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LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

S balóny kulturní akce v srpnu neodlétly. Více v příspěvku starosty města na str. 3 a v rozhovoru s Věrou Peichlovou na str. 5.

● 25.

Foto: Lenka Pokorná

října v 17 hodin - slavnostní předávání Cen a Uznání města Telče za rok 2017
● 30. října v 16 hodin - zasedání zastupitelstva města
Obě akce se konají v Konírně státního zámku

Z jednání rady města Informační schůzky ke kotlíkovým dotacím
69. schůze - 23. srpna

--RM schválila finanční příspěvek ve výši
5 tis. Kč na podporu veřejné charitativní
cyklotour „Na kole dětem Vysočinou“.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
bytové jednoty č. 214/2 v domě č.p. 214
v ulici Radkovská, Telč -Staré Město.
--RM jako jediný společník obchodní společnosti Služby Telč, spol. s r.o. schválila
v souladu se zněním § 190 odst. 1 písm. e)
zákona o obchodních korporacích udělení
prokury Ing. Jaroslavu Blechovi.
--RM schválila České televizi zábor veřejného prostranství na náměstí Zachariáše
z Hradce pro natáčení hraného dokumentu
„Defenestrace“.

70. schůze - 6. září

--RM vzala na vědomí Zprávu o hospodaření Lesního družstva Borovná za rok 2016.
--RM schválila udělení výjimky pro ZŠ Masarykova z nejvyššího počtu žáků pro třídu
8.A pro školní rok 2017/18 na počet 32 a pro
třídu 9.A pro školní rok 2018/19 na počet 32.
--RM schválila provedení rozpočtového opatření ve výši 200 tis. Kč na zajištění realizace
akce „Komunikace Radkovská, Telč“.
--RM schválila zveřejnění záměru propachtovat část pozemku parc. 6908/47 zahrada,
díl č. 15 o vým. 371 m2 v zahrádkářské osadě Markovo humno.
--RM schválila „Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů“.

Konzultační den
rady města

středa 18. 10. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Telč navštívil
velvyslanec Slovinska
V polovině září přivítalo naše město velvyslance Slovinska Leona Marce. V rámci programu jsme společně prošli zámek a náměstí
a diskutovali jak o historii našeho města, tak
i mezinárodní situaci. Ale na rozdíl od podobných návštěv měla tato ještě další část programu. Pan velvyslanec se velmi zajímal o letos
jmenovaný Národní geopark Vysočina. A důvod? Náš geopark navázal kontakt se slovinským geoparkem Idrija a rýsuje se možnost
zajímavé spolupráce. Proto si v doprovodu
náměstka ministra životního prostředí V. Dolejského prohlédl kromě města i hrad Roštejn
a geoexpozici u Roštejnské obory.
Roman Fabeš
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Kraj Vysočina vyhlásil 19. září nový dotační program na výměnu starých kotlů na tuhá
paliva za nové zdroje tepla s názvem „Kotlíkové dotace II“. O tyto dotace je možné žádat od 20. 10. 2017. Pro zajištění informovanosti občanů o podmínkách poskytování
těchto dotací pořádá Kraj Vysočina v jednotlivých obcích s rozšířenou působností (kterých je v kraji 15) informační schůzky. Podle
Krajem Vysočina nastaveného harmonogramu proběhla informační schůzka v Telči dne
21. 9. 2017, o čemž Městský úřad Telč informoval občany rozesíláním SMS zpráv
a na svých webových stránkách. V říjnu budou informační schůzky ke kotlíkovým dotacím probíhat v dalších městech v kraji (2.10.
- Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, 3.10. - Humpolec, 4.10. - Chotěboř, 5.10.
- Pelhřimov, 9.10. - Jihlava, 10.10. - Třebíč,
Pacov, 11.10. - Bystřice nad Pernštejnem,

12.10. - Velké Meziříčí, 16.10. - Světlá nad
Sázavou).
Zájemci, kteří se nemohli zúčastnit informační schůzky v Telči, tak mají možnost získat více informací o dotačním programu ještě na jiných místech. Informační schůzky se
v každém městě konají vždy ve dvou termínech-od 13:00 hod a od 16:00 hod.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ
Místa konání schůzek v sousedních obcích s rozšířenou působností
Moravské Budějovice, MěÚ, nám. Míru
31 (2. října)
Pelhřimov, MěÚ, Pražská 2460, zasedací místnost (5. října)
Jihlava, Krajský úřad, Žižkova 57, kongresový sál (9. října)
Třebíč, MěÚ, Masarykovo nám. 116/6,
zasedací místnost (10. října)

Volební servis TL
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. a 21. října 2017.

Oznámení o době a místě konání
voleb pro město Telč
TL 9, str. 6 a úřední deska

Voličské průkazy

Občan zapsaný ve stálém 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
prostřednictvím datové schránky nejpozději
do pátku 13. října 2017 nebo osobně do středy 18. října 2017 do 16.00 hod. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici na výše uvedeném pracovišti MěÚ Telč,
příp. ke stažení na webových stránkách města www.telc.eu. Voličský průkaz si může občan vyzvednout osobně či prostřednictvím
zplnomocněného zástupce nejdříve 5. října 2017, nejpozději 18. října 2017 do 16.00
hod, příp. mu bude zaslán poštou na adresu
trvalého pobytu nebo tu, kterou si pro doručení zvolí.
Podrobněji TL 8/2017, str. 5.

Vydávání OP v době konání voleb

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 pou-

ze občanský průkaz s prošlou lhůtou platnosti. Pracoviště občanských průkazů MěÚ
Telč Na Sádkách čp. 453 bude v době voleb
otevřeno v pátek 20. října 2017 do 22 hod.
a v sobotu 21. října 2017 od 8 do 14 hod.

Návštěva voliče s přenosnou volební schránkou

Volič v Telči může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů Městský úřad
Telč telefonicky na číslech 567 112 461- 463
a ve dnech voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu okrsku, pro který byla volební
komise zřízena. Kontakty na příslušné OVK
ve dnech voleb jsou:
Volební okrsek č. 1
Městský úřad – radnice, nám. Zachariáše
z Hradce, tel.. 567 112 435
Volební okrsek č. 2
ZŠ Masarykova ul., školní jídelna, tel.
777 471 450
Volební okrsek č. 3
Gymnázium - nová aula, tel. 777 471 449
Volební okrsek č. 4
Dům s pečovatelskou službou, Špitální ul.,
tel. 777 471 448
Volební okrsek č. 5
MŠ Nerudova ul., tel. 777 471 445
Volební okrsek č. 6
ZŠ Masarykova ul., učebna, tel. 777 471 446
Volební okrsek č. 7
Osadní výbor Studnice, tel. 777 471 447
JUDr. Jana Matoušková
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Radosti a starosti telčského starosty
Základní kámen nového DPS
položen
Nemám rád příliš vzletná slova. Ale čtvrtek 21. září se asi dá označit za významný.
Završila se totiž několikaletá snaha města o vytvoření nového a důstojného zázemí pro naše seniory. Samozřejmě to, že se
klepalo na základní kámen, ještě neznamená, že je vše hotovo. Je to jen začátek
výstavby nového komplexu. Ale ze zkušenosti z jiných projektů víme, že je mnoh-

stupitelů, kteří návrhy projednali na svém
zářijovém zasedání. Přestože činnost letošních oceněných určitě znáte, rád bych
je alespoň pár řádky představil:
Sdílení, o.p.s., letos již desátým rokem poskytuje služby v sociální a i zdravotnické
oblasti. Pracovníci Sdílení v rámci domácí hospicové péče a prostřednictvím půjčovny pomůcek pomohli mnoha rodinám
ve městě a okolním regionu. Sdílení je také aktivní v organizaci řady charitativních
a vzdělávacích akcí ve městě.

vem pro seniory a Domem s pečovatelskou
službou v Telči. V posledních letech navázal spolupráci s Ústavem pro zrakově postižené PALATA v Praze, kam pravidelně
zajíždí s kulturním programem.
Současně s Cenami města budou udělena
i Uznání města žákům a studentům telčských škol. Rád bych vás všechny pozval
ve středu 25. října v 17 hodin slavnostní
předání do Konírny zámku.

Kdy poletí vrtulník

SENIOR REZIDENCE TELČ v Batelovské ulici se stává skutečností. Ještě před poklepáním jejího základního kamene řadou hostí 21. září požehnal novému dílu děkan P. Josef
Maincl. Vlevo starosta Roman Fabeš a jednatel společnosti Senior Holding Anton Kellner.

