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Volby 2016: Opět máme senátora.
R. Fabeš a M. Vystrčil jsou krajskými zastupiteli
V krajských volbách 7. a 8. října zvítězila
na Vysočině ČSSD před hnutím ANO a lidovci. V Telči samé, stejně jako ve správním obvodu města, dopadly volby na prvních třech místech zcela jinak. Ve správním
obvodu je vítězem KDU – ČSL. Na druhém místě zde skončila ČSSD, pouhé dvě
ČSSD

setiny procenta před Starostové pro VYSOČINU. V Telči pak tato strana, jistě zásluhou starosty Romana Fabeše, zvítězila.
Velký podíl na druhém místě ODS má určitě Miloš Vystrčil, který díky preferenčním
hlasům byl nejúspěšnějším kandidátem této strany nejen ve městě, ale i v celém kraANO 2011

KDU-ČSL

KSČM

ji. Na třetím místě, s malou ztrátou na druhou ODS, skončila KDU – ČSL. Roman
Fabeš (Starostové pro VYSOČINU) i Miloš Vystrčil (ODS) se díky volebnímu úspěchu stali krajskými zastupiteli. Miloš Vystrčil vyhrál i další „zápas“. V prvním kole
senátních voleb s přehledem zvítězil, když
ODS
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Výsledky krajských voleb v procentech. Uvedeny jsou jen strany, které získaly mandát v zastupitelstvu.

Star. PRO
VYSOČINU
15,68
13.42
6,84

SPD a SPO
6,23
5,38
6,40

dokázal mimo jiné porazit jak jihlavského primátora Chloupka, tak jeho náměstka Koláře. Ve finále pak uspěl před kandidátem KDU – ČSL, Michalem Stehlíkem
z Dačic. Debakl jihlavských politiků s desetkrát větším volebním potenciálem (40
tis. voličů v Jihlavě proti 4,5 tis. voličům
v Telči) dokresluje to, že je porazil jak kandidát v těchto volbách úspěšného ANO, tak
dokonce i KSČM. Miloš Vystrčil tak zajistil Telči ojedinělý primát. Do roku 2022,
ve kterém bude mít Senát za sebou čtvrtstoletí své existence, v něm bude zastupovat
volební obvod Jihlava jen senátor z Telče.
Občasné novinářské klišé „Telč na Jihlavsku“ by tak na politické mapě regionu mělo
být spíš opačné.                                       /z/

REPREZENTANT TELČE. Dům architekta Jiřího Ondráčka na Starém Městě zvítězil
v národním kole celosvětové soutěže Energy Globe v kategorii Stavba. V Česku soutěž
již osmým rokem pořádá společnost E.ON. Úspěch domu i jeho tvůrce sledovala v sobotu 8. října večer celá republika na ČT 1.
Foto: Jaroslav Svoboda

Zasedání
zastupitelstva města
21. listopadu v 16 hodin
v Konírně Státního zámku Telč.

12. zasedání zastupitelstva města

Internát v Masarykově ulici
(Taubovo) změní majitele
V pondělí 19. září se v Konírně zámku uskutečnilo 12. zasedání zastupitelstva v tomto volebním období, kterého se zúčastnili
všichni členové (21).
Po zahájení nejprve složil slib nový zastupitel Ing. Tomáš Jirásek, který nastoupil
do funkce jako náhradník za odstoupivšího
MUDr. Jana Heraleckého.
Největšímu zájmu přítomné veřejnosti se těšil bod programu, který se týkal návrhu společnosti FARMA TELČ STUDNICE, a.s.,
na změnu územního plánu v místní části
Studnice. Tato společnost zde chce na svých
pozemcích postavit ekofarmu. V diskuzi vystupovali zastánci i odpůrci tohoto záměru. Při hlasování se 14 zastupitelů vyslovilo
pro pořízení této změny, 7 hlasů bylo proti.
Usnesení tak bylo schváleno, což však ještě
neznamená, že se územní plán změní, jak navrhoval žadatel. Nyní se k záměru budou vyjadřovat dotčené orgány státní správy a na jejich posouzení bude záviset to, zda bude tato
změna nakonec schválena či nikoliv. Naopak bez velké diskuze bylo schváleno pořízení změny územního plánu ve Studnicích,
které navrhoval osadní výbor a dále i změny
územního plánu v Telči. Dalším usnesením
bylo schváleno rozpočtové opatření ve výši
490 tis. Kč na zajištění financování veřejného osvětlení u stavby „Cyklostezka Batelovská, Telč“. V rámci této stavby bude v ulici
Batelovská vybudována cyklostezka se smíšeným provozem (cyklo/pěší). Akce je dotačně podpořena ze Státního fondu dopravní
infrastruktury částkou 954 tis. Kč. Celkové
náklady jsou 1624 tis. Kč.
Jedním z významných bodů programu byl
prodej bývalého Domova mládeže v Masarykově ulici (čp. 55, Taubovo), jehož záměr
byl na základě usnesení rady města zveřej-

něn. Město obdrželo nabídku od společnosti
HEIRU CZ, s.r.o., která vlastní areál v sousedství a nabídla městu kupní cenu ve výši 2.700.100,- Kč. Společnost HEIRU CZ,
s.r.o. chce přední část nemovitosti využívat
jako kancelářské prostory a v přízemí zřídit
obchod. V zadní části, která sousedí s jejich
areálem, pak chtějí postavit sklad a logistické centrum. Zastupitelé tento záměr podpořili a schválili prodej nemovitostí za nabízenou kupní cenu. Následujícím usnesením pak
byl schválen prodej části pozemku parc. č.
7299/5 v k.ú. Telč o výměře cca 1 ha Lesnímu družstvu Borovná za kupní cenu ve výši
12 Kč/m2. Tento pozemek sousedí s pozemky v Lipkách ve vlastnictví Lesního družstva
Borovná a družstvo má záměr využít pozemek k zadržení vody v jarním období a z části k pěstování sazenic lesních dřevin.
Na 12. zasedání byla schválena kupní smlouva s prodávajícím Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových na koupi pozemků ve Štěpnické ulici parc. č. 237, 238
a 239, které město koupilo ve výběrovém
řízení a darovací smlouva s dárcem Krajem
Vysočina na pozemky pod chodníky v nově
zrekonstruované ulici Dačická.
V dalších bodech pak zastupitelé schválili závěrečné účty za rok 2015 a účetní uzávěrky
svazků obcí, jejichž členem je město již řadu
let, Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko
a Svazku obcí Železnice Kostelec-Slavonice. Součástí programu 12. zasedání zastupitelstva města bylo udělení Cen města za rok
2016, o kterém informuje starosta Roman Fabeš v samostatném příspěvku. Oficiální zápis ze zasedání je zveřejněn na úřední desce
v podloubí radnice, internetových stránkách
města a je k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Poděkování za volby

Dočasná změna zastávky
v Jihlavské ulici

Děkuji všem občanům, kteří mě svým hlasem
podpořili v uplynulých volbách do zastupitelstva Kraje Vysočina a do Senátu. Zvlášť děkuji za podporu ve druhém kole senátních voleb. Velmi si jí vážím.         Miloš Vystrčil

Pošta v Telči má poštmistra
Od 1. října je vedoucím telčské pošty Tomáš
Skucius. V dlouhé historii zdejšího poštovního úřadu, která se datuje rokem 1834, je
jubilejním, dvacátým poštmistrem.
str. 2

Z důvodu rekonstrukce chodníku v části Jihlavské ulice je krátkodobě, do 30. listopadu, posunuta nástupní autobusová zastávka „ Kino“
ve směru na Jihlavu o cca 200m. Dočasná
zastávka je v Jihlavské ulici až za odbočkou
do Beringerovy ulice. Zastávka je označena.

Všechna usnesení RM v úplném znění
naleznete na www.telc.eu/mesto
v záložce samospráva.

Z jednání rady města
46. schůze - 21. září

--RM vzala na vědomí informaci o výběru
parkovného za období I. – VIII. 2016 společností Služby Telč.
--RM schválila finanční příspěvek ve výši
50 tis. Kč na dostavbu dvou kroketových
kurtů v Batelovské ulici pro Croquet Club
Dynamo Telč, z.s.
--RM schválila zveřejnění záměru propachtovat pozemky v zahrádkářské osadě Třešňovka (část p.č. 3792/4 o výměře
12 574 m2), Markovo humno (část parc.č.
6908/47 o výměře 7 331 m2, 6908/64
o vým. 147 m2, 7658/2 o vým. 148 m2),
zahrady Myslibořská ulice (část 5922/1
o vým.1 878 m2).
--RM na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek schválila, že zhotovitelem akce „Rekonstrukce komunikace
pro pěší v ul. Jihlavská“ bude společnost
SATES ČECHY.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Rekonstrukce a odbahnění Štěpnického
rybníka“ a složení komise pro otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek.
--RM schválila podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR o zařazení akce obnovy
nemovité kulturní památky (městské hradby) do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2017.
--RM vzala na vědomí Zprávu o hospodaření Lesního družstva Borovná za rok 2015.

7. schůze - 5. října

--RM vzala na vědomí předložené informace a materiály k rozdělení společnosti
Služby Telč a informace o výhledu hospodaření této společnosti pro rok 2017.
--RM schválila záměr podání žádosti do grantového programu Eventy 2017
na Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 2017.
--RM souhlasila s uzavřením darovací
smlouvy, kterou RWE GasNet, s.r.o., daruje Domovu pro seniory účelový finanční dar ve výši 79.800,- Kč na zakoupení
zdravotních pomůcek (3 ks polohovatelných křesel).
--RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Sdílení, o.p.s,
ve výši 12.500 Kč.

Konzultační den
rady města

středa 16. 11. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.
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Radosti a starosti telčského starosty
Máme další evropské dotace

Na jaře letošního roku byly konečně
po dlouhém čekání a řadě nejasností vypsány první výzvy nového Integrovaného
operačního programu (IROP). Ten nahradil pro nás tak úspěšný Regionální operační program (ROP). Nebudu tady rozebírat proč a zda je to dobře. Jen bohužel
musím konstatovat, že vše trvá ještě déle

technologií, použitých třeba v nyní hojně
navštěvovaném podzemí. Náklady projektu jsou odhadovány na 14 milionů korun.
Druhým projektem je cyklo a inline stezka
v Lipkách. Ta je dlouholetým přáním řady příznivců těchto sportů. Trasa povede
Lipkami, na konci stromořadí zahne vpravo a naváže na dubovou alej kolem cesty
směrem k rybníku Roštejn. Tam se napojí

mu přerušeny. Tyršova a Mládkova ulice se už pomalu začínají rýsovat. V části
už jsou hotovy podkladní vrstvy a pokládají se obruby a vše se posunuje směrem
k Podolí. Spodní obrusná asfaltová vrstva,
parkovací stání a chodníky budou do konce listopadu hotovy. A řeší se i nový plot
kolem fotbalového stadionu. Pracuje se
i na chodnících v ulici Jihlavská, tady by
do zimy měl být hotov úsek po Beringerovu ulici. A snad počasí dovolí dokončit
i chodník a cyklostezku v Batelovské ulici.
Stavebně a restaurátorsky jsou hotovy obě
kašny, vzhledem k technologickým lhůtám
ale jejich zprovoznění necháme až na jaro
příštího roku. A dokončuje se i restaurování sousoší Svaté rodiny.

