
ty ostatní kytky. Kolikrát jsem překvapená, co mi tady na zahradě vyroste. Je dobré někdy vnímat, co ta příroda sama dělá a to je pak o to větší dobrodružství, když tomu člověk nechá
větší volnost.
Vedle zahradničení i píšeš a právě o zahradě – je to tak?
Ano, začala jsem psát do internetového magazínu. Odpověděla
jsem na jeden inzerát. Je to spíš pro radost. Většinou píšu o květinových vazbách, které mě hodně zajímají. Baví mě kombinovat
různé rostliny a pozorovat, jak jejich krása nejlépe vynikne. Kytice dělám jak ze zahradního, tak i z divokého kvítí. Nebojím se
použít třeba třezalku, řebříček nebo vratič. Někdo by si je na zahradu nepustil, ale já je vítám.
(Pokračování na str. 12)
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Dokončení z předchozí strany

Zahradou jsem se...
Co růže? Viděla jsem v předzahrádce,
že tam není o růže nouze.
Ano, růže mám moc ráda a každý rok si pořizuju další, i když už je nemám kam dávat.
Mám ráda hlavně anglické a historické růže.
Mám přírodní zahradu, takže to tady nesmím
ničím stříkat, a po pravdě řečeno, ani nechci,
ale spousta těch, co pěstují růže, tvrdí, že se
bez toho nedají růže pěstovat. Takže v tomhle jdu hlavou proti zdi. Prostě to nestříkám a můžu říct, že i tak se jim daří dobře.
Marta jako spisovatelka – básnířka? Vyšla
ti tento rok kniha s názvem Pět domů…
Je to kniha pro děti, která vznikala dlouho. Já jsem si před lety dodělávala výtvarku pro střední školy v Brně a jako závěrečnou práci jsem malovala takové velké
obrazy, na kterých byly různé domy, mělo
se to jmenovat Průhledy do dětského světa. A pak jsem si říkala, že by mohly k těm
obrazům vzniknout pohádky. Nepřipadám
si jako spisovatelka, takže ty texty vznikaly ztuha. Jsem v psaní hodně úsporná.  Musím nad každým slovem přemýšlet, než se
mi to propojí. Jsem zvyklá z poezie na malý prostor, kde každé slovo musí být přesně
umístěné. S pohádkami mi nakonec hodně
pomáhaly děti. Snažila jsem se jim naslouchat, protože jejich postřehy byly opravdu dobré a přínosné. Na malování teďka
taky nemám moc času. Mohla bych mluPřírodní zahrada: Bez rašeliny, bez
lehce rozpustných minerálních hnojiv a bez pesticidů. Tato tři hlavní kritéria musí splňovat každá přírodní zahrada. Z 30 dalších kritérií, vztahujících
se na založení zahrady a péči o ni, musí být 10 rovněž splněno (např. druhová
rozmanitost v přírodním trávníku, ovocná zahrada, využití dešťové vody, živý
plot z planých druhů keřů atd.) – více
na: http://cz.natur-im-garten.at
vit o tom, jak jsem malovala, když jsem
neměla děti, a jak maluju teď, když děti
mám. A to je stejné i v psaní. Obojí potřebuje aspoň trochu klidu a soustředění. Věřím, že všechno má svůj čas, a teď mají
přednost děti. Letos ale vyšla kniha, která
si zaslouží větší pozornost než Pět domů.
Je to vzájemná vězeňská korespondence
mých rodičů. Občas ráda přijmu pozvání
na nějaké čtení z téhle knihy. (Pozn. red.:
kniha - Ahoj můj miláčku - Vzájemná korespondence z let 1977 - 1989 Ivan Martin
Jirous a Juliana Jirousová). Ale to už je zase jiné povídání.
Magda Pojerová
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Pod jednou střechou. V Urbanově
Budova školy v Urbanově z roku 1874 dostala po celkové opravě nové poslání. Stal
se z ní skutečný obecní dům. Včetně školy. Využití budovy podrobně popsal pro TL
starosta Jiří Kotrba: „Je zde základní škola
se školní zahradou a hřištěm, školní družina, místní knihovna, Pošta Partner, posilovna naší mládeže, byt 2+1 a samozřejmě obecní úřad.“ Dále zmínil obětavou
práci vedoucí knihovny paní Marie Noskové a nově také fungování pošty v sys-

tému Pošta Partner. „Poděkování patří paní Martině Chalupové a její rodině za to,
že po ukončení činnosti poštovního úřadu
České pošty v obci zde poskytuje totožný rozsah poštovních služeb na svůj účet.“
Velkou radostí starosty Kotrby je pak zdejší škola pod vedením ředitele Hynka Vohosky. „V letošním školním roce máme 18
žáků. Přivítali jsme šest prvňáčků. 1. září
jsem jim popřál náročné a spravedlivé učitele a těm zase zvídavé žáky.“
/z/

RADOST PANA STAROSTY. Šest prvňáčků.