To je v poslední době asi nejčastěji pokládaná otázka. Všichni se totiž těší na avizovanou atrakci. V polovině září, kdy tyto
řádky píšu, se zatím řeší spousta povolení, které jsou k přeletu nad městem třeba.
A tak termín letu závisí na rychlosti „úředního šimla“. A samozřejmě také na počasí. Zatím to vypadá na začátek října, takže
uvidíme. Jen pro mě je to složité, protože
nevím, zda v době, kdy budete tyto řádky
číst, už vrtulník letěl, anebo teprve poletí... Nicméně práce na krovu věže sv. Ducha pokračují dle harmonogramu. Dodavatelská firma H&B Delta ze Vsetína menší
díly krovu dopravuje na věž výtahem a postupně je tam i dává dohromady. A vrtulník
pak na vrchol věže posadí jako „třešničku
na dort“ jen ty nejdelší trámy krovu. Budou až 16 metrů dlouhé a musely se na ně
speciálně kácet stromy. Po usazení a dokončení krovu přijde na řadu jeho opláštění měděným plechem. A pokud nedojde
k nějakým komplikacím, v půli listopadu
bude věž zářit novotou.

dy daleko složitější připravit dokumentaci
a prokousat se administrativou, než budovu postavit. A jsem rád, že za účasti mnoha
významných hostů zaznělo z úst představitelů investora, firmy SENIOR HOLDING,
že v co nejkratší době zahájí vlastní stavební práce a do konce příštího roku by
měla být stavba hotova.
Jen pro připomenutí uvádím, že v nové
„Senior rezidenci Telč“ bude celkově 120
lůžek. Z toho 60 lůžek pro klasickou péči
o seniory a 60 lůžek se zvláštní péčí. Nový objekt ale bude mít i prostory pro veřejnost, kapli nebo fitnesscentrum. A samozřejmě veškeré další zázemí potřebné pro
péči o seniory. Po dobudování nového zařízení do něho přejdou všichni klienti a zaměstnanci stávajícího Domova pro seniory
na Starém Městě.
Zastupitelé schválili ceny města
Stalo se už dobrým zvykem, že při příležitosti výročí založení naší republiky uděluje Telč Ceny města. Je to kompetence za-

Přestože skončily prázdniny a začal školní
rok, i v září v Telči určitě „nechcípl pes“,
jak někdo tvrdil po folkovkách. A zdaleka není možné vypsat všechny akce. Jan
Smigmator měl benefici v orlovně, koncertovala Ivana Moravcová se Swing triem
a Santini. Náměstí zaplnila charitativní jízda s Josefem Zimovčákem, farmářské trhy
a Svatováclavské slavnosti. Závodili hasiči, hokejisté hledali nové talenty, Kolečka
projela Lipkami a do okolí vyrazili i veteráni z muzea techniky. NPÚ připomněl
přednáškami a koncerty osobnost Zachariáše z Hradce a také ve spolupráci s univerzitami uspořádal architektonickou Scolu Telcz 2017. Ale asi nejatraktivnější bylo
natáčení hraného dokumentu České televize o pobělohorské době. Na náměstí vyrostlo popraviště a my mohli „naživo“ sledovat jednu z nejsmutnějších epizod naší
historie, když kat Mydlář srazil hlavu jednomu z českých pánů.
Roman Fabeš

Foto: Roman Pokorný
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Klub filatelistů je jednou z nejstarších společenských organizací v Telči, v letošním
roce oslaví 80 let své činnosti. Město propaguje svou výstavní i sběratelskou činností, díky níž má Telč několik poštovních
známek i příležitostných razítek. K letošnímu výročí připravují výstavu s dalším
příležitostným razítkem.
Josef Salák je zaměstnancem Služeb Telč
a jeho pracovní náplní je mimo jiné i péče
o hřbitovy. Pan Salák se ale této činnosti
věnuje podstatně více, než jsou jeho pracovní povinnosti, a hlavně díky němu jsou
hřbitovy v Telči důstojným místem posledního odpočinku našich bližních, ale i místem poznávání historie města a jeho významných osobností
Klub důchodců v letošním roce oslaví 30
let činnosti. V prostorách polikliniky připravuje pro seniory z města a okolí celotýdenní bohatý program složený z přednášek, besed i pohybových a kulturních
aktivit. Dlouhodobě spolupracuje s Domo-

Kat Mydlář v Telči
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Policie ČR Telč
informuje
Pomoc seniorce

V úterý 29. srpna přijali policisté po osmé hodině večer oznámení, že by se v domě v obci
na Telčsku měla nacházet seniorka, která má
zdravotní obtíže. Třiasedmdesátiletá žena telefonovala své příbuzné, která se nenachází
na Vysočině, a sdělila jí, že potřebuje pomoc.
Do obce ihned vyjeli policisté, zdravotnická záchranná služba a také hasiči. Na bouchání a zvonění u dveří domu nikdo nereagoval. Vzniklo tak podezření, že je seniorka
v ohrožení života. Vstupní dveře proto hasiči otevřeli. Seniorka ležela v jedné místnosti
na podlaze. Žena měla vážné zdravotní obtíže. Do péče ji hned převzali zdravotníci, kteří
ji převezli do nemocnice. Policisté byt zkontrolovali a poté byl zabezpečen.

Zahrozila válka

V neděli 3. září po páté hodině večer řešili policisté oznámení o nálezu podezřelého předmětu na poli v blízkosti Batelovské
ulice. Věc připomínající granát se nacházela v blátě, které je vyváženo z rybníka.
Na místo vyjela policejní hlídka a místo
nálezu zajistila proti vstupu nepovolaných
osob. Přivolaní policejní pyrotechnici předmět identifikovali jako ruční granát z druhé
světové války. Zajistili ho a odvezli k provedení odborné likvidace.

Krádež nafty z bagru

Policisté pátrají po pachateli, který v Knínicích odcizil ze zaparkovaného bagru devadesát litrů nafty. Událost se stala v noci ze
středy 30. srpna na čtvrtek. Krádeží způsobil
pachatel škodu za více než dva a půl tisíce
Kč. Dalších sedm tisíc je pak škoda na poškozeném stroji.

Vandal zdemoloval Superba

30 tisíc Kč je předběžná škoda, kterou způsobil v úterý 22. srpna neznámý vandal
na zaparkovaném Superbu v ulici Na Parkaně. Vytrhl chromovanou okrasnou lištu
na dveřích, poškodil střechu, poškrábal kapotu a promáčkl blatníky. Po pachateli policisté pátrají.

Opět řídil alkohol

V neděli 3. září jel před jedenáctou hodinou večer po silnici mezi Telčí a Studnicemi sedmapadesátiletý řidič s Peugeotem
Partner. Při projíždění mírné zatáčky vyjel
za krajnici a narazil do silničních svodidel.
Ke zranění osob při nehodě nedošlo, zato řidiči naměřili policisté 2,01 promile alkoholu. Poškozením vozidla vznikla škoda přibližně 15 tis. Kč. Škoda na svodidlech asi
80 tis. Kč.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
str. 4

Otevřené ateliéry
7. a 8. října se v Kraji Vysočina otevřou ateliéry regionálních umělců a řemeslníků. V Mikroregionu Telčsko vás zvou:
Bartoň David SO i NE 10 – 16
MALÍŘ Setkání s autorem a obrazy v jeho
ateliéru. Moderní krajinomalbu inspirovanou Vysočinou. Místo, kde vznikají autorovy
obrazy představené již na desítkách výstav,
ve 24 dílech TV pořadu Cizí slovo poezie či
v celovečerním filmu Zdeňka Tyce JAKO
NIKDY s Jiřím Schmitzerem v hlavní roli
malíře.
Na Parkaně 123, Telč
GPS: N 48°48.65210‘, E 14°19.00553‘
tel.: 723 553 970
david.barton@email.cz
www.barton.ji.cz
Leupold Antonín SO 9 – 16
KOVÁŘ Ukázka klasických kovářských
prací, kovářské výrobky stavební, výtvarné
i práce restaurátorské.
Rozsíčky u Telče (Kovárna na statku)
GPS: N 49°10.54193‘, E 15°30.73968‘
tel.: 606 214 085, 567 213 207
leupold@kovarstvi-leupold.cz
www.kovarstvi-leupold.cz
STARKON Nová Říše,
SO i NE 7 – 12, 13 – 18
KERAMIKA Ukázka výroby novoříšské
keramiky, která je vyráběna z motivů stře-

dověkého herbáře z místní premonstrátské
knihovny.
Náměstí 72, Nová Říše
GPS: N 49°8.35363‘, E 15°33.74618‘
tel.: 773 996 177
info@keramika-starkon.cz
www.keramika-starkon.cz
Galerie Wimmer SO i NE 10 – 17
GALERIE představuje průřez tvorbou současných českých a slovenských výtvarníků,
především malířů.
nám. Zachariáše z Hradce 65, Telč
GPS: N 49°11.08658‘, E 15°27.20890‘
tel.: 792 319 264
aleswimmer@seznam.cz
www.galerie-wimmer.cz
V nejbližším okolí můžete také navštívit
Sklárnu Janštejn (SO 7:30 – 10:30, 11:00 –
12:30), umělecké kovářství Václava Nohy
(SO 9 – 17, NE 12 – 16) ve Štěměchách nebo
ateliér skoro-telčského řezbáře Petra Krajíčka v Rantířově (SO i NE 13 – 17). Aktuální informace k programu DOA 2017 najdete
na www.vysocina-kultura.cz a ve dnech konání jejich organizátoři na tlf. 730 806 819.
Dny otevřených ateliérů se v sousedních regionech, Jihočeském kraji (www.ajg.cz)
a v Dolním Rakousku (www.kulturvernetzung.at), konají 14. a 15. října.
Podle TZ

Ad: Horké léto. V lese jsou banderovci
● Několik pozorných čtenářů si v příspěvku Horké léto. V lese jsou banderovci
v minulých TL všimlo rozdílné interpretace jejich pojmenování. Příslušníci Ukrajinské povstalecké armády (UPA) byli nazýváni podle svého velitele Stepana Bandery,
odtud banderovci. V citacích kronikářů
jsme ale ponechali doslovné znění zápisů,
benderovci. Vzniklo tak, že Zemský národní výbor v Brně používal ve všech vydávaných dokumentech v této záležitosti
toto nesprávné pojmenování. To bylo velmi rozšířené. Například ho použil i Rudolf
Slánský v oficiálním publikovaném projevu na sjezdu Sdružení českých partyzánů
v Olomouci v létě 1947.