Telčské léto bylo skvělé

Tyršova a Mládkova ulice. I o nich píše starosta v příspěvku na této straně.
a je ještě komplikovanější než dříve. Ale
to je u nás bohužel běžná praxe i v jiných
oblastech. Po zkušenostech z minulého období připravujeme už delší dobu řadu projektů. A tak jsme byli schopni dva z nich
hned v prvním kole podat. A nyní jsme se
konečně dozvěděli výsledek. Oba naše podané projekty uspěly a získají evropskou
dotaci ve výši 90 % uznatelných nákladů.
O jaké projekty se jedná, už jsem několikrát naznačil. Takže jen připomenu:
Prvním projektem je rekonstrukce krovu
věže sv. Ducha, který je ve špatném stavu. Akce ale nezahrnuje jen rekonstrukci
krovu, ale samozřejmě také novou střechu,
opravu dalších částí věže a také vytvoření
nové výstavní expozice. Tak, jak bude návštěvník stoupat věží nahoru, bude pomyslně procházet jednotlivými historickými
a stavebními obdobími a sledovat rozvoj
našeho města. A prohlídku nahoře zakončí u hodinového stroje výhledem na současnou Telč. To vše s využitím moderních
TL 11/2016

Foto: Ilona Jeníčková

jednak na nyní budovanou stezku v Batelovské ulici a i na cestu po hrázi Roštejna. Součástí projektu je ale i oprava cesty
od orlovny podél Nadymáku a také napojení Beringerovy ulice na tuto cestu lávkou
přes Nadymák. To vše i s doprovodným
mobiliářem. Náklady projektu jsou cca 19
milionů korun. Nyní nás čeká spousta papírování a výběrová řízení na dodavatele.
Věřím ale, že na jaře příštího roku začneme stavět.

Prší, ale staví se dál

Náhlá změna počasí na začátku října nás
upozornila, že podzim ještě existuje. Naštěstí po létě nepřišla hned zima, a tak můžeme pokračovat v řadě rozpracovaných
staveb. V minulém čísle jsem se jim věnoval celkem podrobně, takže nyní jen souhrnný výčet. Na náměstí Hrdinů jsou téměř hotovy vodovodní a kanalizační sítě,
do zimy ještě zbývá firmě E.ON položení
rozvodů elektřiny do země a po provizorní úpravě povrchů zde budou práce na zi-

Průběžně jsem v Telčských listech zval
na kulturní, sportovní a společenské akce
organizované během Telčského léta. A také
trochu hodnotil jejich průběh a třeba i návštěvnost. A přestože jsem se snažil i pořadatelům poděkovat, možná jsem v tom návalu akcí na někoho zapomněl. Takže bych
chtěl ještě jednou takto souhrnně poděkovat všem telčským i mimotelčským spolkům, organizacím a subjektům, které pro
nás přes léto zajistily skvělou nabídku vyžití v našem městě. Samozřejmě kromě náměstí také zámku a Panskému dvoru, kde
se většina těchto akcí odehrávala. A hlavně také Věře Peichlové a jejímu odboru,
bez těch by to vůbec nešlo. Poděkování si
ale zasloužíte i vy, návštěvníci těchto akcí,
za výbornou atmosféru. Jsem přesvědčen,
že se letošní Telčské léto vydařilo. Ale nechceme usnout na vavřínech. Už nyní řešíme, co zlepšit, co třeba vypustit a nahradit něčím jiným. Ale teď máme před sebou
advent a Vánoce, a to je tradičně další dávka krásných akcí. Jste na ně srdečně zváni.

Poděkování za podporu

Podle statistiky byl loňský rok na dlouhou
dobu jediným, ve kterém nebyly žádné
volby. Škoda, že takových roků není víc.
Kampaň překrývá kampaň a v množství
voleb se mnozí už ani neorientují a nakonec ani volit nejdou. Proto chci poděkovat vám všem, kteří jste si v říjnu našli čas,
prostudovali jste volební lístky a nakonec
jste některé z nich přišli vhodit do volebních uren. A za sebe pak poděkovat těm,
kteří podpořili naši kandidátku a mně
umožnili zasednout v zastupitelstvu Kraje
Vysočina. Moc si toho vážím. Rozhodně se
neženu za funkcemi, ale jsem rád za možnost ovlivňovat na této půdě rozhodnutí
důležitá i pro naše město a pro náš region.
Roman Fabeš
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Ceny města 2016
a Michal Plunder, kteří jako první Češi
zdolali 1300 metrů vysokou žulovou věž
pakistánské hory Trango Tower (o tomto
výkonu jste se mohli dočíst v minulém čísle TL). V rámci slavnostního večera byli
oceněni za své školní i mimoškolní úspěchy i žáci a studenti telčských škol Pavla Veselá, Tereza Kupcová, Helena Kučerová, Matěj Krejčí, Alexandr Lacko
a Nela Šedová. Všem patří velké poděkování a blahopřání.
Roman Fabeš

Polovina října je v Telči vždy slavnostní.
Udělují se totiž Ceny města. A bylo tomu tak i tentokrát. V příjemné atmosféře zámecké Konírny si Cenu města převzala Hana Müllerová za osobní přínos
k rozvoji města v oblasti kultury, cestovního ruchu a sociálních služeb. Druhým
oceněným pak byl Pavel Salák za mimořádný úspěch v soutěžích pěveckých sborů v pozici sbormistra pěveckého sboru
TELČísla. Ocenění za letošní mimořádný
sportovní výkon získali Jindřich Bednář

Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Higašida: A proto skáču; Lorentz: Bílá
hvězda; Bauer: Hříšná světice; Harrod-Eagles: Sbohem Picadilly; Riggs: Sirotčinec slečny Peregrinové. Knihovna duší;
Messner: Pád nebes; Paasilinna: Nejdelší chobot ve Finsku; Stehlíková: Naslouchač; Rollins: Oltář ztraceného ráje; Štráfeldová: Guláš pro Masaryka;
Ebert: Kletba porodní báby; Collins:
Krev není voda; Sparks: Svatba; Kearsley: Zimní moře

Naučná

Svobodová: Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání; Toušlová: Toulavá
kamera 22.; Šimánek: Amerikou po hřebenech hor; Jaroš: K2 – poslední klenot mé koruny Himálaje; Davis: Život
bez pšenice; Weissenbe: Zdravá a chutná strava při onemocnění dnou; Dvořáková: Kouzelné proměny; Freyová: Tvoření
s pohádkou

Dětská

Foto: Bohumil Bína

Novinky Knihovny UC

Knihovna UC připravuje

Pavel Kosatík: Věra Čáslavská: život
na Olympu; Pavel Toufar: Lokálkou
do České Kanady … a opačným směrem; Zdeněk Svěrák: Půlstoletí s Cimrmanem: Legendární dílo z odvrácené
strany; Jiří Dušek: Elektronická evidence tržeb v přehledech; Aleš Palán/Miloň
Čepelka: Nedělňátko aneb s Cimrmanem
v zádech; Anna Freimanová: Síla věcnosti Olgy Havlové; Milena Štráfeldová: Trestankyně. Příběh Růženy Vackové;
Marcus Chown: Jaký to nádherný svět;
Jarmila Kelnarová: Psychologie. Pro
studenty zdravotnických oborů. 1. a 2. díl;
John Finlay: Picassův svět
Pro TL připravuje Ilona Martinů

● Výstavu obrazů
DOTEKY INSPIRACE II.
– CTIRAD DRDACKÝ
průřez tvorbou posledních dvou let.
Výstava bude zahájena vernisáží v pondělí
7. listopadu v 17 hodin a potrvá do 31. ledna 2017. Vernisáž otevřou svým vystoupením žáci ZUŠ Telč.
● Ve středu 30. listopadu od 15 do 17 hodin
se ve spolupráci se SOŠ a SOU Třešť, obor
Cukrář a Květinářská a aranžérská činnost,
koná již třetí ADVENTNÍ SETKÁNÍ.
Přijďte se podívat na výrobu vánočních
dekorací, vazbu adventních věnců, zdobení
perníčků a načerpat vánoční atmosféru.
Výrobky lze zakoupit.

Přehled všech držitelů Cen města od roku 1997 najdete
na

http://www.telc.eu/obcan/o_meste/ceny_mesta_telce
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Pospíšilová: Knihovnické pohádky; Riordan: Magnus Chase a bohové; Johnson: Julinka její zvířátka. Nemocnice pro
mláďátka; Němeček: 4 cestovatelské příběhy Čtyřlístku; Veselá Jirousová: 5 domů; Helidoniotis: Blázen do koní. Nováčci to nemají lehké; Suchá: Veršované
rozcvičky pro kluky a holčičky; Dahl:
Fantastický pan Lišák; Moost: Havran
Nezbeda; Krolupperová: Kouzelná aktovka; Russell: Příběhy netalentovaný pop hvězdy; Beatty: Serafina a černý
plášť; Smale: Geek Girl; Kosková-Třísková: Ondráškova abeceda
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Pozvánky na adventní
tvoření v MK
Vánoční tvoření pro dospělé
- čtvrtek 24. 11. v 17.30 hod.
Vánoční tvoření pro děti
- úterý 29. 11. od 13.00 hod.
Prosíme zájemce, aby se nahlásili do 18. 11.
v knihovně. Počet míst je omezený. Bližší informace v knihovně nebo na www.mktelc.cz.