Mikroregionální střípky
Výlovy rybníků:

1. 10. Strachoňovice
8. 10. Urbanov
15. 10. Sedlejov
28. 10. Telč, Štěpnický rybník
29. 10. Radkov

Akce:
Nová Říše

2. 10. – Drakiáda ve 14.00 hod.
Pořadatel NOKUS, kopec Na Spravedlnosti

Dyjice

8. 10. Iamme & Cermaque (koncert +
film) BEZOBAV Dyjice, KD ve 20:00

Hodice

22. 10. zájezd na muzikál v Praze Carmen
Pořadatel Spolek HRAD

Vanov

29. 10. Taneční zábava
Hraje Stonožka, začátek ve 20:00 v KD

Foto: Archiv OÚ

Nezaměstnanost
v srpnu
ČR: srpen 5,3% (červenec 5,4%)
Kraj Vysočina: srpen 5% (červenec 5%)
Správní obvod Telče:
srpen 4,6% (červenec 4,5%)
Telč: srpen 4,8% (červenec 4,8%)
Obce pod 5% hranicí:
Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, Jindřichovice, Knínice, Krahulčí, Lhotka, Markvartice, Mrákotín,
Mysletice, Olšany, Ořechov, Panské Dubenky, Radkov, Rozseč, Sedlatice, Stará Říše, Strachoňovice, Telč, Urbanov, Vanůvek,
Zvolenovice, Žatec
Obce nad 15% hranicí: žádná obec
Zdroj: Statistiky ÚP

Větrání v Lidéřovicích
Neděle 2. října od 14:30 hod. v kostele sv.
Linharta větrání kostela a varhan. Petr
Kronika přednese poutavé vyprávění z díla
moravské spisovatelky píšící německy Marie
Ebnerové z Eschenbachu (* 1830, † 1916).
Krásná hudba v podání žáků ZUŠ Dačice.
TL 10/2016

TL 10/2016

Foto na této straně: Ilona Jeníčková a Petr Mach
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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.
• Koupím stříbrný smrk na vazbu. Tel. 728298420.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Výuka a výcvik na osobní automobil. Učebna
v Telči na Myslibořské ulici. Více info na tel. 607 185 517 a www.autoskolaekol.wz.cz
• Pronajmu garáž na Markových humnech. Tel. 603 512 260, 605 241 427.
• Prodám nové rozkládací křeslo. Tel. 604 324 657.

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
TL 10/2016

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Domov pro
seniory Telč,
příspěvková organizace
přijme do pracovního
poměru

kuchaře/
kuchařku
Místo pracoviště:
Domov pro seniory
Telč
Pracovní poměr:
na plný úvazek
ve směnném provozu
Požadujeme:
Vyučení v oboru

Den otevřených dveří SDÍLENÍ
Nezisková společnost Sdílení pořádá
v pondělí 10. října od 8 do 16 hodin
Den otevřených dveří v nových prostorách hlavní budovy polikliniky v Masarykově ulici (bývalý katastrální úřad).
Zájemci se mohou přijít podívat na nové
kanceláře, zázemí terénních služeb, půjčovnu kompenzačních pomůcek a vybavení domácí hospicové péče. Současně
si bude možné také vyzkoušet, a případně i zakoupit, pomůcky pro sebeobsluhu. Sdílení tento den také zahájí prodej
zdravotních a kompenzačních pomůcek. V kanceláři poradny budou rovněž
ke koupi knihy s tematikou týkající se
seniorů, umírání a smrti.
str. 16

Nabízíme:
Pracovní zařazení dle
platného katalogu prací
a platového tarifu
Přihlášky
s životopisem
posílejte na adresu:
Domov pro seniory Telč, Špitální 46,
588 56 Telč
do 17. 10. 2016
Bližší informace
na tel.: 608 980 592
TL 10/2016

Léto přišlo v září

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 8. do 18. 9. 2016.

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

17,4°C
1019,5 hPa
19,8 mm
31,6°C, 28. 8.
v 16,33 hod.
5,8°C, 12. 8.
v 5,48 hod.
31,5 km/h, 29. 8.