● Citaci o neslavné protibanderovské akci
mezi Novou Říší a Dolní Vilímčí, zaznamenanou Josefem V. Florianem, jsme čerpali
z knižního vydání jeho deníku Můj čas / Tempora mea, který vydala Nová tiskárna Pelhřimov v roce 2013. Publikace je v nabídce obou
veřejných knihoven ve městě.
● Pomníček připomínající zastřelené vojáky
československé armády Jaroslava Bartáka a Stanislava Gerneše u Dolní Vilímče jinou jednotkou armády byl obnoven v září 2016. Je vybaven OR kódem, který obsahuje informace
o tragické události. Za rok zaznamenal správce
mateřského serveru, na kterém je QR kód uložen, více než 100 přístupů na jeho adresu. Vzhledem k odlehlosti místa je to vysoké číslo.
/z/

Slavnostní výlov Staroměstského rybníka
hráz u Parního mlýna
sobota 28. října od 8 do 17 hodin

Prodej živých ryb širokého sortimentu, možnost jejich opracování
Občerstvení:
smažené a uzené ryby, rybí polévka, pivo, limo, svařené víno, grog ...
Zve Rybářství Nechvátal, tel. č. 603 512 291
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Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Věra Peichlová pro TL

Minulý měsíc jsem na radnici přijal milou návštěvu. Telč navštívil zájezd krajanů z USA, mezi kterými byli i obyvatelé
města Wilber v Nebrasce. Příjmení některých jsem dal do nadpisu. Krátce připomenu. V polovině 90. let uzavřela Telč
s tímto městem neformální přátelství.
Můžeme být na něj pyšní. Wilber vítá přijíždějící do města poutačem Hlavní město Česka v USA a stejnou informaci mají
v záhlaví i jeho webové stránky. Takže se

Zdařilé vystoupení balónářů na konci srpna podle některých signalizovalo končící
kulturní sezónu. Věra Peichlová, vedoucí
odboru kultury, s tímto závěrem v rozhovoru pro TL ale vůbec nesouhlasila. Připomněla množství kulturních akcí v září.
Ode Dne otevřených památek až po Svatováclavské slavnosti. Takže se hned nabídla otázka:
O kterou památku byl mezi návštěvníky
největší zájem, kolik jich do Telče zavítalo celkem?
Tradičně o prohlídku kostelů sv. Jakuba
a Jména Ježíš a o podzemí. Kolik lidí přišlo navštívit pouze památky, nelze přesně určit. Současně se konala charitativní
cyklojízda Na kole dětem Vysočinou s Josefem Zimovčákem s téměř 300 cyklisty
a po celý den probíhal hojně navštívený

Shestak, Karpisek, Kriz... S balóny kulturní akce v srpnu neodlétly

dá říci, že za partnera máme i metropoli v Americe. Vůbec nevadí, že v ní žijí
necelé dva tisíce obyvatel. Jak mě informoval pan Larry Shestak, prezident Sdružení Čechů v Nebrasce, který je jedním
z obyvatel Wilberu, partnerství s Telčí
si velmi váží a informují o něm v městských dokumentech. A taková reklama
až v Americe již něco znamená. Při setkání jsem se dozvěděl mnoho zajímavého. O spolupráci krajanského sdružení
s Univerzitou v Nebrasce, jak proběhl letos v srpnu dvoudenní Český den, který
Wilber pravidelně pořádá, že se ve Wilberu snaží udržet výuku češtiny... Svět se
stále zmenšuje, a tak si myslím, že za čas
se může neformální partnerství proměnit
v aktivní. Uspět v soutěžích Českého dne
v pečení koláčů či ve volbě miss by pro
telčská děvčata neměl být problém. A hudební vystoupení Skalak bandu a Bandu
Mark Vyhlidal v hale wilberského Sokola
by mohla doplnit Telčská dechovka. Určitě by měla velký úspěch.
Pavel Komín

ní zásluhu na tomto hodnocení má Divadlo
T.E.J.P. a Tančírna Třešť s inscenací Divadlo na rybníce. Nejen pro skvělá vystoupení účinkujících, světelné efekty, zapojení dětských herců, zajímavý námět. To, že
diváky „odvedlo“ z náměstí přes Belpskou
lávku novou stezkou až do zámeckého parku, bylo jak odvážné, tak pro cizí návštěvníky přínosné. A nejen pro ně. Kolik domácích si tuto trasu kdy prošlo a objevilo
tak méně známé zákoutí města?
Vraťme se ale k Vašemu úvodnímu tvrzení. Opravdu zářím letošní kulturní sezóna nekončí?
Určitě ne. V říjnu nás čeká slavnostní výlov Staroměstského rybníka, koncerty
KPH, výstava kreseb a fotografií posluchačů Univerzity třetího věku ve vstupní síni radnice, autogramiáda nové knihy Mar-

Vystoupení pěveckého sboru TELČísla pod vedením sbormistra Pavla Saláka 9. září v Městské galerii Hasičský dům mělo zasloužený úspěch.
Foto: Ilona Jeníčková
farmářský trh. Své „udělali“ i svatebčané. Zdarma zpřístupněné památky, jejichž
návštěvnost monitorovaly studentky GOB
a SOŠ, navštívilo cca 1 600 osob.
Nedá mi vrátit se k vrcholu letošní kulturní sezóny, srpnovým Historickým
slavnostem.
Nejen já, ale hodně účastníků je tentokrát
opravdu za vrchol sezóny považuje. Hlav-

ty Kučíkové, telčské rodačky, v Knihovně
UC a další akce. V listopadu připravujeme v Městské galerii Hasičský dům překvapení pro malé i velké. A v prosincovém
vydání TL najdou čtenáři přílohu Adventní a vánoční čas v Telči s nabídkou akcí
od prosince do počátku nového roku. Její rozsah je přesvědčí, že kulturní sezóna
ve městě prakticky nikdy nekončí… /z/

Dotace na kulturu a sport v Telči na rok 2018
Od 6. září je na webových stránkách města Telče www.telc.eu/obcan/dotace zveřejněn dotační program s možností žádat o finanční
příspěvek v oblasti kultury a sportu v Telči na rok 2018. Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. Žádost
je možné podat nejdříve po 30 dnech od zveřejnění. Žádosti o finanční příspěvky se přijímají od 7. 10. do 7. 12. 2017 na podatelně
Městského úřadu Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury
TL 10/2017
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Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Backman: Co by můj syn měl vědět o světě; Katalpa: Doupě; Pötzsch: Katova dcera a hra se smrtí; Táborská:Malinka; Serno: Medikus z Heidelbergu; Dán: Moucha;
Overton: Panenka; Hjörth: Poslední zkouška; Mlynářová: Rozcouraná duše; Delaney: Ta přede mnou; Francis: Trojkoruna;
Kessler: Vražedná past; Gillerová: Zvláštní příběh; Bolavá: Do tmy; Obermannová:
Dobré duše; Grey: Dopisy, které nikdo nečetl; May: Hadohlavec; Drozda: Kosí hnízdo;
Benková: Uličnice; Palán: Kdo chodí tmami

Naučná

Krautschneider: Co přinesly vlny a odvál
vítr; Badger: Háčkování pro radost; Snyder:
Tyranie: 20 lekcí z 20. století; Drdácký: Proměny telčských domů; Telč v průběhu staletí

Dětská

Webb: Lucka, nejmenší štěně; Hillestad:
Strašidelná knihovna - Na půdě je duch; Lewman: Tajný život mazlíčků; Rožnovská: Vašek Prášek Mydlinka; 4 pirátské příběhy; Pospíšilová: Lesní pohádky; Yee: Myš a krtek;
Velká kniha pohádek: Princezny
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Besedy městské
knihovny
● čtvrtek 12. října v 17.30 - Libor Drahoňovský - cestopisná beseda AUTOSTOPEM PO RUSKÉM SEVERU
● úterý 31. října v 17.30 - Petr Nazarov cestopisná beseda NOVÝ ZÉLAND
Obřadní síň radnice v Telči.

Novinky Knihovny UC
Verena Kast: Závist, žárlivost a jejich smysl; Pavel Dufek: Lidská práva v mezinárodní
politice; Jan Průcha: Andragogický výzkum;
Pavel Zatloukal: Lednicko-valtický areál;
Pavel Kosatík: České snění; Tomáš Novák:
Jak přežít se stárnoucími rodiči; Franco Cardini: Jeruzalém: průvodce dějinami města;
Václav Cibula: Olympijský rok: devět příběhů, devět cest ke slávě; Barrington Barber:
Praktický průvodce kreslení; Iva Knobloch:
Design v českých zemích 1900 - 2000
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knihovna UC bude od 18. září
z technických důvodů uzavřena.
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Týden knihoven 2. - 8. října
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 pro dospělé pondělí 2. října od 17.30 v knihovně
-- PODZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA pro
děti a jejich doprovod - úterý 3. října
od 13 hodin v dětském oddělení knihovny

-- „KŘÍŽOVKY A LUŠTĚNINY“ - zábavné luštění pro malé čtenáře
-- nové deskové hry - rozšíření nabídky
her z ALBI
-- vyhlášení celoroční hry LOVCI PEREL - více o pravidlech čtenářské hry
v knihovně
Více o jednotlivých akcích na www.mktelc.cz
nebo městské knihovně.