Krahulčí má knihu
V nabídce IS na radnici je nová publikace
Krahulčí slovem i fotografií. Knihu připravil k vydání starosta Pavel Líbal.
TL 11/2016

Senátní volby v číslech
1. kolo
senátní obvod
Jihlava město
Telč město
Dačice město

2. kolo
senátní obvod
Jihlava město
Telč město
Dačice město

Miloš
Vystrčil
ODS

Michal
Stehlík
KDU ČSL

25,71
21,58
47,60
26,40

16,20
11,14
17,00
35,12

Miloš
Vystrčil
53,37
52,52
66,21
48,04

Zdeněk
Faltus
ANO
15,34
16,50
9,16
11,93

Helena
Vrzalová
KSČM
13,02
12,23
8,14
12,62

Rudolf
Chloupek
ČSSD
10,55
12,92
5,68
5,73

Milan
Kolář
SZ+TOP
9,14
13,93
5,32
1,33

Petr
Paul
SPD
7,21
8,34
5,08
4,40

Jiří
Zdeněk
Nápravník Kučírek
KČ
Moravané
1,83
0,96
2,15
1,16
1,13
0,83
1,33
1,10

Michal
Stehlík
46,62
47,47
33,78
51,95

Sloupek nejen pro muže píše
Jan Kaleta alias Zachariáš z Hradce

Úvaha o volbách.
Pro každého
Po rušné sezóně a po dlouhém teplém létě nastaly chladné dny a ulice a náměstí našeho
města se vyprázdnily. Máme za sebou rovněž
další volby. Nebudu komentovat jejich výsledky. Ostatně každý je vidí poněkud jinak –
podle svého zaměření a přesvědčení. Obecný
mylný názor většiny českého lidu je, že politika je svinstvo a politici podvodníci a že je jedno, kdo vládne, protože všichni… atd. A proto
prý nemá cenu chodit k volbám. Někteří říkají dokonce skoro pyšně: „Já nejdu… já se jim
na to mohu…“ A tváří se jako stateční odpůrci všech vládců. Říkají to i ti, co za minulého režimu naplňovali volební místnosti téměř
stoprocentně, i když nebylo koho volit, protože jediný kandidát i vítěz nám byl dopředu
určen. Poslušně a zbaběle jsme tam chodili
skoro všichni. Častým zdůvodněním volební
neúčasti je názor, že „ONI“ jsou všichni stejní
a že si ti papaláši udělají, co chtějí. S tím nesouhlasím. Poznal jsem, že je to v politice tak
jako v jiných součástích života. V každé skupině lidí bez ohledu na profesi, věk a vzdělání jsou osoby různé – chytré i hloupé, schopné i neschopné, čestné i nepoctivé. Troufnu si
dokonce vyslovit, že napříč politickým spektrem. Proto mi zas tolik nezáleží na tom, v jakém dresu kdo hraje. Volím konkrétního člověka. Ne podle úsměvů na billboardech, ale
podle jeho myšlenek a činů. Proto k volbám
chodím. Přitom se mohu nechat poblouznit
nebo se prostě mýlit. To se nám všem ovšem
stává i v osobním životě. Nejen za plentou volební místnosti. A přesto je náš život protkán
spoustou osobních voleb. Naštěstí máme na to
právo. Za plentou i bez ní.
TL 11/2016

BEZ NICH BY TO NEŠLO. Dva volební víkendy v uplynulém měsíci proběhly u nás
hladce díky zodpovědné práci volebních komisí. Snímek té z volebního okrsku č. 5 v Mateřské škole v Nerudově ulici pořídila Stanislava Kněžínková.

Vítězové krajských voleb v mikroregionu
Bohuslavice
Borovná
Černíč
Dolní Vilímeč
Doupě
Dyjice
Hodice*
H. Myslová
Hostětice
Jindřichovice
Klatovec
Knínice
K. Myslová
Krahulčí
Krasonice
Lhotka
Markvartice
Mrákotín
Mysletice
Mysliboř
Nevcehle
Nová Říše
Olšany
Olší

TOP a SZ
ANO
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU- ČSL,
ANO, SPD
a SPO
KDU- ČSL
ANO
Star. PRO VYS.
ODS
KSČM, Piráti
ČSSD
Star. pro obč.,
KSČM
KDU-ČSL,
Piráti
ANO
ČSSD
KDU- ČSL
ČSSD
Star. pro obč.
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KSČM
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL

27,45
34,48
45,45
26,47
16,00
18,18
22, 32
40,62
27,02
15,62
21,62
21,51
18,45
22,01
21,79
19,04
33,33
20,67
15,55
25,45
22,91
30,12
54,83
34,61

Ořechov
P. Rozsíčka*
P. Dubenky
Pavlov*
Radkov
Rozseč
Růžená*
Řásná
Řídelov
Sedlatice
Sedlejov
Stará Říše
Strachoňovice
Svojkovice
Telč
Třeštice*
Urbanov
Vanov
Vanůvek
Vápovice
Volevčice
Vystrčenovice
Zadní Vydří
Zdeňkov
Zvolenovice
Žatec

Star. pro Vys.
KDU-ČSL
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
KDU- ČSL
KDU-ČSL
Star. PRO VYS.
ANO
Star. PRO VYS.
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
ČSSD
Star. PRO VYS.
KSČM
KDU-ČSL
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
Star. PRO VYS.
Star. PRO VYS.
KDU-ČSL
KDU- ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL

33,33
27,77
54,54
20,00
25,00
26,08
23,30
19,64
28,57
47,82
21,35
30,00
28,57
33,33
15,68
18,86
23,63
26,47
25,00
40,90
19,44
29,41
29,41
48,14
30,55
31,91

*) Označené obce nepatří do správního obvodu Telče
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Vicepremiér Bělobrádek v CETu
Ve čtvrtek 22. září navštívil telčské CET,
pracoviště Akademie věd ČR, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Pavel Bělobrádek. S historií centra a jeho aktuální výzkumnou činností ho seznámil ředitel Ústavu teoretické a aplikované
mechaniky Akademie věd profesor Miloš
Drdácký. Poté Pavel Bělobrádek diskutoval s pracovníky CETu o aktuálních problémech vědy a výzkumu v ČR. Osobně

si prohlédl laboratoř rentgenové tomografie a klimatický větrný tunel. Vicepremiér pak pro TL svou návštěvu zhodnotil
takto: „Byla velmi zajímavá. Zdejší výzkum v oblastech modelování klimatických vlivů na konstrukce staveb, do něhož
se aktivně zapojují i zahraniční odborníci, ukazuje, že veřejné finanční prostředky
na podporu výzkumu a vývoje tady byly
využity velmi účelně.“                           /z/

Máme nové auto a staré problémy
V měsíci říjnu jsme si od společnosti Sako,
a.s., půjčili automobil Mercedes Atego, který by měl umět svézt odpad z náměstí a přilehlých ulic a přitom by byl adekvátní náhradou našeho velkého vozidla Iveco. Tento
vůz naloží i kontejnery o velikosti 1100 litrů. Ostrý test prodělal ve čtvrtek 13. října
při svozu směsného komunálního odpadu
na náměstí Zachariáše z Hradce. Obávali
jsme se především průjezdu ulic Hradební,

Seminářská a Na Parkaně. Automobil zde
projíždí natěsno. Velké problémy nám přináší parkující auta, která zde nemají co dělat, protože se jedná o pěší zónu, kde je zákaz parkování. Přesto jsme se rozhodli toto
vozidlo zakoupit. Závěrem bych chtěl apelovat na všechny spoluobčany, aby každý
čtvrtek nechávali tyto ulice volně průjezdné, aby nedošlo k nevyvezení jejich odpadu.
Ing. Jiří Kadlec, jednatel OHR Services s.r.o.

Bylo, je a bude v Telči. Místostarosta informuje

Hřiště se kontrolují
a opravují
Pohybová zdatnost našich dětí netrápí pouze
učitele základních škol, ale celou společnost.
Proto i Telč vybudovala celou řadu menších
sportovišť umístěných rovnoměrně po celém
území města. Ta samozřejmě vyžadují jak
pravidelnou kontrolu provozuschopného stavu a bezpečnosti, tak také průběžnou údržbu. Obě povinnosti jsou úkolem Služeb Telč.

Tímto příspěvkem také vysvětluji odstranění hracích a cvičících prvků na hřišti v Radkovské ulici před čp. 582. Právě zde odborný
technik doporučil odstranění prvků z důvodů
nebezpečí úrazu při dalším provozování, což
pracovníci Služeb následně provedli. Současně také upravili pískoviště a okolí. Při této příležitosti bych chtěl poprosit vás, kteří své děti
na tato sportoviště doprovázíte, o upozornění
na případné závady. Předejdeme tak společně
případným úrazům. Mně v této zležitosti můžete volat na telefon 778 476 313, nebo také
rovnou do Služeb Telč na telefon 607 511 035.
Pavel Komín

Psali o nás
Filatelie

Filatelie, měsíčník českých a slovenských filatelistů, uveřejnil v 7. čísle letošního ročníku příspěvek Lubora Kunce Sočská fronta 1915–18.
Zajímavý text připomínající I. světovou válku
doprovází řada vyobrazení. Je mezi nimi i snímek polního korespondenčního lístku odeslaný 23. června 1915, v první den 1. sočské bitvy. Z Mostaru jej posílá do Telče mamince
Ludmile Antonín Beringer.

Neon

Jindřichohradecký měsíčník Neon uveřejnil v zářijovém čísle celostránkovou reportáž
Marty Pejchalové o telčské o.p.s. Sdílení. Výborná propagace Sdílení i města.

Lezec.cz

Foto: Vladimír Čeřovský

str. 6

Lezec.cz, hlavní mediální partner Českého horolezeckého svazu, uveřejnil na http://www.lezec.cz/
clanek.php?key=13224&nazev=nameless_trango_tower_2016&lim=0&==&caut=#koment
skvělou reportáž Michala Plundera s nádhernými snímky Jindřicha Bednáře o českém prvovýstupu na Trango Tower. Doporučujeme přečíst.
TL 11/2016

Vánoční výstava v MG

Nad Betlémem vyšla hvězda
S tímto názvem připravuje na nadcházející
advent Muzeum Vysočiny Jihlava a jeho pobočka v Telči společně s Městem Telč rozsáhlou vánoční výstavu v Městské galerii Hasičský dům. Zahájena bude 24. listopadu v 16
hodin za účasti pěveckého souboru TELČísla, který navodí adventní a vánoční atmosféru
svým programem.
Návštěvníci se mohou těšit na více jak deset betlémových velkých celků a menších
ukázek jihlavské tvorby betlémářů - bohatých soukeníků z 19. století. Tyto betlémy se
dodnes pyšní nejenom motivem Svaté rodiny, klaněním tří králů a darovníků, ale i hornickými štolami s figurkami havířů kutajících
stříbro a krápníkovými slujemi. Součástí výstavy bude prvorepubliková kuchyně, ve které budeme přímo na místě péct vánoční cukroví, jehož neodolatelná vůně určitě přiláká
kolemjdoucí. Na každou adventní neděli odpoledne je připraven zajímavý program:

27. 11. – Soutěž o nejlepší vánoční rohlíček
4. 12. – Vánoční dekorace a jejich výroba
s Mirkou Kadlecovou
11. 12. – Dřevořezání dětského kroužku
Spolku přátel betlémů z Třeště
18. 12. – Skleněná poezie Jitky Baďurové
aneb Dárek na poslední chvíli
Soutěže o nejlepší vanilkový rohlíček se
může účastnit každý, kdo rád peče a soutěží.
Soutěž proběhne 27. listopadu, kdy soutěžící přinese ve 14 hodin do galerie 10 kousků rohlíčků, porota vyhodnotí chuť a vzhled
rohlíčků a určí nejlepší. Soutěž je nazvaná
O vanilkový rohlíček, ale do soutěže můžete
přinést i jiné rohlíčky, které na Vánoce pečete. Mnozí máte rodinné osvědčené recepty,
o které se můžete podělit a přiložit jej k cukroví. Vítěz obdrží zajímavou cenu. Těšíme
se na hojnou účast a všichni, kteří se soutěže
zúčastní, jsou vítáni.
Helena Grycová Benešová

Těžba stříbra se v jihlavských betlémech objevuje velmi často. Autorem figurek je Alois Boudný.
Foto: Archiv Muzea Vysočiny

Za betlémem do muzea

Advent zahájí Santini

Telčské muzeum zve v době nadcházejícího
adventu a Vánoc na návštěvu mechanického betlému manželů Vostrých. O vánoční atmosféru se postarají žáci výtvarného oboru
zdejší ZUŠ výstavkou svých prací.
Betlém, který patří již více než 100 let k vánoční atmosféře nejen ve městě, ale i v širokém okolí, bude v době adventu přístupný od 10 do 16 hodin 26. - 27. listopadu,
3. – 4. prosince, 10. – 11. prosince a 17.
– 18. prosince. Během vánočních svátků
pak ve stejný čas od 25. do 31. prosince.