Počasí v Telči

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

Slavnostní výlov Štěpnického rybníka
pátek 28. října od 8 do 14 hodin
Prodej živých ryb širokého sortimentu, možnost jejich
opracování ● Občerstvení – smažené a uzené ryby, maďarská rybí polévka
HALASZLE, pivo, limo, svařené víno, grog ● Živá hudba
Novinky
10:00 a 13:00 ukázka historického vyměřování hrází a zakládání rybníků v zámeckém parku
● výlov bude komentován z hráze odborníkem ● pasování na rybáře (před polednem)
Zve Rybářství Nechvátal

Farmářské trhy v Telči

8. a 28. října
od 9 do 15 hodin
náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:

mléčné výrobky a sýry včetně kozích
● 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

Novinka
8. října
ukázky zahradní, lesní techniky
a řezbářských prací
Kontakt na pořadatele: 722 499 299,
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko, Město Telč

TL 10/2016

Podzimní telčský
bazárek dětského zboží
8. října v konferenčním sále hotelu Antoň
- 9:00 - 12:00
Kontakt pro rezervaci prodejního místa:
bazarekmaminektelc@gmail.com

Sběrový kalendář
Objemný odpad
I. - II.
III.

3. 10.		
4. 10.		

Biologický odpad
I. - II.
III.

17. 10.		
18. 10.		

IV.
5. 10.
V. - VI. 6. 10.
IV.
19. 10.
V. - VI. 20. 10.

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

Počasí v srpnu
Podobně jako v červenci, také srpnové počasí mělo bezpochyby opravdu letní charakter. Oblačnost byla střídavá. Po část dne
bylo jasno až polojasno, chvílemi oblaků
přibylo na oblačno až skoro zataženo a někdy se vyskytly slabé srážky. Více oblaků a častější srážky byly počátkem měsíce,
ve zbytku měsíce pršelo už jen ojediněle.
Celkem bylo 10 dnů se srážkami ve formě slabého deště nebo přeháněk. Mimořádné je to, že po celý měsíc nebyla bouřka. Denní teplotní maxima se pohybovala
většinou mezi 20 až 28°C, jenom od 10.
do 12. srpna zůstala pod 20°C. Byl také
jeden tropický den s maximální teplotou
téměř 31°C. Koncem měsíce byla obloha
téměř bez mraků, jenom 29. 8. se zatáhlo
a na svlažení se přidal i slabý déšť. A protože v přírodě jsou už známky blížícího se
podzimu, začíná obvyklé stěhování. 14.
8. odletěla první vlna vlaštovek a 16. 8.
odletěli čápi (letos trochu dříve). Měsíc hodnotíme teplotně v mezích normálu,
srážkově byl silně podnormální (asi kolem
25% obvyklých srážek). Bohužel pokračuje nepříznivé sucho.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Po uzávěrce

Florbalové turnaje
16. 10., začátek v 11:30, 22.10.,
začátek v 9:00 a 29.10., začátek v 9:00.
Sportovní hala ZŠ v Hradecké ulici
str. 17

Sport

Fotbal

Zápasy týmů SK na domácím hřišti
8. října 9:00 žáci st. – Žirovnice
10:45 žáci ml. - Žirovnice
15:00 muži B - Rohozná
9. října 10:00 dorost - Přibyslav
15:00 muži A - Vladislav
15. října 9:00 žáci st. - Kamenice n.L.
10:45 žáci ml. - Kamenice n. L.
23. října 10:00 dorost - Třešť
14:30 muži A - Kouty
Tabulka I. A třídy Vysočiny v době uzávěrky vydání.
1. Kouty
7 20:10 18
2. Telč
7 10:7
14
3. Herálec
7 15:9
13
4. Třebíč B
7 22:8
11
5. Budišov-Nárameč 7 16:11 11
6. Nové Syrovice
7 18:21 10
7. Vladislav
7 9:12
10
8. Šebkovice
7 11:11 8
9. Rantířov
7 13:21 8
10. Vrchovina B
7 9:15
7
11. Hrotovice
7 12:17 6
12. Třešť
7 12:18 6
13. Žďár n.S. B
6 9:15
6
14. Želetava
6 11:12 5

Šest dnů ve stěně Trango Tower
Stručná informace v minulých TL o úspěchu telčských horolezců Michala Plundera a Jindřicha Bednáře o zdolání 1300
metrů vysoké žulové věže pakistánské hory
Trango Tower (6257 m n. m.) vzbudila zaslouženou pozornost čtenářů. Jak by také
ne. Většina z nich má vlastní výškový rekord na vrcholu Sněžky, příp. Lomnickém