Autogramiáda Marty Kučíkové

Italské jednohubky. Důvěrně s autorkou
Telčskou rodačku a absolventku zdejšího gymnázia Martu Kučíkovou Němcovou jsme představili v červnových TL. To,
když uspěla v prestižní soutěži iDnes Blogerka roku. Nejenže
v ní zvítězila. Jaksi
„navíc“ obdržela i titul Blogerka desetiletí. V říjnu vydává
její blogy, vlastně příběhy, nakladatelství
Mladá fronta. Italské
jednohubky, jak Marta Kučíková svou knižní prvotinu nazvala,
budou mít slavnostní křest 26. října v Praze.
O dva dny později, v sobotu 28. října, se
pak s nimi a autorkou samotnou bude moci seznámit telčská veřejnost na autogramiádě v Knihovně Univerzitního centra MU.
Na otázku TL po receptu na alespoň jednu italskou jednohubku M. Kučíková prozradila: Recept na italskou jednohubku
v knize nenajdete. Spíše postřehy ze setkání s místními italskými domorodci, zejména s osmdesátiletými úžasnými frajery a jejich manželkami šťabajznami. Každá moje
jednohubka, kapitola, je o takovém setkání.

Ovšem i o jazykovém neporozumění, o tom,
proč jsou Italky štíhlé a jejich muži mají stále
dobrou náladu, ačkoliv mají pracovní soboty. Proč jsou asfaltově silná kafíčka bezedná
a nemůžete po nich dostat infarkt. Například
v jedné jednohubce,
nazvané „Jak utáhnout Itala na vařené
nudli“ najde nějaká
potenciální budoucí nevěsta zkráceně
zaručené rady, jak
získat srdce a žaludek Itala. Všechny mé zážitky jsou
pravdivé a skutečné, změnila jsem jenom jména lidí, se kterými mi bylo čest se
setkat. Autogramiáda, podle pořadatelek
spíš přátelské posezení, začne v Knihovně
UC v 16 hodin, upřesnila vedoucí knihovny
Ilona Martinů. Dodala: Setkat se s autorkou
nové knihy vydávané předním českým nakladatelstvím, navíc telčskou rodačkou, není
běžný zážitek. Věřím, že si ho nenechají ujít
jak čtenáři, tak i další místní patrioti.
/z/

Knihovna Univerzitního centra Telč
zve na výstavu

Po uzávěrce

Krása ornamentu
Zahájení výstavy vernisáží 3. listopadu
v 17:30 hod. Výstava je přístupna od 6. listopadu do konce února 2018 v otevíracích
hodinách knihovny, část výstavy lze zhlédnout i o víkendech v prostorách Cukrárny – Kavárny pana Haase v UC. Výstava
představuje výběr kresebných návrhů pro
textil, předloh a technik nástěnného zdobení interiéru z přelomu 19. a 20. století ze
sbírky mistra malířského řemesla pana Jiřího Klimeše z Dyjičky.
Alice Grünwald

J. Smigmator
pomohl orlovně
Více než 200 nadšených diváků aplaudovalo v orlovně na koncertu 16. září Janu
Smigmatorovi a jeho hostům. Mezi nimi
byli i telčští L. Bláha, J. Čajka a J. Kadeřávek. „Více než 50 tis. Kč je mimořádná
částka, kterou jsme díky J. Smigmatorovi získali ze vstupného na pokračování rekonstrukce orlovny. Všem vystupujícím,
ale i posluchačům, patří mé velké poděkování,“ uvedl pro TL starosta Orla Jaroslav Kadlec.
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Podjavořičan reprezentoval v Polsku
Poslední srpnový prodloužený víkend strávil folklorní soubor Podjavořičan v polském
Krakově. K vystoupení na Mezinárodním
folklorním festivalu jsme si přidali i návštěvu Věličky. Před vchodem do již nevyužívaných solných dolů jsme předběhli davy
netrpělivě přešlapujících turistů, naštěstí byla naše prohlídka zarezervovaná již předem.
Se skvělou a skvěle česky hovořící průvodkyní jsme zdolali 378 schodů a sestoupili tak asi 160 metrů pod zem. Odvážní se
dívali do černé hlubiny dalších šesti „podzemních podlaží“, méně odvážní vzhlíželi
nahoru za světlem, všichni obdivovali obrovské prostory vyztužené mohutnými kládami solí prostoupeného dřeva. V průběhu

la ještě prohlídka historického centra města
Krakova. Za pouhé tři hodiny jsme nemohli
stihnout vše, co doporučují průvodci: projít
Královskou cestu, vystoupat na Wawel, obdivovat vysoké klenby nespočetných kostelů, navštívit židovské město... I přesto jsme
si město užili, z bohaté nabídky každý zvolil
podle svého. Dopoledne v sobotu jsme vyzkoušeli skluzavky a tobogány v místním
aquaparku... Ale nejen to. Sobota byla totiž
dnem festivalovým. V podvečer jsme se konečně setkali s ostatními soubory z Bulharska, Řecka a Itálie; místní soubor bohužel
chyběl. Festival se neobejde bez průvodu,
proto jsme zpívajíce prošli okruh obrovským parkem. Naším cílem bylo pódium

Můžete vidět tabla
GOB a SOŠ
Volné prohlídky tabel absolventů GOB
a SOŠ v sobotu 7. října od 13,30 do 15,30
hod. v budově školy.

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro - Památky kolem nás

Kulturní krajina

Krajina představuje významnou
složku kulturního dědictví.
Přednáška provede pěti chráněnými
krajinnými celky jižních Čech.
Přednáší Ing. Marek Ehrlich

4. října v 18:00
v Univerzitním centru MU
Jezuitská kolej

Větrání kostela
v Lidéřovicích

Foto: Josef Horálek

téměř tříhodinové prohlídky jsme se dozvěděli o nebezpečné práci havířů, ochutnali sůl
krystalizující na stěnách i stropech a bludištěm chodeb se dostali až do kaple, vyzdobené nejen obrovskými lustry, ale i biblickými výjevy, vytesanými do soli s příměsí
písku a jílu. Kaple je dodnes využívána, konají se zde mše, svatby i koncerty; akustiku jsme vyzkoušeli i my. Cesta zpět na světlo boží byla mnohem rychlejší – hornickým
výtahem trvala jen několik desítek vteřin.
V pozdním pátečním odpoledni nás čeka-

u kulturního domu. Zamrzelo nás, že to nebylo jedno z pódií obklopených zvědavými
turisty, kterých jsme si včera všimli ve městě. Takto téměř polovinu obecenstva tvořili zpěváci, tanečníci a muzikanti ostatních
souborů. Přesto se vystoupení zdařilo a zahřála nás pochvala choreografky souboru,
paní Jany Návratové. Naše zahraniční cesta
ale nebyla jedinou letní akcí. V srpnu jsme
vystoupili v rodišti Bohuslava Martinů, Poličce, v září ve Velké Bíteši a Třebíči.
Kristýna Krejčířová

GOB a SOŠ Telč
Zve příznivce studentského divadla na reprízu hudebního divadelního představení

BALADA PRO BANDITU,

která se uskuteční v aule školy
6. října v 15 a 18 hodin
Volně přístupná generálka
5. října ve 14:30
Na představení 6. října je možné rezervovat vstupenky, které ale nejsou místenkami. Jestliže si vstupenku zarezervujete,
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přijďte prosím 15 minut před začátkem
představení, sdělte nám své jméno, na něž
jste rezervaci provedli. V aule si pak obsadíte volné místo. Kapacita sálu je 64
míst. V případě, že jste se rozhodli rezervaci zrušit, učiňte tak právě na stránkách rezervačního systému. Umožníte tím
odblokování míst, která by jinak zůstala
prázdná. Bližší informace na webových
stránkách školy.

V neděli 22. října od 14:30 hodin bude
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích další
Větrání. Jeho hostem bude PhDr. Roman
Lavička z NPÚ v Českých Budějovicích,
který pohovoří o dvoulodních kostelích,
mezi které lidéřovický kostel patří. V dis-

kuzi se můžeme pokusit o osvětlení teze,
zda zdejší kostel byl stavěn také jako případné opevněné útočiště pro obyvatele
obce. Kromě poznatků o historii a architektuře zazní při Větrání také krásná hudba, kterou přednesou na trombon Jan Nosek a na varhany Petr Sobotka.
jj

Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč
a Muzejní spolek v Telči zvou na zoologicko-cestopisnou přednášku Pavla a Kláry Bezděčkových

Splněný sen
aneb Jambo, karibu Kenya
Přednáška se koná v obřadní síni telčské
radnice v pondělí 23. října v 17 hod.
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Senioři v akci
Retro nákup, zvěřinec, požární útok… To jsou
názvy jen některých sportovních disciplín letošního XV. ročníku Telčského desetiboje seniorů, který uspořádali zaměstnanci Domova
pro seniory na Starém Městě proto, aby pobavili seniory ze spřátelených domovů Kraje
Vysočina, Jihočeského kraje a z rakouského
domova v Raabsu an der Thaya. Po úvodním
slově místostarosty Pavla Komína se všichni
vrhli s vervou do soutěžení. Na stupních vítězů se nejvýše umístily ženy z Klubu důchodců v Telči, čímž se jim podařilo obhájit loňské
první místo. Ocenění vítězům pak předal starosta Roman Fabeš. Celé akci přálo nejen počasí, ale i sponzoři, kteří zajistili občerstvení

pro zúčastněné. Účastníci oceňovali originalitu disciplín, kvalitní přípravu i pohodovou
atmosféru. Dík proto patří všem organizátorům a také žákům telčské ZUŠ, kteří fanfárami přispěli k důstojnému zahájení příjemného dne. Soutěžící se rozcházeli se slibem,
že se všichni uvidíme na příštím 16. ročníku
Telčského desetiboje seniorů.
Marika Krejčí, ředitelka. DpS Telč
Letošní účastníci: Domov pro seniory
Raabs an der Thaya, Pacov, Budíškovice,
Jihlava - Lesnov, Telč, Pečovatelská služba Telč, Klub důchodců Telč

Humanitární sbírka
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 14. 10. 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

Taneční večery salsy
v orlovně
Orel Telč zve na taneční večery s výukou
salsy pod vedením manželů Horníkových
do orlovny. Sejdeme se v soboty 14. a 21.
října a 4. listopadu vždy od 20 do 22 hodin.
Vstupné na jeden večer je 100 Kč na pár.
Výtěžek z tanečních večerů bude použit
na obnovu orlovny.
David Kovář

Po uzávěrce
Ani zdravotní handicap některých klientů nebyl překážkou pro absolvování Desetiboje.