Adventní dobu s bohatým programem zahájí v neděli 27. listopadu smíšený pěvecký
sbor Santini 1. Adventním koncertem v 17
hodin v kostele Jména Ježíš. Mimo jiné zazní Te Deum od Marc-Antoine Charpentiera. Koncert budou dirigovat Anežka Tichá
a Karel Tomek.
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Sbor Santini hledá nové zpěváky. Případní zájemci se hlaste u Anežky Tiché
mob. 723 765 825, Jany Křížkové mob.
776 278 508 nebo kteréhokoli člena sboru.

V MG uvidíme
betlémské unikáty
O letošní velké vánoční výstavě v Městské galerii Hasičský dům informujeme
na této straně textem vedoucí telčského
muzea Heleny Grycové Benešové. Protože hlavní náplní a lákadlem pro návštěvníky budou vystavené jihlavské betlémy
z fondu Muzea Vysočiny, požádali jsme
v následujícím rozhovoru o několik zasvěcených informací etnografku muzea
PhDr. Danu Novákovou. Ta tuto část výstavy odborně připravuje.
Na kolik betlémů se návštěvníci výstavy mohou těšit?
Asi 10 betlémů různého rozsahu a také několik vitrín s betlémskými motivy.
Mezi exponáty bude třeba rozsáhlý, cca
3 metry dlouhý betlém, jaký bývalo zvykem stavět v jihlavských rodinách. Nebo
zajímavý betlém s motivem těžby stříbra, což bývala velice často znázorňovaná
scenérie ve zdejších betlémech.
Kdy se jihlavská tradice domácích betlémů zrodila?
Jako na jiných místech za ni „vděčíme“
císaři Josefu II., který nařídil odstranit
betlémy z kostelů. Ty následně pronikly do měšťanského a lidového prostředí.  
Na konci 18. století k ní přispěly obchodní cesty zdejších soukeníků, kteří přiváželi figurky z Tyrolska. Od 19. století až
do konce II. světové války se zde stavěly
přibližně ve sto rodinách.
A pod vlivem jihlavských betlémů se tato
tradice rozšířila do nedaleké Třeště.
Rozdíl mezi jihlavskými a třešťskými
betlémy?
Třešťské betlémy jsou, co se staveb týká,
poněkud skromnější. Jejich zvláštností
je množství přírodního materiálu. Nejen
mechu, který pokrývá celou plochu betlému, ale i časté užívání sušených rostlin
a větviček. Ty jim dodávají jejich originalitu.
Váš názor, proč betlémářství nezakotvilo také v Telči?
To lze dnes těžko zjistit. Svou roli určitě
sehrála větší vzdálenost od Jihlavy, i to,
že v té době vazba Telče na Jihlavu byla
daleko menší než dnes. A práce se dřevem
zde nebyla tak rozšířená jako v Třešti.
Každá výstava má nějaké „nej“.
Prozradíte to, které podle Vás bude
na telčské výstavě?
Betlém z 20. let 20. století, který letos
muzeum získalo. Patřil rodině Schwarzových a bude vystaven v původní podobě. Jeho autoři jsou známí řezbáři Boudní
z Brtnice.                                              /z/
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Podjavořičan v Karlových Varech
Folklorní soubor Podjavořičan se na počátku září zúčastnil prestižního Karlovarského folklorního festivalu - Mezinárodní
folklorní lázeň. Ten měl letos již 21. ročník.
TL o tom informovala Andrea Smejkalová.

Náročný program Podjavořičanu začal již
v pátek 9. září, když vystoupil v Lázeňské
léčebně Mánes. Tam se všechny soubory na úvod festivalu představily. V sobotu 10. září dopoledne vystupovaly jednotli-

Podjavořičan byl v Karlových Varech vidět i slyšet.
Na festivalu vedle osmi českých souborů
vystoupily také soubory z Indonésie, Severního Kypru, Polska, Itálie a Slovenska.

vé soubory na různých místech Karlových
Varů. Podjavořičan dostal prostor předvést
své umění nejprve na Mlýnské kolonádě,

kde hojnému počtu českých i zahraničních diváků předvedl pásmo Blejskání
a Koníčky. V odpoledních hodinách se
pak představil v rámci tzv. Porcelánových
slavností před světoznámým Grand Hotelem Pupp. Poté absolvoval dlouhý krojovaný průvod všech zúčastněných souborů
městem. Vrcholem celého festivalového
týdne byl sobotní Galaprogram ve velkém
sálu Hotelu Thermal. Všechny zúčastněné
soubory vystoupily na obrovské pódium
před několik stovek diváků. Podjavořičan
předvedl pásmo Horácká kola, za které
sklidil velký potlesk. „Po téměř šestnácti
hodinách v kroji vzal každý z nás zavděk
postelí a odpočinkem,“ uvedla k náročnému programu A. Smejkalová. Na nedělní
ráno připravil domácí soubor Dyleň společnou snídani všech souborů s veřejností.
Na Tržní kolonádě byly dlouhé stoly plné
občerstvení včetně panáčka Becherovky
na zdraví. Odtud se pak soubory odebraly k jednotlivým pramenům, kde naposledy potěšily nejednoho lázeňského hosta.
„Na Sadové kolonádě nás čekalo velmi
milé překvapení. Mezi diváky, kteří sledovali naše vystoupení, byl i japonský soubor tanečnic, které se specializují na české
tance. V okamžiku, kdy zazněla písnička
Otče, otče, otče náš, ožily a nedaly jinak,
než že si s námi zatančí českou polku,“
připomněla mimořádný zážitek A. Smejkalová. Podjavořičan, jak jsme již u něj
zvyklí, na festivalu výborně reprezentoval
Telč nejen v hostitelských Karlových Varech, ale tentokrát i u velkého množství jejich zahraničních hostů.
Podle textu Mgr. Andrey Smejkalové.
Celý ho najdete v Listárně TL.

Zajímavé setkání v DpS

Rodina s námi,
my s rodinou

Karlovy Vary Podjavořičanu „chutnaly“.
str. 8

Foto: Archiv Podjavořičanu

Ve středu 28. září se v Domově pro seniory na Starém Městě sešli zaměstnanci domova a jeho klienti s rodinnými příslušníky a dobrovolníky Sdílení. Společenská
událost pod již tradičním názvem Rodina s námi, my s rodinou se opět setkala
s mimořádným zájmem. Za slunného odpoledne se v domově nejen zpívalo, tančilo
a vzpomínalo. Zaměstnancům se od rodinných příslušníků dostalo velkého uznání
za obětavou práci s jejich blízkými.
Podle zprávy Lenky Pelejové,
sociální pracovnice DpS
TL 11/2016
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Radniční síň

Vánoce na pohlednicích
Od 23. listopadu do 15. ledna bude v radniční síni výstava vánočních pohlednic ze sbírky Martina Nováka. Na vernisáži 23. listopadu v 15 hodin vystoupí žáci ZUŠ. Výstavu společně pořádá Muzejní
spolek Telč, zdejší muzeum a město.

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

Vzpomínáme
na 20. století
Téměř 75 roků uplynulo od okamžiku, kdy
vstoupilo v platnost Nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě o zařízení
pro krátkovlnný příjem. Majitelé rozhlasových přijímačů si podle něj museli nechat
odstranit ze svých přístrojů v odborných fir-

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Rozkvět chrámu
Povýšení sv. Kříže
v Knínicích a mecenát
telčských jezuitů
Přednášející Mgr. Anna Hamrlová
představí vybavení chrámu z dob vlastnictví jezuitů a zaměří se i na součásti,
které byly opomíjeny nebo se do dnešní doby nedochovaly.

23. listopadu v 18 hodin
Univerzitní centrum
Masarykovy univerzity v Telči
Repro pro tisk Roman Pokorný
mách součástky umožňující poslech krátkých vln. V Telči pověřil okresní úřad tímto
nepopulárním opatřením Radiozávod Josefa Kosmáka v Palackého ulici. Ten o tom
vydával potvrzení a také visačku, která musela být na rádiu umístěna. Jsou události,
na které se nerado vzpomíná.
str. 10

Připomínáme si
110 roků

25. listopadu 1906 se v Adamovských Kochanovcích (Slovensko) narodila Marie
Hartmanová (+7. 8. 1981, Dačice). Po absolvování dvouleté školy Lidové malírny
složila v roce 1933 v Ústavu pro vzdělávání
učitelek, zřejmě jako první z Telče, zkoušku způsobilosti pro učitelky mateřských
škol. Tomuto povolání pak zůstala věrná
celý profesní život. Jako ředitelka mateřské
školy podporovala zájem o folklórní tradice již u dětí předškolního věku. Na přelomu 40. a 50. let se zasloužila o vznik první
série dětských horáckých krojů.
Zdroj: Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telčska. Muzejní spolek a Telčské listy
1995 ad.