štítu (lanovkou). Ti „odvážnější“ na Míchově skále... Horolezectví prostě není,
a nikdy nebude, sport pro každého. Proto ten oprávněný zájem a obdiv k podobným výkonům od těch, kterým se zamotá
hlava na ochozu svatojakubské věže. Ještě před tím, než se pokusím laikům málo
pochopitelný výkon, srovnatelný s českým
rekordem v jiném sportu, přiblížit, mně
Jindřich Bednář podává zásadní informaci. „Málo se ví, že horolezectví má, stejně jako třeba běhy v atletice, řadu disciplín. Proto nejčastější otázka Jak vysoko

jste vylezli? zrovna v našem případě není na místě. Věnujeme se tzv. lezení vysokých stěn. V něm nerozhoduje zdolaná
nadmořská výška, ale náročnost překonaného skalního útvaru.“ Na otázku, proč
právě tato disciplína, má Michal Plunder
krátkou, ale vše říkající odpověď: „Líbí se
nám.“ Úroveň obou sportovců nejlépe dokazuje to, že jsou prvními Čechy, kteří tuto
stěnu vylezli. Na světě je jen několik oblastí, ve kterých mohou svůj náročný sport
na vrcholové úrovni vlastně provozovat.
Od asi nejznámějších stěn Yosemitského
národního parku v USA s pověstnou stěnou El Capitan, kterou oba zdolali v roce
2002, přes Patagonii, kde v roce 2012 vylezli Fitz Roy, a třeba pohoří Karákóram
v Himálajích, kde letos zdolali zmíněnou 1300 m vysokou žulovou věž Trango
Tower. Člověk na ni poprvé vystoupil relativně nedávno. V roce 1977. Do dalekého
Pákistánu se vydali společně s tříčlennou
švýcarskou expedicí. „Měli jsme společný základní tábor ve výšce 4000 m n. m.,
společné nosiče a nezbytného průvodce.
Stěnu jsme pak ale lezli každý tým odděleně,“ prozradil Michal Plunder. Vlastní výstup na 1300 m vysokou věž se jim z plánovaných tří dnů protáhl na dnů pět. „Díky
změně počasí jsme museli dva dny zůstat
na jednom místě,“ vysvětlil Jindřich Bednář největší komplikaci expedice. „Slanění dolů pak nám zabralo jeden den,“ dodal lakonicky. Na otázky, které napadnou
každého laika, pak odpověděli společně.
Stravování oněch šesti dnů řešili energetickými gely, tyčinkami a sušeným masem. Voda? Dodal ji sníh. A spánek? Stejně jako při jiných podobných výstupech
jim musely stačit 50 až 60 cm široké římsy
ve stěně. „Samozřejmě jsme spali zavěšeni
v jistících lanech,“ poznamenali s úsměvem. Daleko více se o mimořádném výkonu a zážitcích z expedice dozvíte na besedách, které společně připravují.             /z/

Uspávání broučků

Zimní stadion

Hledá se střelec

Dosavadní výsledky týmu A v I. A třídě
Vysočiny. K výbornému umístění po sedmi
odehraných kolech stačilo telčskému týmu
zatížit konta soupeřů jen 10 brankami. Takže pro mužstvo platí: Hledá se střelec.
Telč - Šebkovice		
1:1
Rantířov - Telč		
3:1
Telč - Želetava		
3:1
Telč - Žďár n.S. B
1:0
Třešť - Telč		
1:1
Telč - Třebíč B		
1:0
Hrotovice - Telč		
1:2

Hokej

Zápasy týmu SK na domácím ledě v Krajské lize Jihočeského kraje
1. října		
Telč - Hluboká n. V.
15. října
Telč – Tábor
29. října
Telč – Radomyšl
Všechna utkání začínají v 16:30

Judo

Závody ve Žďáru nad Sázavou 3. září
Umístění telčských judistů: Emma Anna
Vejmělková, 3. místo kategorie mláďata,
Barbora Fišerová a Petr Jahoda, 2. místo kategorie starší žáci a Luciana Brychtová, 1. místo kategorie mladší žákyně.

Český pohár Brno Cup

První místo ve své kategorii získala
na prestižním podniku s mezinárodní účastí
10. září Helena Kučerová. Jako jediná z celé Vysočiny si z Brna odvezla zlatou medaili.
Ida Mitisková
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Žulová věž Trango Tower. Na snímku Jindřicha Bednáře vyniká její majestátnost,
pro většinu „strašidelnost“.

Sokol Telč zve rodiče a děti do přírody
na tradiční „Uspávání broučků“
v neděli 23. října.
Sraz u sokolovny v 15:30 hod.
1. 10.		

u rybníka Roštejn

Cross Roštejnské stráně

Jednota Orel Telč zve běžce všech věkových kategorií a běžeckých dovedností
na přespolní běh.