Foto: Eva Pavlíčková

Ke knihobudce přibyla kniholavička
O knihobudce, kterou ve vyřazeném elektrickém rozvaděči v Květinové ulici instaloval
pan Jindřich Kaupa, jsme psali v červencovém vydání. Neuplynul ani měsíc a fenomén poslední doby dostal partnera. TL o tom
informoval Vladimír Švec z telčské radnice. „V polovině srpna byla na cestě kolem
Ulického rybníka, před vstupem do zámeckého parku, instalována kniholavička. Jejím
účelem je dopřát občanům a návštěvníkům
města i v těchto místech prostor k zastavení,
četbě a oddechu. Kniholavičku Kingswood
věnoval do Telče Plzeňský Prazdroj.“ Zatím

nepříliš bohatý knižní fond nového odpočinkového bodu ve městě rozšířil v září autor knihobudky Jindřich Kaupa. „Toto není
prostor pro soupeření, ale pro spolupráci,“
vysvětlil svůj krok. S blížící se zimou pak
na zvědavou otázku, jak si s ní poradí knihobudka a kniholavička, odpověděli jak V.
Švec, tak J. Kaupa obdobně. V případě kniholavičky bude uložena i s knižním fondem
v areálu Služeb Telč na náklady společnosti,
která lavičku dodala. S obdobným zakonzervováním knihobudky pro zimní měsíce počítá i pan Kaupa.
/z/

Foto: Vladimír Švec
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Mažoretky uspěly
v Pelhřimově
Do nové soutěžní sezóny 2017/2018 vstoupily telčské mažoretky pod vedením Renaty Křížkové skvěle. V neděli 17. září uspěly
v náročné konkurenci v Pelhřimově v soutěži O pelhřimovský dukát. V kategorii Děti
nastoupila Poupátka se skladbou Dirididon.
Ta zaujala nejenom porotu, ale i publikum,
které jim celou skladbu mimořádně fandilo. Výsledek? Poupátka odvezla z Pelhřimova Pelhřimovský dukát. První místo získala
s náskokem 21 bodů před týmem na druhém
místě! V kategorii kadetek vybojovaly Růžičky třetí místo. V juniorkách nastoupily
Růže se skladbou Dívka z lepší čtvrti. K nové skladbě Dívka z lepší čtvrti mají také nové červeno-černé kostýmy, které dobře doplňují choreografii. Skončily na druhém místě,
když to první jim uteklo o jediný bod. Velký
podíl na úspěchu má Marie Strnadová, autorka choreografie všech nových skladeb.
Podle textu Renaty Křížkové
V současné době přijímáme
do týmu Poupátek nové mažoretky
ve věku 5 až 7 let.
Přihlásit se mohou na kterémkoliv tréninku
nebo na tlf. 775 364 645
TL 10/2017
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List MAS Telčsko (78)

Finanční podpora míří do našeho mikroregionu
Strategie rozvoje území Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko byla schválená 23. srpna 2017. Strategie úspěšně prošla všemi hodnoticími procesy
Řídicích orgánů jednotlivých operačních programů, v jejichž rámci bude následně MAS Telčsko vyhlašovat výzvy k předkládání žádostí o podporu. Konkrétně se jedná o Program rozvoje venkova (PRV), Integrovaný regionální operační program (IROP) a Operační program Zaměstnanost
(OPZ). Strategie (SCLLD) je koncepčním dokumentem, který stanovuje směry a priority rozvoje regionu MAS v následujících letech.
Vyhodnocuje problémy i potenciál regionu a navrhuje jeho další rozvoj. SCLLD vznikla metodou komunitně vedeného místního rozvoje,
tzn. zapojením místních komunit včetně veřejnosti prostřednictvím veřejných projednání. Strategie se skládá ze tří částí – analytické, strategické a implementační. Celé znění strategie MAS Telčsko ve finální podobě je k dispozici na www.telcsko.cz/mas Na základě schválené
strategie rozvoje území může MAS začít vyhlašovat výzvy a přerozdělovat finanční prostředky do území regionu MAS, tj. na území Mikroregionu Telčsko,
z výše uvedených operačních programů (PRV, IROP, OPZ) v programovém období 2014 – 2020. Vyhlášení prvních výzev MAS Telčsko plánuje v listopadu/prosinci 2017 (OPZ) a poté v lednu 2018 (IROP a PRV). Harmonogram plánovaných výzev MAS Telčsko najdete na webových stránkách MAS.

Integrovaný regionální
operační program (IROP)
Podpora ze strany MAS bude až do výše 95 %
způsobilých výdajů. V rámci IROP bude rozděleno cca 20 mil. Kč. Opatření, v rámci kterých se budou moci předkládat projekty:
Opatření 3.2.2.A Investice do cyklostezek,
bezpečnosti a terminálů hromadné dopravy
Typy projektů: Výstavba cyklostezek a cyklotras včetně doprovodné infrastruktury; Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu; Komplexní opatření
pro zvýšení bezpečnosti dopravy v centru obcí
a na nebezpečných místech
Opatření 6.3.1.A. Investice do infrastruktury pro sociální inkluzi
Typy projektů: Zlepšování infrastruktury pro
sociální služby – (budování zázemí pro sociální služby, materiálně – technická základna pro
ambulantní i terénní služby s vazbou na zákon
108/2006 Sb.; Podpora sociálního bydlení
Opatření 6.6.1.A. Investice do kapacit škol
a kvalitního vzdělávání
Typy projektů: Rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání včetně rozšiřování kapacit;
Investice do infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách; Rozvoj infrastruktury pro celoživotní vzdělávání ve stanovených klíčových kompetencích
Opatření 5.1.1.A Investice do oprav a oživení památek
Typy projektů: Revitalizace souboru vybraných památek, podpora zpřístupnění památek
UNESCO
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Operační program
Zaměstnanost (OPZ)

OPZ vymezuje hlavní priority pro podporu zaměstnanosti, sociální začleňování a efektivní veřejné správy.
Tento operační program se přes MAS Telčsko zaměřuje na tři základní opatření,
v jejichž rámci může MAS rozdělit finanční prostředky ve výši skoro 12 mil. Kč.
Opatření 1.2.1.A Podpora rekvalifikací,
vzdělávání a zaměstnávání
Typy projektů: Podpora vytváření nových
pracovních míst; Podpora flexibilních forem zaměstnávání
Opatření 6.3.2.A Investice do rozsahu
a kvality služeb podporujících sociální
inkluzi
Typy projektů: Podpora poskytování vybraných soc. služeb v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb.; Podpora komunitní soc.
práce jako prostředků soc. začleňování nebo prevence soc. vyloučení
Opatření 1.1.1.A Podpora rodiny a profesního života
Typy projektů: Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících zařízení (typu školní družina, kluby), s možností příměstských táborů v době školních
prázdnin.

Program rozvoje venkova (PRV)

PRV je primárně zaměřen na obnovu, zachování
a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření. Celkově může být z rozpočtu PRV, prostřednictvím MAS Telčsko, během sedmi let rozděleno více
než 16 mil. Kč. Podpory mohou čerpat především zemědělci, drobní nezemědělští podnikatelé, potravináři,
vlastníci lesů, obce, dobrovolné svazky obcí, neziskové organizace, církve a další žadatelé. Již nyní je možné konzultovat vaše projekty, které byste mohli podat do připravovaných výzev v rámci výše uvedených
opatření. Projekty podané do výzev MAS Telčsko (1.
výzvy by měly být vyhlášeny v lednu 2018) mohou
směřovat do těchto operací PRV:
• článek 14 – Předávání znalostí a informační akce (Fiche MAS Telčsko 1.5.4.A. Podpora vzdělávání
a sdílení informací)
• článek 17, odst. 1., písm. a) – Investice do zemědělských podniků (Fiche MAS Telčsko 1.5.1.A. Modernizace zemědělského podnikání)
• článek 17, odst. 1., písm. c) – Lesnická infrastruktura (Fiche MAS Telčsko 1.4.2.A. Investice do lesnické
infrastruktury)
• článek 17, odst. 1., písm. c) – Zemědělská infrastruktura (Fiche MAS Telčsko 1.5.3.A. Investice do zemědělské infrastruktury)
• článek 19., odst. 1., písm. b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (Fiche MAS
Telčsko 1.3.1.A. Podpora nezemědělských činností)
• článek 25 – Neproduktivní investice v lesích (Fiche
MAS Telčsko 4.3.1.A. Podpora infrastruktury pro cestovní ruch)
• Čl. 26 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění
na trh (Fiche MAS Telsko 1.4.1.A. Modernizace lesního
hospodářství a zpracování a prodeje lesnické produkce)
MAS se zavázala, v souvislosti s celkovou alokací
na PRV, že v rámci projektů PRV vytvoří do roku 2023
celkem 3 pracovní místa. Proto projekty, které vytvoří
pracovní místo v rámci Fiche Investice do zemědělských
podniků a Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, budou bodově zvýhodněny
v rámci věcného hodnocení!
Více informací najdete na www.telcsko.cz/mas a nebo osobně v kanceláři MAS Telčsko, nám. Zachariáše z Hradce 4, Telč. Dále na telefonních číslech:
567 223 235 nebo 778 412 690.
Stránku připravila Magda Pojerová