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. Podrobnosti  v TL 10/2013 na  str. 25.
TL 11/2016
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Lidé mikroregionu

Začalo to ve skautském oddílu
Poprvé v našem seriálu představujeme dvojici. A ne ledajakou.
Jsou chvíle, kdy je mezi nebem a zemí spojena lanem o průměru
9 mm. Chyba jednoho či druhého by mohla mít velice nepříjemné
následky. Oba mladí muži svými sportovními výkony reprezentují
nejen Telč, ale i Českou republiku. Možná je pravidelně potkáváte,
ale nevíte... TL v dalším díle seriálu Lidé mikroregionu představují Ing. Jindřicha Bednáře a Mgr. Michala Plundera.
Navážu na úvod příspěvku. Kde vás čtenáři TL nejčastěji
ve městě potkají?
J. Bednář: Asi v Zachariášově ulici, kde bydlíme. Většinou ale
pozdě, když se vracím z práce mimo město.
M. Plunder: Za katedrou v gymnáziu. Učím zde tělesnou výchovu a biologii.
Pozorným čtenářům je důvod, proč vás TL představují, známý (více TL 10 v rubrice Sport). Těm druhým připomeneme.
V červenci jste jako první Češi zdolali 1300 m vysokou žulovou věž pakistánské hory Trango Tower (6 257 m n.m.). Jaké
stěny byly před tím?
Kromě známých stěn, jako je El Capitan v Yosemitském národním
parku nebo Fitz Roy v Patagonii, se dlouhodobě věnujeme lezení
ve Vysokých Tatrách a Alpách. Za zmínku by zcela jistě stála celá
řada krásných výstupů na české pískovcové věže.

Takto to začalo. Jindřich Bednář (vlevo) a Michal Plunder v roce
1994 na vrcholu Českého štítu ve Vysokých Tatrách.
Tato otázka měla asi padnout jako první. Jak se „kluci“ z Telče dostanou k horolezecké disciplíně „lezení vysokých stěn“?
M. Plunder: Začalo to kdysi ve skautském oddílu, kde jedním
z vedoucích byl Abrahám Hofhanzl. Ten měl určité zkušenosti od svého otce, takže již v 16 letech jsme se podívali na Mont
Blanc. Pak přišel horolezecký oddíl v Jihlavě.
J. Bednář: Ale ještě před tím byl samozřejmě Štamberk a Míchova skála. (Směje se)
Připomeňte čtenářům rozdíl mezi známějším klasickým horolezectvím a lezením vysokých stěn.
J. Bednář: Nerozhoduje v něm zdolaná nadmořská výška, ale obtížnost překonaného skalního útvaru.
Kde se dá vaše disciplína v našich podmínkách trénovat?
M. Plunder: Náš sport je hlavně o fyzické kondici a psychické
TL 11/2016

pohodě. Kondici trénujeme v rámci našich dalších sportovních aktivit a fyzickou prací. Psychika? Tu nám pozitivně ovlivňují naše
rodiny a přátelé.
J. Bednář: Příklad k té psychice. Úzkou kládu půl metru nad zemí přejde každý bez problémů. Ale když je zavěšená 50 m nad
zemí... Pro její přejití musí být člověk vnitřně vyrovnaný a být si
jistý sám sebou...
Michal Plunder (1978), synové Jakub, František a Josef. Vystudoval Střední lesnickou školu ve Šluknově, poté tělesnou
výchovu a biologii na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.
Jindřich Bednář (1978), dcery Eliška a Kristýna. Absolvent
SPŠ Jihlava a Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
Vybavení pro váš sport?
M. Plunder: Je to stejné jako ve všech jiných sportech. Dnes se dá
bez problémů koupit vše, co potřebujeme. Je to „jen“ otázka peněz.
J. Bednář: Ale pamatujeme ještě dobu, kdy jsme si řadu věcí zhotovovali sami nebo je sháněli přes známé v zahraničí.
Otázka skoro indiskrétní. Jak je to s finančním zajištěním vašich expedic.
M. Plunder: Z větší části je hradíme, díky pochopení manželek,
z vlastních prostředků. Část jsou příspěvky sponzorů a také dary
kamarádů a známých. Někdy bohužel musí pomoci i půjčky.
J. Bednář: Sponzorský příspěvek není dar. Je to vlastně klasický
obchod, něco za něco. A my nejsme pro případné sponzory moc zajímaví. Nemůžeme napsat jejich firmu „na tribunu“, náš „dres“ vidí
minimum diváků. Takže naši sponzoři jsou většinou výrobci lezeckého vybavení a oblečení, které na našich expedicích používáme.
V rozhovoru již několikrát padla slova rodina, pochopení.
Rozvedete je nějak více?
Oba: Bez pochopení rodin bychom tento rozhovor nevedli. V nadsázce: Zůstali bychom u té Míchovy skály nebo Štamberku... A to
byste do TL nedával. Jsme jim za to moc vděční. Čím jsme starší, tak
si stále více uvědomujeme, že jsme vůči nim, mírně řečeno, sobci...
Padla zmínka o dalších sportech, které provozujete.
M. Plunder: Velice rád jezdím na horském kole.
J. Bednář: Pro mne horské kolo není ideální fyzickou aktivitou,
mnohem raději si jdu zaběhat.
Trochu osobně. Povolání pana Plundera, učitele na gymnáziu,
jsem již zmínil. Jaké je vaše povolání?
J. Bednář: Živím se jako stromolezec, občas jako fotograf.
Redakce TL: Fotografické práce pana Bednáře znají čtenáři jak
z několika výstav v radniční síni, tak z nástěnných kalendářů s telčskou tematikou, které občas vydává. Jako stromolezce jsme ho
viděli v roce 2013 při kácení stromů poškozených vichřicí.       /z/
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Vejtřaska z Třeštice do Prahy?
Na konci září navštívil Třeštici Emil Příhoda, zakladatel muzea Praga a majitel
největší sbírky automobilů této značky
u nás. Důvod návštěvy známého sběratele a muzejníka? Samozřejmě Praga V3S,
vejtřaska. V tomto případě ta dřevěná, kterou Třeštice a její hasiči zhotovili v rámci
projektu „Sochy mikroregionu“. „Třeštická vejtřaska je výsledkem velmi zajímavého nápadu, ale i ukázkou lidského umu.
Její využití je výrazem lásky k dětem a pro
muže nezapomenutelným připomenutím
vojenské služby v šedesátých až osmdesá-

tých letech minulého století. Svým zpracováním lahodí oku každého, kdo ji zhlédl.“
Ke slovům pana Příhody není co dodávat. Přesně vystihují zřejmě nejpopulárnější „sochu“, vzniklou v rámci zmíněného projektu mikroregionu. Že slova pana
Příhody nebyly jen obvyklou zdvořilostí,
potvrzuje informace starosty Martina Kodyse: „Pan Příhoda vyslovil vážný zájem
o zapůjčení naší dřevěné vejtřasky na připravovanou výstavu ke 110. výročí založení automobilky Praga. Ta by se měla uskutečnit příští rok v Praze.“
/z/

Mikroregionální střípky
Dyjice

5. listopadu Gabriela Vermelho
Všestranně nadaná zpěvačka, houslistka
a skladatelka vystoupí v Dyjici sólo.
26. listopadu Jaromír 99 s kapelou
Autor Aloise Nebela, zpěvák skupiny
Priessnitz Jaromír Švejdík, zahraje s celou
kapelou.
Oba koncerty pořádá BEZOBAV Dyjice
vždy ve 20 hod. v Kulturním domku.

Knínice

5. listopadu
1. ročník soutěže TFA Knínický železný
hasič
Silový a vytrvalostní víceboj simulující
zásah hasiče v zásahovém obleku s dýchacím přístrojem na zádech.
Prostor před hasičárnou.

Větrání.
O Otci Křišťanovi

LÁSKA = PRAGA, platí již půl století pro Emila Příhodu (na snímku). V Třeštici složil
hold dřevěné V3S..
Foto: Archiv OÚ Třeštice

Knínice: Hasičská soutěž o pouti

V neděli 20. listopadu bude od 14:30 hod.
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích letošní poslední „Větrání“. Bude věnováno
P. Alexandru Heidlerovi, od jehož narození
uplyne 1. prosince 100 let. Starší generace, které poslouchaly za komunismu vysílání rádia Svobodná Evropa, jej znaly jako
„Otce Křišťana“. Nebylo málo těch, kdo
v noci, v době, kdy rušičky vysílání nešly
na plný výkon, vstávali, aby slyšeli jeho
promluvy.  Hudební doprovod Větrání tentokrát obstará houslistka České filharmonie
Magdalena Mašlaňová. Kostel sv. Linharta je významnou gotickou památkou regionu. Prokazatelně ho stavěla stejná stavební huť jako telčský farní kostel sv. Jakuba.
„Větrání“ je jednou z mála příležitostí, kdy
je kostel přístupný.                                 /z/

Vincenc Furch uspěl
VI. ročník soutěže O putovní pohár SDH
Knínice se letos konal 18. září. Byl, stejně jako v předešlých letech, spojen s místní poutí. Nejen pro obyvatele Knínic, ale
i sousedních obcí, jsou obě události důvodem ke společným setkáním a těší se velkému zájmu. Byť těm letošním vůbec nepřálo počasí. Hasičská soutěž byla rozdělena
na kategorie muži s upravenou a neupravenou požární stříkačkou a ženy. Oba putovní poháry si v mužských kategoriích odstr. 12

vezlo družstvo z Mysletic. Prvenství žen se
po roční pauze vrací do Budče. Pohár pro
sbor, který přijel z největší dálky, putoval
do 103 km vzdálené Třebeče u Českých Budějovic. Telčské listy o zdařilé neděli v Knínicích informovala Jana Štěpánová z tamního sboru dobrovolných hasičů s dovětkem:
Na naší akci bylo vidět, že „hasičina“ není jen o sportu, ale také spojuje lidi. A to je
v této uspěchané době hodně důležité.
Podle zprávy Jany Štěpánové

V monumentálním vydavatelském projektu Historického ústavu AV ČR, Biografickém slovníku českých zemí, který dospěl
do 19. dílu s hesly od Fu – Gn, „uspěl“ krasonický rodák, básník Vincenc Furch. Vydavatelé mu věnovali celý tiskový sloupec,
což je při rozsahu slovníku zcela mimořádné. Biografický slovník vychází v sešitových dílech od roku 2004.
Mikroregion Telčsko
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč
567 223 235 ● telcsko@telcsko.cz
http://www.telcsko.cz/
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Co nám létalo nad hlavou

Ample Strike s telčskými stopami
Až po uzávěrce minulého čísla, 20. září,
skončilo mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike 2016. Příslušníci 16 armád v jeho
rámci cvičili sladění činnosti předsunutých
návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek. Zvýšenou leteckou
aktivitou se cvičení dotklo i jihovýchodní části správního obvodu Telče. V jednom
jeho letovém koridoru byla Telč dokonce
hlavním orientačním bodem. Na otázku, jaké letouny nad Telčskem létaly, odpověděl
pro TL řídící cvičení, jinak také náčelník
operačního odboru Velitelství vzdušných sil
v Praze, plk. gšt. Ing. Zdeněk Bauer:
V blízkosti Telče se ve stanovených intervalech vyskytovaly polské stíhací bombardéry Suchoj Su-22, slovinské turbovrtulové letouny Pilatus PC-9M nebo náměšťské
vrtulníky Mi-171Š a Mi-24/35, které využívaly koridor k přeletům do vojenského prostoru Boletice.
Cvičení přivedlo do Náměště více než tisíc
zahraničních vojáků. Mají v jeho průběhu
také čas na poznání republiky jinak než ze
vzduchu?