Celoroční provoz
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

Turistické pochody

v roce 95. výročí založení Klubu českých
turistů v Telči, www.kcttelc.cz
5. 11. Vysočinou k Telči aneb Za královnou Eliškou
6. 11. Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic aneb Po stopách husitských bojovníků
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Mažoretky bojovaly na Evropě

GOB a hokej (bruslení)

Téměř před koncem prázdnin, 25. až 28.
srpna, se zúčastnily Mažoretky Telč, z.s.,
Růže a Růžičky, XIII. IAM - mistrovství
Evropy v maďarském Siófoku. Děvčata bojovala ve třech kategoriích s náčiním baton
– miniformace kadetky, miniformace seniorky a velká formace juniorky. Již při čtvrtečním soutěžním klání byla vidět na děvčatech nervozita, které se nedokázaly do konce
mistrovství zbavit. Děvčata bojovala, jak
mohla, ale v Maďarsku se jim lepila smů-

Že je podpora a orientace na hokej, respektive bruslení, telčského gymnázia
(SOŠ), o které jsme informovali v minulých TL, novinkou hodnou 21. století? Jak
se to vezme. Posuďte sami: S výborem
Bruslařského klubu v Telči bylo dohodnuto, že všichni žáci ústavu za paušální příspěvek 40 zl. (z rozpočtu školy, pozn. red.)
mohli po celou zimu denně po vyučování,
jmenovitě ve středu, v sobotu a v neděli
odpoledne za dozoru členů sboru na klubovém kluzišti brusliti. Chudým žákům
půjčovány od Podporovacího spolku brusle. Z 291 žáků ústavu jich bruslí 240, tedy 85 %. Tohle uvedl ve Výroční zprávě
telčské reálky její ředitel Karel J. Maška.
Kdy? Na konci školního roku 1893/1894.
Tedy před více než 120 roky. A jak to měli naši pradědečci se zimou? Následující
rok o ní ředitel Maška konstatoval: Byla
velmi příznivá. Bez delšího přerušení trvala od 5. prosince do 3. března... A také:
Na sklonku saisony dne 13. února uspořádány za vedení učitelů tělocviku a přítomnosti profesorů a četných hostí závody
v rychlé, vytrvalé a pěkné jízdě. Závodilo mezi sebou ve skupinách 27 pokročilejších a 54 menší žáci. Cenami byly peníze, příhodné knihy, školní potřeby a jiné,
k čemuž dary přispěli Bruslařský klub, pp.
c. k. okresní sudí A. Fusek, Dr. P. Kusala,
J. Goldnágl, E. Šolc a J. Brunner. Jen ty
úspěšné bruslaře pan ředitel nezaznamenal. Škoda... A pro připomenutí: Český
Svaz Hockeyový byl ustanoven v Praze
o 15 roků později, 19. listopadu 1908.

la na paty. Nejlépe dopadla miniformace seniorek, která ve složení S. Liščáková,
A. Vyvadilová, K. Lazárková, M. Křížová,
K. Doskočilová, K. Štěpánová a S. Rychtecká dokázala v obrovském horku vybojovat
páté, bodované, místo. Pro naše mažoretky,
i pro nás samotné, to byla zkušenost a být
součástí mezinárodního klání velkým zážitkem. Budeme se snažit, abychom se i příští
rok na Evropu probojovaly.
Renata Křížková a Marie Strnadová

Roštejnská dětská fotbalová liga úspěšná
Na hřišti u rybníka Roštejn se v průběhu letních prázdnin konal již 4. ročník Roštejnské
dětské fotbalové ligy. Každý pátek zde probíhaly turnaje, jejichž výsledky se sčítaly.
26. srpna, tedy poslední prázdninový pátek,
proběhlo velké finále o řadu atraktivních
cen, medailí a pohárů. Absolutním vítězem
se stal Pavlík Skoumal. Účast 40 dětí potvr-

zuje velký zájem o turnaj, který se tak stává
již tradiční úspěšnou prázdninovou akcí. Pořádá ho oddíl fotbalu SK Telč ve spolupráci s Bufíkem U Roštěnky. Děkujeme společnostem Sates Čechy, Nadační fond RBB
Invest a Inženýrské služby Vohralík, které
podpořily jeho uspořádání.
Vladimír Švec, SK Telč