str. 9

V Krahulčí oslaví 40. výročí mateřské školy
ZŠ a MŠ Krahulčí a Obec Krahulčí pořádají setkání dětí, rodičů, bývalých zaměstnanců i široké veřejnosti u příležitosti 40.
výročí otevření místní mateřské školy. Akce se koná v sobotu 14. října. Přijďte s námi zavzpomínat na uplynulé roky, prohlédnout si školu, setkat se s přáteli i známými
a dobře se bavit. Program začíná od 13:00

hodin prohlídkou MŠ, následuje oficiální
zahájení v 15:00 hodin v kulturním domě.
V doprovodném programu je pamatováno
na všechny. Prosíme zájemce o potvrzení
účasti na tel. č. 567 317 108 nebo e-mailu:
obec.krahulci@seznam.cz.
Ivana Vašíčková

Mikroregionální střípky
Nová Říše

13. 10.
Vynálezy v průběhu staletí, přednáška
V 17:00 hod v přísálí KD
22. 10.
Koncert pro Kalvárii
Koncert vážné hudby v 17:00 v hudebním
sále premonstrátského kláštera.
Obě akce pořádá NOKUS

Hodice

21. 10. Zájezd do Prahy na muzikál Ať žijí duchové. Pořádá HRAD Hodice

Dyjice

21. 10. HEDA PĚŇOVÁ/TOMÁŠ ŠENKYŘÍK-HRKLÁVKA - trojitý výlet
ke kořenům hudby
KD ve 20 hod. Pořádá Bezobav

Výlovy v mikroregionu

Koncert pro Kalvárii v Nové Říši
Novoříšský kulturní spolek pořádá v neděli 22. října od 17 hodin v koncertním sále
premonstrátského kláštera v Nové Říši koncert vážné hudby. V rámci koncertu se představí přední hráči Janáčkovy filharmonie
Ostrava, kteří přednesou skladby mistrů
hudebního klasicismu, Pavla Vranického,

W. A. Mozarta a J. Haydna. Součástí koncertu bude také informace o průběhu projektu na záchranu kulturní památky novoříšské křížové cesty a představení fotografií
vztahujících se k restaurování památky.
Magda Pojerová

Radost pro sběratele. Díky filatelistům
K 80. výročí založení Klubu filatelistů Telč
bude Pošta Telč používat od 2. do 16. listopadu cennou nálepku APOST na tzv. zapsané
zásilky s přítiskem, který bude připomínat to-

to výročí. „Klub filatelistů byl ve městě založen 5. listopadu 1937 a nikdy nepřerušil svou
činnost,“ doplnil úvodní informaci současný
předseda Klubu Ing. Bohuslav Makovička.

7. 10. Nevcehle a Strachoňovice
14. 10. Urbanov
21. 10. Sedlejov
28. 10. Telč a Radkov

Na Dnu otevřených dveří
představí sborník

10 let se Sdílením
Sdílení o. p. s. zve v pátek 13. října od 13
do 17 hodin širokou veřejnost na Slavnostní den otevřených dveří, který se
koná u příležitosti desetiletého výročí založení organizace. Návštěvníci si budou
moci prohlédnout zázemí terénních zdravotních a sociálních služeb i půjčovnu pomůcek a poradnu.
Slavnostní setkání přátel Sdílení a představení sborníku „10 let se Sdílením“ v 15 hodin. Sídlo Sdílení na poliklinice v Masarykově ulici.
/TZ/

Změny na telčské
poliklinice
Ortopedie

úterý 12:00 – 18:00
MUDr. Ladislav Čepera

Chirurgie

pondělí a středa 7:30 – 12:30
MUDr. Přemysl Kohout
úterý a čtvrtek 11:30 – 15:00
MUDr. Jiří Rohovský
pátek 7:30 – 12:30
MUDr. Jan Procházka
Více o změnách na poliklinice v příštích TL.
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Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
150 roků

8. října 1867 se v Telči narodil František
Novák (+25. 10. 1915, Boleradice u Břeclavi). Absolvent zdejší reálky (1885) byl
ve své době uznávaným autorem řady
drobných povídek, básní, ale i románů.
V roce 1912 patřil mezi zakládající členy Moravského kola spisovatelů. Podstatnou část svého díla věnoval místům svého učitelského působení na jižní Moravě.
Do rodného regionu umístil děje povídek
ve sbírce Domácí kraj (1914). Více o něm
TL 10/2015.

110 roků

Pro podstatnou část století, na které vzpomínáme, byly nejen staroměstským fenoménem Hauzarovo řeznictví a hlavně hospoda.
Těch příběhů co zažila, co vyslechla ... Nebylo tomu tak ale na počátku století. Do roku
1916, jak potvrzuje náš snímek, zde provozoval stejné živnosti František Nestřeba. Toho později známe jako úspěšného řeznického

mistra v čp. 36 v ulici Na Můstku a od roku
1921 majitele hotelu U Zlatého kříže (čp. 59)
na náměstí. Všichni, kteří se postavili před
objektiv neznámého fotografa, stáli tehdy
v Dačické ulici. Potvrzuje to uliční tabulka
nad jejich hlavami. I to se ale změnilo. V roce 1945 byla v poválečné euforii její část blíže k městu přejmenována na ulici 9. května.

Památkáři připravují

Program semináře

Opět o jezuitech.
V Telči

Ideální podoba
řádového domu

Telčští památkáři zvou ve spolupráci s Historickým ústavem a Ústavem teoretické
a aplikované mechaniky AV ČR na workshop Ideální podoba řádového domu, který je jedním z výstupů projektu „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“. Rádi by zájemcům
o historii Telče představili méně známé aktivity jezuitského řádu, a to zvláště v kontextu barokní architektury a rozvoje města v 17.
a 18. století. A nejen to, pozvaní odborníci
přiblíží publiku také další jezuitské stavby
v českých zemích. Široké veřejnosti je určen zejména čtvrteční večer za účasti dvou
předních znalců barokního slohu Richarda Biegela z Filozofické fakulty UK a Jiřího Kroupy z Filozofické fakulty MU. Akce
se koná v Lannerově domě (Hradecká 6)
ve dnech 2. až 3. listopadu.
Miloslav Záškoda

Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši
Čtvrtek 2. 11.
17:40 – 18:40 Richard Biegel: Příspěvek
k barokní architektuře v Čechách
18:40 – 18:50 Přestávka
18:50 – 19:50 Jiří Kroupa: Jezuitské stavitelství v období baroka
Pátek 3. 11.
09:45 – 10:30 Bohdan Šeda – František
Václavík: Jezuitská rezidence v Chlumku
u Luže
10:30 – 11.15 Dana Toufarová: Výstavba jezuitské koleje a přestavba kostela sv. Michala ve Znojmě
11:30 – 12:15 Petra Oulíková: Kostel sv. Ignáce a novoměstská kolej v Praze
14:00 – 14:45 Ondřej Hnilica: Nástin stavební historie bývalé jezuitské koleje v Telči
14:45 – 15:30 Jiří Bláha: Krovy jezuitských
staveb v Telči a okolí
15:45 – 16:30 Anna Hamrlová: Mobiliář jezuitské lékárny
16:30 – 17:15 Ivan Klíma: Prezentace 3D
modelu jezuitské koleje

www.npu.cz/cs/uop-telc
TL 10/2017

10. října 1907 se v Telči narodil Oldřich
Hurych (+30. 12. 1990, Praha). Po maturitě na zdejší reálce (1925) vystudoval
Stavební fakultu ČVUT v Praze. Stal se
úspěšným projektantem mostů. Jeho realizované projekty najdeme nejen doma,
ale i na Slovensku a v Sýrii, kde se v 70.
letech 20. století podílel na stavbě mostů přes Eufrat. Do stavební historie regionu se zapsal projekty dvou jihlavských
mostů, znojemského a brněnského. Právě
připravovaná rekonstrukce toho druhého
připomíná Oldřicha Hurycha v současné
době v širším kontextu. Bohužel, některá média jej chybně uvádí jako Ondřeje...

100 roků

1. října 1917 se v Telči narodil Zdeněk
Petrů (+ 5. 6. 1990, Praha). Po maturitě
na telčském gymnáziu (1935) vystudoval
Vojenskou akademii v Hranicích. V roce
1940 odešel z protektorátu a absolvoval
celou anabázi prchajících vojáků přes Jugoslávii, Sýrii, Francii až do Anglie, kde
se stal příslušníkem dělostřelecké jednotky 1. smíšené čsl. brigády. V roce 1943
dobrovolně přešel k naší armádě v SSSR.
Prodělal celou karpatskou operaci, včetně bojů o Duklu. V roce 1950 byl z armády propuštěn. Neminula ho perzekuce vojáků působících v Anglii, včetně ročního
pobytu v pracovním táboře.