Více než zvědavě. Když informovaly TL
před časem o cvičení a Vaší funkci v něm,
hned několik čtenářů si Vás spojilo s telčským rodákem (1914), plk. Ing. Františkem Bohdanem Bauerem. Mužem, který
má ve městě stále skvělou pověst. Absolvent zdejšího gymnázia získal jednu z prvních Cen města za rozhodující podíl
na umístění vojenské meteorologické stanice v roce 1946 do Telče.
Byl to můj prastrýc.
Mohu se tedy zeptat, zda Vás jeho kariéra
vojenského pilota a meteorologa ovlivnila
při volbě povolání?
Pro službu u letectva jsem se rozhodl sám
a nezávisle na rodinné historii. S odstupem
musím přiznat, že se tak stalo k radosti mého otce, který tu rodinnou spojitost vnímal
od samého počátku. Vážím si také okamžiků, kdy jsem mohl díky vyprávění strýce
Františka porozumět některým důležitým
mezníkům výstavby našeho vojenského letectva, na které se osobně podílel.
Čtenáře by určitě zajímala Vaše profesní
dráha.

by jsem působil na strategickém velitelství
NATO pro transformaci v belgickém Monsu, byl jsem vyslán do zahraniční operace ISAF na území Afghánistánu a studoval jsem na prestižní vojenské univerzitě
ve Washingtonu.
/z/

Poděkování
Prostřednictvím TL chci poděkovat všem,
kteří svým podílem přispěli k obnovení pomníku padlých vojáků v roce 1947 u Dolní
Vilímče. Jmenovitě pak senátorovi Miloši
Vystrčilovi, starostovi Dolní Vilímče Antonínu Doležalovi, majiteli Kamenictví Dvo-

Foto: Miroslav Brzek

Plk. gšt. Ing. Zdeněk Bauer (zcela vpravo) v rozhovoru s náčelníkem Generálního štábu AČR
Foto: Archiv cvičení AMSE16
armádním generálem Josefem Bečvářem
Průběh cvičení je intenzívní a účastníci
mají jen velmi malý prostor pro seznamování se s krásami ČR, mezi které Telč určitě patří. Na druhou stranu všichni zahraniční vojáci obdrželi řadu propagačních
materiálů o zajímavých místech Kraje Vysočina. Zaznamenal jsem už případy, kdy
se do našeho regionu někteří z dřívějších
účastníků cvičení vrátili a strávili zde dovolenkový pobyt.
TL 11/2016

Na Vysoké vojenské letecké škole v Košicích jsem studoval obor velitelsko-štábní,
což předurčilo moji další profesní dráhu.
Po studiích jsem nastoupil k letecké základně na letišti Náměšť, kde jsem prošel
základními důstojnickými funkcemi. Postupně jsem zastával pozice velitele letky
bojového zabezpečení, která má mimo jiné
v sestavě letecké návodčí a náčelníka štábu 22. základny letectva. V průběhu služ-

řák a syn Zdeňku Dvořákovi, Oldřichu
Zadražilovi, redakci TL a všem ostatním,
kteří jakkoliv přispěli k úspěšnému dokončení a důstojnému odhalení pomníku 23.
září. Svým amatérským pátráním po příčinách a místě této tragédie jsem dal sice podnět, ale pouze díky zájmu a obětavosti lidí
z vašeho regionu se podařilo vše dotáhnout
do konce. Ještě jednou dík!
Jaroslav Černý, Svitavy

Více o tragédii u Dolní Vilímče v TL
7, 8 a 9/2015.
Pietní místo je osazeno QR kódem
s adresou:

http://www.telc.eu/dv_p_1947

Na odkazu jsou zveřejněny zásadní
historické dokumenty o tragédii.
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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 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.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Nové kurzy na osobní automobil začínají vždy v první pondělí v měsíci na učebně autoškoly na Myslibořské ulici v Telči. Více info na tel. 607 185 517
a www.autoskolaekol.wz.cz
• Koupím cca 0,6 hektaru zemědělské půdy v širším okolí Telče.
Nájem může pokračovat. Tel: 608 180 680.
• Prodám obytný přívěs. Cena dohodou. Tel. 724 120 389.
• Pronajmu garáž v Telči, Radkovská ul. Dlouhodobě. Nájem
10.000 Kč za rok. 723 216 749.
• Pronajmu nebyt. prostory vhodné na cokoliv v Havlíčkově Brodě,
5 min. od centra. Nyní pizzerie. Tel. 605 167 344.
www.reality-kucirek.cz
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Nezaměstnanost v září

ČR:
září 5,2% (srpen 5,3%)
Kraj Vysočina
září 4,8% (srpen 5%)
Správní obvod Telče
září 4,6% (srpen 4,6%)
Telč
září 4,2% (srpen 4,8%)
Obce pod 5% hranicí:
Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, Jindřichovice, Knínice, Krahulčí, Krasonice, Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Nevcehle, Olšany, Ořechov, Panské Dubenky, Radkov,
Rozseč, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, Strachoňovice, Svojkovice, Telč, Urbanov, Zvolenovice, Žatec
Obce nad 15% hranicí:
žádná obec
Zdroj: Statistiky ÚP

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

TL 11/2016
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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S říjnem přišel podzim

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 9. do 18. 10. 2016.

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

16,1°C
1018,7 hPa
15,6 mm
30,7°C, 11. 9.
v 17,00 hod.
3,2°C, 23. 9.
v 6,56 hod.
42,6 km/h, 6. 9.

Počasí v Telči

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

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.

21. 11.
22. 11.

IV.
23. 11.
V. - VI. 24. 11.

Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic
Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní
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Počasí v září
Počátkem měsíce ještě pokračovalo letní počasí. Nebyla to sice typická situace
podzimního babího léta, ale počasí a teploty tomu odpovídaly. Maximální teploty
vystupovaly na 25 až 29°C až do 16. září.
5. a 6. září došlo k malému zakolísání.
Za velké oblačnosti maxima poklesla pod
20°C a po dlouhé době trochu zapršelo.
Úhrnem to bylo ale jenom kolem 10 mm
a přidala se i slabá bouřka. Již 7. září se
vrátilo zpět letní počasí s malou oblačností a opět beze srážek. Od 17. září se situace
změnila, přitáhla velká oblačnost, zpočátku
byly i slabé srážky a maxima vystupovala už jen na 15 až 19°C. Za projasněných
nocí kolem 20. září v chladném vzduchu
klesaly noční teploty na hodnoty jen několik stupňů nad nulu, při zemi téměř k nule.
Od 24. 9. ubývalo oblačnosti, opět se oteplilo, maxima během dne dosahovala hodnot kolem 20°C a v posledních dnech měsíce překročila dokonce letních 25°C. A opět
beze srážek. Počasí bylo výborné na dozrávání ovoce, kdyby však na stromech nějaké
bylo. Možná v některých chráněných polo-

hách květy jarní mrazíky nezasáhly a nějaká úroda přece jen bude. Ve stavu vláhy
trvá velmi nepříznivá situace. Měsíc hodnotíme teplotně jako mimořádně nadnormální, srážkově silně podnormální.
Letošní září bylo nejteplejší v řadě pozorování na naší stanici od roku 1950.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
Filatelisté pro veřejnost

Schůzky Klubu
filatelistů

Schůzky Klubu filatelistů se konají každou
druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hodin
v prostorách Klubu důchodců na poliklinice v Masarykově ulici (vchod z nádvoří). Zájemci (i nečlenové) mohou na schůzce získat informace o hodnotě svých sbírek
známek, popřípadě pohlednic a podobných
sběratelských předmětů.
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50 NEJTVRDŠÍCH HASIČŮ. Přesně tolik hasičů z celé republiky se v sobotu 17. září zúčastnilo extrémní soutěže v areálu telčské
stanice. Zvítězil Petr Moleš z Hodonína, telčský Milan Pařil byl třetí. Přihlíželo více než 300 diváků. NASAZENÍ. Aleš Němeček
v soutěži štafet. VYČERPÁNÍ. Milan Pařil v cíli.
Obě fota Marcela Stuchlíková

SV. MARKÉTA SE VRÁTILA. Snímek pro historii. Sv. Markéta se v září vrátila
na své místo na dolní kašně.
Foto: Ilona Jeníčková

SDÍLENÍ V NOVÉM. 10. října, v rámci Dne otevřených dveří,
představila o.p.s. SDÍLENÍ své nové provozní prostory na poliklinice v Masarykově ulici. Jeho součástí byla také ukázka bohatého sortimentu zdravotních a kompenzačních pomůcek a pomůcek pro sebeobsluhu, které SDÍLENÍ nově také prodává. Ty
na snímku Ilony Jeníčkové představuje ředitelka SDÍLENÍ Michaela Čeřovská.
Foto: Ilona Jeníčková
TL 11/2016

ROZKVETLÁ TELČ. Oceněná předzahrádka paní Ivany Navrátilové v ulici Na Sádkách. Více na str. 18.
Foto: Věra Mikešová

BLÍŽÍ SE DOBA DÁRKŮ. Ty budou mít určitě mnoho podob.
Nejen zajímavou či originální. Mohou být také prospěšné. Jako třeba perníčky z dobročinného obchodu SDÍLENÍ v ulici
Na Můstku. Zisk z jejich prodeje je použit na financování domácí hospicové péče. Navíc se při jejich zakoupení přesvědčíte
o šikovnosti autorky, paní Vlasty Přibylové ze Studnic.
Foto: Ilona Jeníčková
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Mažoretky Telč, z.s.
Medailová žeň v Táboře
Podzimní soutěže velkých formací baton
začaly trojnásobným úspěchem Mažoretek Telč, z.s. Všechny tři skupiny, Poupátka, Růžičky i Růže, dosáhly v nepostupové soutěži v Táboře O kalich Jana Žižky
na medaile. Stříbrné si dovezly skupiny
Poupátka (kategorie miniděti) a Růže (juniorky) a bronzové Růžičky (kadetky). Porota ocenila vysokými známkami choreografie všech tří skladeb (Perpetum nebo
lásku, Hádej, mámo a Tak si běž). Za všemi stojí Maruška Strnadová, která nyní nacvičuje s děvčaty již nové skladby pro další sezónu.
Renata Křížková, Marie Strnadová