Foto: autor textu

Jan Doležal a Martin Šmach pro TL

Místo Číny Polsko.
Na obzoru je totiž Dakar
„Již jsme se ,učili´ čínská slovíčka volant,
motor, protože další díl seriálu Mistrovství
světa v rally měl v září pokračovat v Číně. Jenže všechno bylo jinak. Ostatně jako v celém letošním roce,“ píší na úvod
svého nového příspěvku pro TL mechanici
týmu Jipocar Czech National českého reprezentanta Martina Prokopa Jan Doležal
a Martin Šmach. Čínská rallye byla zrušena. A tak jsme se vydali na konci srpna
do Polska. Zdejší Baja Poland, která patří do seriálu Mistrovství světa automobilových soutěží Cross Country Rally, byla pro
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našeho šéfa a jeho nové auto Ford Raptor
F150 první ostrou přípravou na hlavní cíl
příští sezóny, Dakar 2017. I když pro něj
nebyl tentokrát výsledek podstatný, z celkového šestého místa má celý tým radost.
Na Baja Poland jsme se hlavně seznamovali, stejně jako Martin Prokop, se zcela novým vozem, se kterým se vydáme
na příští Dakar. Auto vypadá velmi dobře,
ale slova Martina Prokopa v cíli polského
závodu. „Zapracovat musíme na motoru,
který nás docela zlobil,“ se týkají nás více
než kohokoliv jiného.

Přijďte cvičit do Sokola
Rodiče a děti
středa 16.45 - 17.45 v tělocvičně ZŠ Masarykova
pátek 10.00 - 11.30 v hale Sokola, Masarykova ul.
Začátek 5. října, vede Pavla Houdková
Karate
pondělí 18.00 - 20.00, sokolovna I. patro,
vede Vilém Marek
Team gym - forma sportovní gymnastiky
čtvrtek 15.30 - 17.00 v hale Sokola, Masarykova ul.
Zahájení v září, vede Marie Havlíková, mobil: 778 003 212
Bližší informace k těmto i dalším sportovním oddílům na čísle 733 101 437, Alena
Bláhová,
e-mail: tjsokoltelc@volny.cz
Na konci října budeme mít připravené
webové stránky, kde se dozvíte více.
E. Drdácká
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Bohoslužby
Římskokatolické

Sobotní mše sv. v říjnu
v 18.00 v kostele Matky Boží
ale 29. 10. v 17.00
Nedělní mše sv. v říjnu vždy
7.30 sv. Jakub
9.00 sv. Jakub
10.30 Matka Boží

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

Veřejná sbírka
na podporu domácí
hospicové péče
na Telčsku

Od 10. října
do 31. prosince 2016
Přispívat lze také na účet
100011997/7940
Výtěžek sbírky zdvojnásobí
Nadační fond Avast,
který Sdílení dlouhodobě podporuje.

Sdílení o.p.s.

Masarykova 330, 588 56 Telč
sdileni.telc@gmail.com, 777 574 975
www.sdileni-telc.cz, IČO: 226 733 77
TL 10/2016 - Vydává měsíčně Město
Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel.
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Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Tomáš Karásek, Štěpnice
Ondřej Štefanik, Staré Město
Jan Remeš, Podolí

Blahopřejeme novomanželům

Filip Báťa, Třešť
a Aneta Neckařová, Kostelec
Jan Doležal, Mrákotín
a Lenka Němcová, Mrákotín
Jakub Kratochvíl, Třešť
a Michaela Burdová, Třešť
Jakub Nosek, Kostelní Myslová
a Alice Vůjtová, Brno
Lukáš Svoboda, Doupě
a Veronika Šmikmátorová, Telč
Petr Doležal, Telč
a Marie Brabencová, Telč
Lukáš Jileček, Horní Němčice
a Soňa Doležalová, Horní Němčice
Ondřej Mikeš, Telč
a Veronika Kusevičová, Telč
Richard John, Jihlava
a Alena Baráková, Telč
Jakub Chalupa, Nová Bystřice
a Veronika Čechová, Sumrakov
Petr Pelant, Radkov
a Ivana Hronková, Telč
Zbyněk Herkner, Třešť
a Aneta Nosková, Horní Myslová
Konstantin Protivenskiy, Almaty
a Kateřina Vránová, Vyskytná n.J.
Jan Havel, Bílkov – Dačice
a Alžběta Prudilová, Střelice
Karel Lisa, Stará Říše
a Pavla Kubátová, Telč
Jakub Procházka, Třešť
a Nikola Zamazalová, Třešť
Luboš Štěpnička, Nová Říše
a Petra Doležalová, Třešť

Opustili nás

Božena Vítková, Dobrá Voda
Antonín Tuček, Štěpnice
Blažena Besedová, Staré Město
Karel Máca, Podolí