30 roků

11. října 1987 zemřel v Kraslicích František Říha (* 4. 10. 1911, Telč). Od roku
1942 řídil úspěšný rodinný podnik na lišty a rámy (Lira) v Telči. Po druhé světové
válce připravil a započal výstavbu nového závodu v Rovných polích (dnes Maxxisample). Po jeho znárodnění v roce
1948 a řadě ústrků odešel František Říha,
který aktivně v rodném městě podporoval
sportovní létání a lední hokej, s rodinou
z Telče.
str. 11

V ZÁŘÍ JSME TAKÉ VIDĚLI. Úpravu kruhového objezdu na Dačické ulici. Opravoval
se vnitřní prstenec a nahrazovaly se v něm obruby z důvodu větší stability instalovaných
Foto: Ilona Jeníčková
kostek. Vše zajišťoval v rámci reklamace Kraj Vysočina.

POZDRAV Z HUB. V našem regionu je
čím dál vzácnější. Ten letošní je z 13. srpna
a poslal nám ho čtenář Ing. Milan Svoboda
z Krahulčí. „Jeho“ pýchavka vážila 2,2 kg.

ZMIZELA. NEHODY ALE POKRAČUJÍ. V jarních měsících zmizela u křižovatky Kasárna Zimermannova kovárna. Řidiči jedoucí od Brna tak získali lepší výhled na protínající
císařskou silnici. Nehody zde ale pokračují. Jen v srpnu se zde staly další dvě. Naštěstí bez
mrtvých. Slibovaný kruhový objezd se zde snad objeví v příštím roce.

POPRAVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ. Naštěstí jen filmové. I takové bylo září v Telči. Více o natáčení nového filmu na str. 17.
Foto: Ilona Jeníčková
str. 12

TABATĚRKA RADECKÉHO. Vlastivědné muzeum v Olomouci disponuje nespočtem sbírkových předmětů. Nás zaujala tabatěrka Václava Radeckého z Radče
(1766 – 1858). Proč? Na malém lístku, který
je součástí tabatěrky, je popsáno její putování od slavného maršála až do olomouckého
muzea. A v něm stojí černé na bílém, že ji
muzeu věnoval 4. prosince 1905 Jan Halada, obuvník v Telči.

Zdroj: Publikace Svědkové starých časů / 111 unikátů
ze sbírek Olomouckého kraje
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VIP TELČ III. Prázdniny a VIP osobnosti by zaplnily jedno vydání TL. My jsme vybrali trumpetistu ze skupiny Funky Ship a houslistku Jitku Šuranskou.
Foto: Vojtěch Kolář

ÚSILÍ. David Lupač na Světových hrách v polské Vratislavi reprezentoval Česko.

Foto: Archiv DL

EXTRÉMNÍ BĚH. Martinové Petrů a Tupý z týmu telčského Orla
překonávají jednu z překážek Gladiator race 2. září v Josefově.
Foto: Aneta Janoušková

45 FOTBALISTŮ. Tolik účastníků měla letos Roštejnská dětská fotbalová liga. Nabízí se otázka: Je mezi nimi nový Rosický, nebo alespoň
posily pro domácí SK?
Foto: Jaroslav Švec
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Ke snímkům telčských sportovců na této straně více na str. 21
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Převod bytu do osobního vlastnictví? Pro někoho jen sen
Setkáváme se s názory, že převod družstevního bytu do osobního vlastnictví musí být
v dnešní době formalitou. „Přece stačí mít
zaplacenou anuitu a mít vypořádané všechny
závazky vůči družstvu,“ je slyšet z nejedněch
úst.
Možná, že i vy patříte mezi družstevníky
a dodnes jste si mysleli to samé. Stejně jako
donedávna Milena Havlová. Ta žila desítky
let v družstevním bytě v jednom z panelových domů v Třešti, který spadá pod SBD
Javořice. S manželem si vzali před pár lety
hypotéku na rekonstrukci domu v Hodicích,
který zdědili, s domněním, že až dům opraví,
vypořádají veškeré závazky vůči družstvu,
byt si nechají převést do osobního vlastnictví a následně jej prodají. Nic z toho se ale
nekonalo. Pan Havel před rokem totiž náhle
zemřel. Aby zvládla paní Milena nančně
ustát vzniklou životní situaci, rozhodla se byt
co nejdříve prodat, aby umořila část hypotéky. Hned od začátku věděla, že lidé dávají
vesměs přednost osobnímu vlastnictví. Je
to logické. Pokud se rozhodnete pro koupi
družstevního bytu a budete ho chtít nancovat úvěrem, narazíte na problém. Banky vám
byt totiž nevezmou do zástavy. Ručit musíte
jinou nemovitostí. Důvod? Nekupujete si
přímo družstevní byt, ale pouze členský
podíl v družstvu. Takovým podílem ovšem
nemůžete ručit, respektive nelze na něj dát
zástavní právo. Navíc, pokud už se vám podaří družstevní podíl prodat, prodáte ho zpravidla pod cenou.
Paní Mileně bylo jasné, že pro ni bude
i z hlediska nancí výhodnější, když byt získá nejprve do osobního vlastnictví. Družstevní byty se totiž prodávají pod cenou a inkasovala by za něj třeba i o půl milionu méně.
Po podání žádosti o převod přišla ale ledová
sprcha. Podle vyjádření SBD Javořice nesplnila všechny podmínky nutné pro převod.
Jistě, to se může stát. Případ paní Havlové
není ojedinělý. Na stejný problém ale narazila v loňském roce i má sestra Irena, která
žádala o převod družstevního bytu v Telči.
Začal jsem se proto o celou věc zajímat. Na
povrch vyplynula skutečnost, že SBD Javořice 30. května 2016 schválilo na shromáždění delegátů nové stanovy. Na tom by nebylo zas až tak nic divného, kdyby ale jejich
součástí nebyl upravený odstavec stanovující
pravidla pro převod jednotek do vlastnictví
členů družstva (čl. 12, odst. 2 – stanovy jsou
ke zhlédnutí na webu: javorice.net). Po bližším prozkoumání a oslovení tří nezávislých
advokátů jsem došel k závěru, že zakotvení
tohoto článku oproti zákonné úpravě prakticky znemožňuje převod bytové jednotky do
vlastnictví člena družstva.
Pro družstva existovala zákonná povinnost
převést byt na základě družstevníkovy žádosti do jeho vlastnictví, pokud k tomu vyzval
družstvo do 30. června 1995. V tomto případě mluvíme o tzv. povinných převodech
ze zákona. Kdo tuto zákonnou lhůtu využil,
neměl by mít potíže. Pokud se tato skutečnost družstevníka ale netýká, a i tak má zájem o převod, musí splnit několik podmínek.
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Tomuto se říká nepovinný převod. Zákon
stanovuje podmínky, jako je splacený členský podíl a vypořádání všech závazků vůči
družstvu. SBD Javořice však svými podmínkami zákonnou úpravu zpřísňuje, a proto už
zde může nastat problém.
První z podmínek převodu ze strany SBD
Javořice je existence společenství vlastníků
jednotek (SVJ) v domě, přičemž spoluvlastnický podíl družstva na společných částech
budovy musí být menší než jedna polovina.
Pro lepší objasnění poslouží následující příklad. V osmipatrovém bytovém domě v Třešti na ulici Nerudova, č. p. 1270, je 32 bytů,
přičemž v osobním vlastnictví jsou pouhé
čtyři z nich. Jestliže by pan XY chtěl převést
byt do osobního vlastnictví, narazí již u této
podmínky. Povinně by zde SVJ mělo vzniknout tedy teprve ve chvíli, kdy bude převedeno alespoň 17 bytů (více než ½). Pan XY má
tedy smůlu. Tuto podmínku neovlivní.
Další podmínkou je, aby v danou chvíli
byly v domě již zrealizovány veškeré povinné převody, o kterých jsme psali výše.
I toto je podmínka, kterou není obyčejný člověk schopen ovlivnit.
Ještě ale nekončíme… Věděli jste, že pokud byste chtěli nyní převést do osobního
vlastnictví byt, jenž je ve správě SBD Javořice, musíte zažádat ke stejnému termínu
o převod společně s ostatními nájemníky,
kteří mají družstevní byty ve stejné budově?
Jednoduše jde o to, že stejný zájem musí mít
k jednomu dni všichni vaši sousedé-družstevníci. Jenže… Někdo o převod nemá zájem,
jiný zase nemá peníze na vyrovnání nančních závazků vůči družstvu. Důvodů může
být nespočet.
Jestliže člen nesplní, byť jen částečně,
některou z podmínek, bude mu žádost zamítnuta a znovu může zažádat nejdříve za
12 měsíců. Nezapomeňme dodat, že pokud
pan XY podal žádost např. v červnu 2017,
neznalý nových podmínek, a žádost mu byla
zamítnuta, může zažádat až v červnu roku
2018. Mezitím ale jeho sousedka paní AB
udělá v září 2017 to samé. Opět jí bude žádost zamítnuta pro nesplnění podmínek, čímž
nejenže prodlužuje lhůtu pro možné nové podání žádosti nejen pro sebe, ale i pro zbytek
družstevníků (viz třetí podmínka ukládající
povinnost žádat společně).
Advokátka Blanka Mácová, která připravila jeden z právních rozborů čl. 12, odst. 2
Stanov SBD Javořice, poukazuje opět na to,
že výše uvedené podmínky není člen schopen žádným způsobem ovlivnit. „Nad rámec touto úpravou dochází k porušení práva
na rovné zacházení, neboť ve svém důsledku
rozděluje jednotlivé členy družstva na členy,
kteří nemohou nikdy docílit převodu jednotky, již mají v nájmu, na členy, kteří mohou
docílit převodu jen velmi obtížně, a na členy,
kteří již nejsou členy družstva, ale za svého
členství tuto možnost měli a využili. Rovněž
dochází ke zneužití vlastnického práva družstva na úkor jeho vlastních členů, kteří byli
přesvědčeni, že po splnění zákonných podmínek bude jednotka převedena do jejich