Zlatá sobota mažoretek
Říjnové (15.) soutěže mažoretek
v
Moravských
Budějovicích
O posvícenský koláč se zúčastnily
všechny tři skupiny Mažoretek Telč,
z.s., Poupátka, Růžičky i Růže. Skupiny
Poupátka (děti) a Růžičky (kadetky)
v kategorii velkých formací s náčiním
baton vybojovaly zlaté medaile, Růže
(juniorky) získaly stříbrnou medaili.
Poprvé jsme také soutěžili i v kategorii
malých formací s náčiním baton.
Miniformace
kadetek
ve
složení
T. Kosová, N. Liščáková, K. Vyvadilová,
K. Hradilová, A. Lupačová předvedla
bezchybný výkon a skončila na prvním
místě. Další zlatou brala děvčata
v miniformaci seniorek ve složení
K. Lazárková, M. Křížová, K. Štěpánová,
S. Rychtecká, K. Vyvadilová, K.
Doskočilová a S. Liščáková. V sólu
s náčiním baton předvedla nádhernou
skladbu Karolína Hradilová a brala další
zlato. Ke zlatu z miniformace si přidala
ještě Simona Liščáková v sólu juniorek
stříbrnou medaili. Medailové žně završilo
duo P. Páralová a T. Drgová, které získalo
bronzovou medaili. Z Moravských
Budějovic přivezla děvčata 5 zlatých,
2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Pro
telčské mažoretky to byla vydařená
soutěž.
Renata Křížková

Netradiční konference

Obnova a využívání
historických sýpek
9. až 11. listopadu se v prostorách Panského
dvora uskuteční konference Obnova a využívání historických sýpek. Pořádají ji Institut pro památky a kulturu, o.p.s., ve spolupráci
s telčským pracovištěm Národního památkového ústavu a městem. „Historické sýpky jsou
součástí krajiny již od středověku a dodnes se
dochovala řada těchto hospodářských staveb,
často vysoké architektonické hodnoty,“ uvádí
organizátoři konference v její anotaci.
Konference bude věnována jak obnově sýpek, tak možnostem jejich nového využití. Při
pohledu na sýpku v areálu Panského dvora je
zřejmé, jak je pro město konference aktuální.
„Proto je do jejího programu zařazen ve středu podvečer Regionální blok, který bude zdarma přístupný široké veřejnosti,“ uvedla pro
TL Ilona Ampapová z NPÚ v Telči.
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U ROŠTĚNKY BYLA DRAKIÁDA.
V sobotu 15. října se u rybníka Roštejn konala již 7. telčská drakiáda. K překvapení
a velké radosti všech vyšlo nádherné počasí, a i když moc nefoukalo, draků a dráčat se sešlo poměrně hodně. Po běžeckém
výkonu s draky se mohli účastníci posilnit
svařákem, dýňovou polévkou nebo výtečným jelením ragú, napsal TL Lukáš Mazal.
Nejhezčí doma vyrobený drak vyhrál dort
z cukrárny Celerin.

Vyhodnocení soutěže o květinovou
výzdobu 2016

Rozkvetlá Telč má vítěze

Foto: Ilona Jeníčková

REGIONÁLNÍ BLOK konference
9. listopadu 18:30 – 20:00
Blok je určen široké veřejnosti a je zdarma
● Historické sýpky na Telčsku
● Panský dvůr Telč
● Hospodářské stavby na Telčsku
V rámci Regionálního bloku zazní informace nejen o Panském dvoře, ale i o historických sýpkách na Telčsku a další zajímavosti.
Podle TZ

Vánoce v Klubu důchodců. Již v listopadu
Od 27. do 30. listopadu se v Klubu důchodců na poliklinice v Masarykově ulici uskuteční tradiční výstava mikulášských
a vánočních perníčků. „Všechny vystavené
perníčky připravily naše členky. Určitě stojí

Foto: Lukáš Mazal

za to, aby se o jejich šikovnosti přesvědčila široká veřejnost, kterou na výstavu srdečně zveme. Výstava bude přístupná v uvedené dny vždy od 9 do 16 hodin,“ informovala
TL vedoucí klubu Ludmila Bartošková.

Stejně jako v uplynulých letech, i letos byly
po celý rok monitorovány květinové výzdoby
předzahrádek domů, oken a nejbližšího okolí v Telči a místní části Studnice. Díky vaší
péči jsme se mohli těšit z krásy rozkvetlých
předzahrádek a oken od jara až do podzimních dnů. Velmi si vážíme snahy všech, kteří
se na péči o okolí domů podílí a přispívají tak
k pěknému vzhledu města. Právem všem patří velký dík. V letošním roce získaly ocenění
za květinovou výzdobu paní Marcela Doskočilová, Lenka Krejčová, Renata Křížková,
Ivana Křížová, Ivana Navrátilová, Dagmar
Pelechová, Marta Podolská, Dana Pospíchalová a Jana Prokopová. V kategorii provozoven byli oceněni Sylva Falatová (Malovaný krámek, nám. Zachariáše z Hradce 17),
Metoděj Rymeš (vinárna U Metoděje, Palackého 30) a Antonín Zedník (topenářské
a zámečnické práce, Myslibořská 316). Dárkové předměty v podobě zahrádkářských potřeb převzali ocenění z rukou starosty města
Romana Fabeše a místostarosty Pavla Komína dne 31. října v obřadní síni radnice.
Věra Mikešová
odbor životního prostředí MěÚ Telč
TL 11/2016

Extrémní Roštejnské stráně

Sport

Fotbal

Tabulka I. A třídy Vysočiny po 11. kole
1. Kouty
11 40:12 30
2. Budišov-Nárameč 11 21:12 21
3. Třebíč B
11 43:16 20
4. Herálec
11 22:13 20
5. Vladislav
11 18:16 20
6. Telč
11 14:11 19
7. Nové Syrovice
11 24:28 17
8. Vrchovina B
11 18:23 13
9. Žďár n.S. B
11 18:25 12
10. Rantířov
11 19:31 11
11. Třešť
11 16:29 9
12. Hrotovice
11 20:35 9
13. Šebkovice
11 14:21 8
14. Želetava
11 20:35 8
Výsledky mužstva mužů v I.A třídě kraje
od 8. do 11. kola
Telč –Herálec			
1:1
Vrchovina B – Telč		
0:1
Telč - Vladislav			
1:1
Budišov/Nárameč – Telč		
2:1

V dalším ročníku orelských závodů Roštejnské stráně v sobotu 1. října padl účastnický
rekord. Poprvé se na startovní čáru postavilo
více než 100 běžců. Z toho bylo 59 dětí a mládeže. Pomohl k tomu nejen hezký slunný den,
ale také dvě nové disciplíny, které byly do závodů zařazené. Lidový běh, který je zaměřen
speciálně na netrénované běžce, a překážkový
běh, který naopak vydatně prověřil nejen vytrvalost, ale i obratnost účastníků. Na 3,8 km
dlouhé trati čekalo na závodníky ve dvou
okruzích celkem 22 překážek. Na jeho start se
postavilo osm statečných, z toho jedna žena.
Překážkový běh vznikl díky spolupráci s SDH
Telč. Tabulka úspěšných běžců z Telče a okolí:
Prokop Kovář
2. místo v kategorii Benjamínci
Alžběta Tůmová
3. místo v kategorii Benjamínci

Lucie Trojanová
2. místo v kategorii Atletická školka
Patrik Jarolímek
3. místo v kategorii Atletická školka
Metoděj Tůma
1. místo v kategorii Nejmladší žáci
Prokop Kadlec
3. místo v kategorii Mladší žáci
Anežka Langhammerová
1. místo v kategorii Ženy A
Václav Husták
3. místo v kategorii Muži D
Martin Tupý
3. místo v Extrémním běhu
Podrobné výsledky a fotky z akce si můžete
prohlédnout na
www.oreltelc.cz/Rostejnske_strane
David Kovář

Hokej

Tabulka Jihočeské krajské ligy po 4. kole
4 40:12 12
1 Český Krumlov
4 23:15 9
2 Veselí nad Lužnicí
4 25:18 9
3 Milevsko
3 15:11 6
4 Tábor B
5 Hluboká nad Vltavou 3 16:12 6
6 HC Slavoj Žirovnice 4 14:14 6
4 16:23 6
7 Telč
4 14:26 6
8 Humpolec
4 19:20 3
9 Soběslav
4 11:21 3
10 Vimperk
4 11:22 2
11 Radomyšl
4 11:21 1
12 Strakonice
Výsledky mužstva SK Telč v Jihočeské
krajské lize od 1. do 4. kola
Milevsko  - Telč			
9:3
Telč – Hluboká n.Vltavou
6:3
Vimperk – Telč			
7:2
Telč – Tábor B			
5:4
Bude se hrát v listopadu
12. 11. v 16:30 Telč – Humpolec
26. 11. v 16:30 Telč – Žirovnice

Stolní tenis

Tabulka divize Vysočiny po 4. kole
4 40:13
1. Telč
4 34:18
2. Pelhřimov
3. Havlíčkův Brod B 4 34:22
4 33:28
4. Jemnice
5. Světlá nad Sázavou 4 29:27
4 27:34
6. Ostrov H. Brod
7. Žďár nad Sázavou B 4 31:36
4 27:31
8. Jihlava
4 24:33
9. Chotěboř
4 20:30
10. Třebíč
4 29:39
11. Třešť
4 22:39
12. Polná
TL 11/2016

16
13
13
11
11
10
9
8
8
7
5
5

Start nejmladší kategorie.
Výsledky mužstva SK Telč v divizi Vysočiny od 1. do 4. kola
Telč – Třešť			
10:6
Telč – Třebíč			
10:1
Chotěboř – Telč			
3:10
Žďár n. Sáz. B – Telč		
3:10

Florbal

20. listopadu od 11.30 hod. turnaj Elevů
(mladší žáci) ve sportovní hale ZŠ Hradecká za účasti dvou týmů Pelhřimova
a po jednom z Pacova a Telče.
Výsledky Elevů (mladší žáci) na turnaji
v Pelhřimově 16. října
Telč - Pelhřimov 3 : 2

Foto: Martin Tupý

Telč - Žďár n.S. 2 : 7
Telč - Pacov 1 : 4
Telč - Žďár n. S. 5 : 1
Telč - Pelhřimov 0 :4

Turistické pochody

v roce 95. výročí založení Klubu českých
turistů v Telči
5. 11.
Vysočinou k Telči aneb Za královnou Eliškou (53, 36, 21, 15 km)
6. 11.
Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic aneb
Po stopách husitských bojovníků (50, 37, 29,
24, 20, 10 km)
Více na www.kcttelc.cz
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Bohoslužby
Římskokatolické

5. 11. so
17.00
6. 11. ne
7.30
		9.00
		10.30
12. 11. so
17.00
13. 11. ne
7.30
		9.00
		10.30
19. 11. so
17.00
20. 11. ne
7.30
		9.00
		10.30
26. 11. so
17.00
27. 11. ne
7.30
		9.00
		10.30

Evangelické

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

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

Adventisté

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

Telčské podzemí

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Jolana Šebestová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
David Bláha, Třešť
a Iveta Příhodová, Třešť
Andrew Peter Long,
Basildon, Velká Británie
a Iva Matulová, Jihlava
Vlastimil Habrcetl, Plzeň 10 - Lhota
a Anna Polednová, Radkov
David Opavský, Jihlava
a Magdalena Čepčányová,
České Budějovice
Josef Toth, Jihlava
a Ivana Korandová, Jihlava
Petr Freibauer, Strachoňovice
a Hana Vytisková, Strachoňovice
Martin Ira, Mrákotín
a Aneta Burgetová, Olomouc
Jan Rotrekl, Brno
a Michaela Prokopová, Mrákotín
Jan Štefl, Domašín
a Vendula Smržová, P. Dubenky
Alexandr Doman, Jihlava
a Pavla Kubů, Těšenov
Jan Votánek, Praha
a Věra Geblerová, Praha

Opustili nás

Anežka Suchá, Černíč
Jiří Dvořáček, Mrákotín
Milada Tomášová, Staré Město
František Koza, Krahulčí
Jiří Hrevuš, Dyjice – Rozsíčky
Jiří Marek, Krahulčí
Vladimír Kovář, Sedlejov
Marie Štrejbarová, Řídelov
Emilie Klusáčková, Vanov

85 let
80 let
94 let
80 let
61 let
60 let
81 let
83 let
94 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).