Poděkování Sdílení
Děkujeme organizaci Sdílení o.p.s. za pomoc a podporu při péči o těžce nemocnou
maminku paní Blaženu Besedovou. Pro
naši rodinu to hodně znamenalo, že jsme
mohli být s maminkou až do posledních
dnů doma a její odchod byl klidný a důstojný. Obdivujeme a oceňujeme profesionální a zároveň velmi obětavý lidský přístup sestřiček a lékařů domácí hospicové
péče. Velmi si této práce vážíme a přejeme, ať se Sdílení i nadále daří. Ještě jednou
mnohokrát děkujeme.
Eva Janoušková s rodinou

Poděkování
Chtěla bych poděkovat s rodinou všem občanům, kteří doprovodili mého milovaného manžela Antonína Tučka na poslední
cestě. Také HZS Telč, zároveň zaměstnancům tesárny. Děkujeme za květinové dary.
Manželka

Vzpomínka
Dne 10. října 2016 tomu
bude rok, kdy nás navždy opustil pan Zdeněk
Kovář z Radkova.
Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Humanitární sbírka
Charity
79 let
73 let
78 let
87 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).

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

Sbírka se uskuteční v sobotu 22. října
od 9 do 14 hodin v prostorách bývalého
školního statku.
Přístup do objektu je pouze zadní branou z ulice Batelovské a stále přímo
po místní komunikaci. Místo sběru je
označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky,
plyšové hračky, pouze nové boty. Prosíme, věci noste v pevných obalech (krabice, pytle).
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552

Panorama z Telče
Panorama vysílá z Telče. Sledujte denně
ranní vysílání na ČT do 31. 10.
TL 10/2016

Kulturní kalendář
Akce

1. 10.
10.00 – 15.00
Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou
8. 10. 9.00 – 12.00         sál hotelu Antoň
Podzimní bazárek dětského zboží
Kontakt pro rezervaci prodejního místa: bazarekmaminektelc@gmail.com

21. - 23. 10.
MG Hasičský dům
Podzimní výstava zahrádkářů
Součástí výstavy je i prodej podzimních
a dušičkových vazeb.
Výstava je otevřena v pátek 14.00 - 17.00
hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00 hod.
26. 10. - 22. 11.
vstupní síň radnice
Kouzelné Telčsko
Fotografie Vlastimila Sítaře

Přednášky

radnice

13. 10. 17.00
radnice
František Kožík – osud génia ve dvou diktaturách
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku
doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.

23. 10. 15.30
sraz u sokolovny
Uspávání broučků
TJ Sokol Telč zve rodiny s dětmi do přírody
na tradiční uspávání broučků.

26. 10. 18.00 	 Univerzitní centrum MU
Karlštejn v proměnách staletí
v rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Památky kolem nás
Přednáší PhDr. Naděžda Kubů.

12. 10. 17.00 Konírna státního zámku
Slavnostní předávání Cen a Uznání města Telče za rok 2016
15. 10. 9.30 a 10.30
Vítání dětí

28. 10. 8.00
Na Baště
Výlov Štěpnického rybníka
prodej živých ryb, hudba, občerstvení
Více na str. 17

Trhy

8. a 28. 10.
9.00 - 15.00        náměstí
Farmářské trhy

ZASTÁVka Telč

Koncerty

3. 10. 19.00
sál ZUŠ
Koncert Romana Patočky (housle)
a Silvie Ježkové (klavír)
Na programu J. S. Bach, E. Ysaye, A. Dvořák, E. Bloch
19. 10. 19:00 sál NPÚ (Lannerův dům)
Pražské kytarové kvarteto
Na programu F. M. Torroba, J. Rodrigo, I.
Albeniz, M. Tesař, Š. Rak a další
Více na str. 7

Výstavy

7. 9. - 2. 10.
vstupní síň radnice
Telč 15´
- výstava kreseb posluchačů výtvarného
ateliéru ČVUT Praha
Výstavu doprovodí přehlídka plakátů z ročníků 2006 - 2015 v prostorách
ZUŠ Telč.
3. - 25. 10.
vstupní síň radnice
Václav Poppe
Výstavu prací nestora telčských fotografů Václava Poppeho připravila telčská pobočka Muzea Vysočiny a Muzejní spolek
v Telči.
Vernisáž v pondělí 3. 10. v 15.00 hod.,
v programu vystoupí žáci ZUŠ Telč.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
Téma na říjen: Jsme v pohybu
5. 10. 14.00 – 18.00
Den otevřených dveří na ZASTÁVce
v rámci Týdne sociálních služeb ČR
14. 10. Turnaj F+F
Dublovaný turnaj dvojic ve stolním fotbálku a dvojic v sálovém líném fotbale.
25. 10. Přespávačka
Pobyt na klubu tentokrát s pečením pizzy
a nočním preventivním programem.