Vzpomínka
22. listopadu 2016 uplyne rok, kdy nás
opustil pan MVDr. Josef Horák z Telče.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.
Interaktivní zábavně-naučná expozice se
zajímavými fakty z historie města.
Prohlídky v listopadu v pondělí až pátek
po domluvě v Informačním centru osobně,
tel. 567 112 407
e-mail info@telc.eu
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Poděkování
Děkujeme paní Marii Drimlové za důstojné rozloučení s panem Františkem Kozou.
Děkují Kozovi

Vánoční rockový
muzikál Narozený
25. 11. v 19 hod.

Katolický dům Dačice
Na podporu sociálně terapeutické
dílny Dačické okénko

Jarmark Sdílení
Tradiční adventní jarmark Sdílení se uskuteční na telčském zámku v sobotu 26. listopadu od 13 do 17 hodin. Bude probíhat
prodej dárkového nejen vánočního zboží a výborného občerstvení. V zámecké
konírně vystoupí hudební uskupení Můra (harfa, flétny, kytary, zpěv) a folklórní soubor Krahuláček. Pro zájemce bude
možnost získat informace o činnosti Sdílení přímo s pracovnicemi, které budou
také připravovat palačinky a horké nápoje. Celé odpoledne bude probíhat finanční
sbírka na podporu domácí hospicové péče
v Telči a okolí.

Veřejná sbírka
na podporu domácí
hospicové péče
na Telčsku

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 11/2016 - 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

Uzávěrka příštího čísla
16. listopadu 2016
TL 11/2016

Kulturní kalendář
Akce

11. 11. 17.00
NPÚ
Slavnostní křest publikace „Telč – Otokar Maška Obrázky měšťanského života
na přelomu 19. a 20. století“
a nástěnného kalendáře Telče na rok 2017
„Jezerní růže Telč město UNESCO“ s kolorovanými kresbami Jana Heraleckého

10. 11. 16.00 Sebeobrana - kurz tě naučí, jak se ubránit beze zbraně. Akce pro veřejnost.
23. 11. 15.00 Dokážeš odmítnout drogu? Beseda s odborníkem.

Krteček

26. 11 13.00 - 17.00
nádvoří zámku
Adventní jarmark Sdílení
Tvořivé dílny, stánkový prodej, kulturní vystoupení, www.sdileni-telc.cz

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.
16. 11. beseda s Mgr. Bohdanou Rozkošnou

Koncerty

Klub důchodců

18. 11. 19.00
sál DPS
Závěrečný koncert sezóny KPH 2016
Účinkují: Vít Spilka - basklarinet, klarinet,
Olga Spilková - klarinet a Karel Plocek –
viola. Milé překvapení pro hosty je pravděpodobné.
27. 11. 17.00
kostel Jména Ježíš
1. adventní koncert – Adventus Domini - účinkuje Smíšený pěvecký sbor Santini Telč
Více na str. 7

Výstavy

26. 10. - 22. 11.
vstupní síň radnice
Kouzelné Telčsko
Fotografie Vlastimila Sítaře, člena spolku
Fokus Jindřichův Hradec
23. 11. 2016 - 15. 1. 2017
		
vstupní síň radnice
Vánoce na pohlednicích ze sbírky Martina Nováka
Vernisáž ve středu 23. 11. v 15.00 hod. s vystoupením žáků ZUŠ
24. 11. 2016 - 15. 1. 2017
Městská galerie Hasičský dům
Nad Betlémem vyšla hvězda
Vánoční výstava jihlavských betlémů s doprovodným programem každou adventní
neděli od 14 do 16 hod.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 24. 11. v 16 hod.
s vystoupením pěveckého sboru TELČísla.
Více na str. 7

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
Téma na listopad: Nebuď snadnou obětí
nudy, pokušení, agresora.
9. 11. Zumba – shazuj kalorie v rytmu
tance. Pod dohledem odborné lektorky.
TL 11/2016

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
11. 11. - Martin na bílém koni
Velké náměstí. Již od dvou hodin budou
ve stáncích k prodeji i ochutnávce svatomartinské rohlíčky, svatomartinské víno a mnoho dalších lahůdek i adventních inspirací.

CHEB

27. – 30. 11.
9.00 - 16.00
Výstava mikulášských a vánočních perníčků
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Biblický kroužek
● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ●
Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický
kroužek ● Více informací v klubu

26. 11. - Narozeninový mejdan Radia
Egrensis
KC Svoboda, Radio Egrensis letos na podzim oslaví už 25 let.

Chovatelé

KUTNÁ HORA

13. 11. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Sebeobrana na ZASTÁVce

Kurz sebeobrany tě naučí, jak se ubránit
beze zbraně.
Akce pro veřejnost se koná ve čtvrtek 10.
11. v 16.00 hod.

LESNÍ DRUŽSTVO
BOROVNÁ

při příležitosti 20. výročí pořádá dne 18. 11.
v KD Krahulčí tradiční
HUBERTSKOU ZÁBAVU
začátek v 19 hodin
tombola a zvěřinová kuchyně
hudba: DIXIE Slavonice
každá vstupenka je slosovatelná, předprodej vstupenek od 1. 11., tel. 777 167 083
Srdečně zvou pořadatelé.
Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu;
567 112 407, 567 112 408
Informujte nás o akcích v obcích
Mikroregionu Telčsko
Pište na mas@telcsko.cz
nebo tl@telc.eu

JINDŘICHŮV HRADEC

26. - 27. 11. – Jindřichohradecké Jihohrátky aneb Dejte děti do jeslí
Nový kulturní festival betlémů. Muzeum
Jindřichohradecka a centrum města.
12. 11. – Svatomartinské hody
GASK. Největší přehlídka svatomartinských vín a restaurací ve středních Čechách.

LITOMYŠL

do 20. 11. - Litomyšl: hlavní město současné české architektury
Regionální muzeum v Litomyšli. Reprezentativní výstava Davida Vávry a Petra Volfa představuje Litomyšl jako jedno z klíčových center současné české architektury.

POLIČKA

19. 11. 2016 – 18. 1. 2017 – Narodil se
Kristus pán, z růže kvítek vykvet nám…
- výstava
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce.
Ve dvou výstavních sálech představíme
betlémy ze tří století.

TELČ

24. 11. 2016 – 15. 1. 2017 - Nad Betlémem
vyšla hvězda. Vánoční výstava jihlavských
betlémů v Městské galerii Hasičský dům
s doprovodným programem každou adventní neděli od 14.00 do 16.00 hod.

TŘEBOŇ

6. 11. - Třeboň Rožmberská - 650 let
Dům Štěpánka Netolického
Zahájení výstavy k výročí působení slavného šlechtického rodu na Třeboňsku. Výstava potrvá do konce února 2017.
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
str. 21

GOB a SOŠ. Pro budoucí
žáky a jejich rodiče
Gymnázium Otokara Březiny a Střední
odborná škola Telč pořádá pro žáky 5. a 9.
tříd a jejich rodiče

8. prosince
Den otevřených dveří
v budově školy Hradecká 235.
14:15 pro žáky 5. tříd
15:00 pro žáky 9. tříd

ÚŽAS. Budily papírové modely historických objektů Jiřího Marka na říjnové výstavě v Klubu důchodců na poliklinice. Nejčastěji byla skloňována pečlivost, trpělivost a zručnost autora. Model telčského zámku a farního kostela dokazuje jejich oprávněnost.
Foto: Jiří Marek ml.
Prodej publikace Otokar Maška Telč Obrázky z měšťanského života na přelomu
19. a 20. století a kalendáře na rok 2017 s kresbami Jana Heraleckého
Jezerní růže Telč město UNESCO v Informačním centru od 14. listopadu. Více na str. 10

Mikuláš v Telči
v pátek 2. 12. od 13.00 do 17.00 hod.
na náměstí Zachariáše z Hradce
13.00 - 17.00
Vánoční trh a Vánoční elektrojízda
13.30 - 17.00
Vánoční koledy, zpívání dětí u stromečku
15.00 - 17.00
Čertování a peklo v Domě dětí, návštěva
Lucifera v pekle

16.30
Příchod Mikuláše s družinou a rozsvícení vánočního stromu a vánočního osvětlení města
Andílci a čertíci, čekáme vás v 16 hod.
u vánočního stromu, nejhezčí andílci a čertíci budou odměněni!
Ozdobené vánoční stromky dětí z telčských škol

Pro zájemce jsou připraveny informace
o studiu, přijímacím řízení a prohlídka školy.
V čase 13.45 – 14.30 nabízí zájemcům
ukázku hokejového tréninku studentů SOŠ
s možností prohlídky zimního stadionu.
Více informací: GOB a SOŠ Telč,
Hradecká 235, 588 56 Telč;
tel.: 567 584 551;
e-mail: info@gymnsostelc.cz;
http://www.gymnsostelc.cz
Studium na GOB a SOŠ:
● osmileté gymnázium - pro žáky 5. tříd ZŠ
● čtyřleté gymnázium - pro absolventy 9.
tříd ZŠ
● ekonomika a podnikání - pro absolventy
9. tříd ZŠ s volbou zaměření: veřejná správa - cestovní ruch - management sportu
a trenérství

Připravuje se

Vánoční besídka
Mažoretek Telč, z.s.

10. prosince v Panském dvoře

Srdíčko pro Afriku

Benefiční koncert pro sirotčinec
v Loumbile (Burkina Faso)
26. 12. v kostele Jména Ježíš
Pořádá farnost Telč
a zpívá DPS Srdíčko

Foto: Ilona Jeníčková
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LÉTO ULÉTLO. Ještě v sobotu 1. října bylo možné pořídit za krásného počasí v mikroregionu tento snímek. A pak
léto „ulétlo“.
TL 11/2016