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 každý pátek od 9 do 12 hod. Příjemné posezení v herničce, hravé tvoření
a cvičení.
Kurz Výchova teenagerů začíná 6. 10. v 17
hod. Pět večerů 1x týdně pro rodiče dětí
od 11 do 18 let. Více informací a přihlášky na webu.
19. 10. beseda s Mgr. Bohdanou Rozkošnou

Klub důchodců

1. 10.		
14.00             
Cestování Karla IV.
přednáší doc. Eva Melmuková

9. – 12. 10.
v budově polikliniky
Za hrady a zámky
Výstava papírových modelů hradů a zámků Jiřího Marka z Telče. Zahájení výstavy
v neděli 9. 10. v 9 hodin.
Výstava je přístupná veřejnosti v místnosti klubu důchodců na poliklinice od 9. 10.
do 11. 10. 9 - 16 hod., 12. 10. 9 - 12 hod.
23. 10. 14.00 Posvícení
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Biblický kroužek
● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ●
Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický
kroužek ● Více informací v klubu

Chovatelé

9. 10. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Panský dvůr

www.panskydvurtelc.cz
1. 10. 10.00 – 17.00
Ochutnávka v podzámčí
29. 10. 19.00
Nejstarší řemeslo
Divadelní představ. Horáckého divadla Jihlava

Telčské podzemí

Interaktivní zábavně-naučná expozice se
zajímavými fakty z historie města. Vstup ze
dvora ZUŠ na náměstí. Prohlídky v říjnu: sobota, neděle 10.00; 11.00; 13.00; 14.00; 15.00
hod., pondělí až pátek prohlídka po domluvě
v Informačním centru. Rezervační systém
na Informačním centru na radnici - osobně,
tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu

Klub důchodců zve na posvícení
Klub důchodců zve širokou veřejnost na tradiční posvícení v neděli 23. října ve 14 hodin v prostorách klubu na poliklinice v Masarykově ulici. Hudba Anežka Kožešníková
a Zdeněk Chvátal.

Práce Davida Habermanna
opět zvítězila
Poslední srpnový víkend již tradičně patřil
na hradě Helfštýně mezinárodnímu setkání
uměleckých kovářů Hefaiston. Telčský David
Habermann své výtvarné a řemeslné umění
na ní prezentoval dílem Mříž - v keři. To bylo
odbornou porotou vyhodnoceno jako nejlepší
v kategorii Klasické kovářské práce. Vloni
v této kategorii zvítězil dílem Kříž. Již teď se
Telčané mohou těšit na jeho samostatnou výstavu v Městské galerii Hasičský dům v roce
2018, která bude ohlédnutím za více než dvěma desítkami let jeho tvorby.           Podle TZ
str. 21

TELČSKÉ DEFILÉ. V maďarském Siófoku. Více o vystoupení mažoretek na
Foto: Vértes foto, Hungary
mistrovství Evropy na str. 19.

POD JEDNOU STŘECHOU. O využití bývalé školy v Urbanově čtěte na
str. 12.
Foto: Archiv OÚ
Připravujeme výstavu betlémů
v Městské galerii Hasičský dům

24. 11. 2016 – 15. 1. 2017
DEN PAMÁTEK. Patří k němu také vystoupení TELČísel pod vedením Pavla Saláka.
Foto: Ilona Jeníčková

TRAGEDIE NEZAPADNE. Více než 100 přítomných uctilo v pátek 23. září památku dvou zastřelených vojáků 26. září 1947 u Dolní Vilímče v akci proti banderovcům.
Na snímku Miroslava Brzka zleva evangelický farář Petr Melmuk a iniciátor obnovy
pietního místa Miloš Vystrčil. Více TL 9/2016.

SAM MĚL ŠTĚSTÍ V NEŠTĚSTÍ.
Sam, bernský salašnický pes, má nejen
hodné, ale také šikovné pány. Po těžkém
úrazu mu zajistili nákladnou léčbu a sami zhotovili mobilní protézu, náhradu
za ochrnuté zadní nohy. Můžete ho s ní
zahlédnout na hranicích správního obvodu Telče mezi Jindřichovicemi a Želetavou. Na snímku je vidět, jak je s ní
spokojený.
Foto: Lukáš Plaček

Slavnostní předávání Cen a Uznání města Telče za rok 2016
středa 12. října v 17:00 hod. v Konírně státního zámku
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