vlastnictví. Přísnější podmínky nad rámec
zákonné úpravy jsou téměř nerealizovatelné a je minimálně nejisté, zda toto stanovy
vůbec upravovat mohou,“ nechala se slyšet
Blanka Mácová.
Návrh na doplnění stanov družstva o čl.
12, ods.2, týkající se pravidel pro převod
bytů do vlastnictví členů družstva, byl předložen předsednictvem družstva ke schválení na shromáždění delegátů v květnu 2016.
Delegáti jsou lidé z řadů družstevníků, kteří zastupují jednotlivé volební obvody. Co
jedna samospráva, to jeden volební obvod.
Podklady ke změně stanov delegáti obdrželi předem, během jednání se již nečetli, ani
se o nich více nediskutovalo, jak si můžete
potvrdit i ve volně přístupném zápisu. Dle
vyjádření některých přítomných delegátů jim
byla změna ze strany představenstva vysvětlena jako „drobná úprava“. Těžko soudit, zda
mít delegátům za zlé, že se důkladněji neseznámili s navrhovaným článkem. Faktem
totiž je, že na první pohled se obyčejnému
člověku může zdát po obsahové stránce vše
v pořádku.
A aby toho nebylo málo, vyvstávají otazníky i kolem samotných delegátů. V roce 2016
bylo zvoleno 13 nových delegátů, v uplynulém volebním období jich bylo ale pomalu
třikrát tolik. Nabízí se tak otázka, zda byly
k volbě delegáta tehdy vyzvány všechny dotčené volební obvody. Co když ne? Co když
o stanovách mohlo de facto rozhodovat následně více lidí? Dobrá, možná je to jen spekulace, ale tato informace zajímala v srpnu
2017 i Petru Beranovou z Telče, jež je jednou
ze tří členů kontrolní komise. Nejprve jí byly
seznamy oslovených lidí na volbu delegátů
ze strany předsedy družstva Františka Hubaty přislíbeny. Ačkoli na ně podle stanov
měla nárok, nakonec se jich nedočkala se
vzkazem, aby si uvědomila, „na které straně
vlastně stojí“. Její dobrá vůle cokoli ovlivnit
ve prospěch družstevníků, se otočila v závěru proti ní. Víte, kdo zastupuje vaši budovu
a kdo by měl obhajovat vaše práva jako delegát na těchto shromážděních? Otázka je
nasnadě.
Situace není jednoduchá. Ideální by bylo
vyvolat změnu stanov, kde by byla problematická úprava zcela vypuštěna, nebo by
byly případné podmínky upraveny v souladu se zákonem. Vyvolat nové shromáždění
a diskutovat o úpravě stanov je nyní v kompetenci zvolených třinácti delegátů. Je však
potřeba, aby si všichni uvědomili, že tímto
družstvu nikterak neubližují, ale naopak
pomáhají svým sousedům. Přestože družstvo převodem přijde o vlastnictví bytů, má
v kompetenci, pokud bude dobrým hospodářem a vlastníci se nerozhodnou jinak, správu
stovek bytových jednotek. Tímto směrem se
v posledních letech transformuje stále více
bytových družstev bez toho, aniž by jim hrozil zánik.
Vladimír Anderle,
Tel.: 607 666 866
anderle.vladimir@seznam.cz

Placená inzerce, faktura 201700250.
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Obec Mysliboř nabízí k pronájmu místní hostinec
Nájem 1 Kč za měsíc

K úhradě pouze spotřebovaná el. energie a plyn.
V případě zájmu kontaktujte p. Prokopa na tel.: 602 578 273.

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.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna
autoškoly na Myslibořské ulici v Telči, výuka a výcvik na osobní automobil. Více info
na www.autoskolaekol.wz.cz
• Nabízím přivýdělek 10-15 tis. měsíčně.
V případě zájmu volejte 737643873.
• Prodám levně – stůl psací, konf., kuchyňský + 4 židle, police, zrcadlo, hodiny, dveře
– na chodbu. Foto zašlu. Mob. 736 423 493
po 9 hod.
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Za jazykovou a obsahovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Klub důchodců zve

Defenestrace. Filmová

Senioři se podívají
do Zanzibaru a Thajska

Je krásný slunečný den roku 1621, pět
hodin ráno. Ticho protne salva z 33 děl.
Na Staroměstském náměstí v Praze se připravuje akce, která se zapíše do historie
jako děsivé divadlo, ve kterém bude hrát
hlavní roli kat Jan Mydlář. Pro 27 vůdců
stavovského povstání vyšlo slunce naposledy. Je krásný podzimní den roku 2017
a ticho protne výkřik Kamera, akce!

Klub důchodců zve širokou veřejnost
na promítání nových cestopisných reportáží telčského rodáka Josefa Ambrože. „Tentokrát nám pan Ambrož přiblíží své cesty
do Zanzibaru a Thajska,“ upřesnila říjnovou
aktivitu klubu jeho předsedkyně Ludmila
Bartošková. Promítání se uskuteční v sobotu 14. října ve 14 hodin v klubovně klubu
na poliklinice v Masarykově ulici.

tam vstoupil katův pomocník, muž v černém oblečení s kápí na hlavě, a chtěl cigarety. Práce komparzu si vyžaduje lidi trpělivé, skromné a připravené čekat celý den
na záběr, který nakonec ani ve filmu možná neuvidíte. Ale film by bez těchto lidí
v pozadí, popředí a bez jejich zad a hereckých výkonů, kdy to vypadá, že jdou zrovna náhodou kolem, vůbec nemohly vznikat

David Bartoň v Jihlavě
Malíř a výtvarník David Bartoň, známý telčské veřejnosti z řady zdejších projektů, vystavuje své Nové obrazy až do 3. listopadu
v Minigalerii v Husově ulici (10) v Jihlavě. Výstava je otevřena od pondělí do pátku
od 9 do 18 hodin.

To potěší

Telč a Praha

Na náměstí v Telči se připravuje akce, která se zapíše mezi další filmy, které zde
vznikly. V hlavní roli držitel Českého lva,
režisér Zdeněk Jiráský, nás vrátí do atmosféry veřejných poprav a trestů. Oceňuji
profesionální práci maskérů a kostymérů,
kdy není poznat, kdo je herec a co je figurina, které představitel kata Mydláře má
ublížit. Jen doufám a věřím, že on má jasno, kdo je kdo. Kolem popraviště se začínají shlukovat lidé. Tak, jako v roce 1621.
Cizinci poněkud nedůvěřivě pokukují, než
začnou cvakat spouště fotoaparátů a je slyšet odlehčující smích, že je to opravdu jen
film. To místní se nediví a rovnou se ptají, co se zase točí? Není to již nic zvláštního, že v podloubí potkáte rytíře, šlechtice
nebo krále. Pouze v prodejně tabáku byla
paní prodavačka poněkud neklidná, když
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a každý režisér to ví. V komparzních rolích
se opět objeví členové telčské agentury
Casting agency Coloseum. Zvláštní poděkování si z této skupiny obětavců tentokrát
zaslouží pan Jiří Doupník (1943) s jeho obdivuhodnou vitalitou, pokorou a profesionálním přístupem k natáčení. Nebudu psát
„v jeho věku“, protože on říká, že je ještě
mladík. Film Defenestrace vzniká ve spolupráci České televize, francouzským Arte a rakouskou ORF. A natáčí se v nejen
v Telči. Děj obsáhne dobu od defenestrace,
přes bitvu na Bílé hoře, až k popravě „pánů“ na Staroměstském náměstí. Někdy se
uvádí „českých pánů“, ale ono to bylo tehdy s národností trochu jinak. Takže se těšíme, až se film objeví v kinech a na televizních obrazovkách a budeme volat: „Pojď
sem honem, v televizi je zase Telč!“

Měla tady maminka další blízkou lokalitu?
Telč a Prahu. Ráda měla i některé koutky u Petrkova – lesíky za vsí, rybníček obklopený rákosím, takové drobnosti. Jiří Reynek odpovídá
na otázku, která místa v Česku měla jeho matka,
francouzská básnířka Suzanne Renaud, ráda.
Zdroj: kdo chodí tmami, rozhovor Daniela
a Jiřího Reynka s Alešem Palánem. Nakladatelství Petrkov, 2012.
Rozhovor získal výroční cenu Českého literárního fondu. Publikace je v nabídce obou
veřejných knihoven ve městě.

Informační centrum
nabízí v říjnu
Kalendáře 2018 „Vysočina malebná“ - Jan
Říha (stolní i nástěnný)
Nástěnný kalendář OBRAZY - Míla Doleželová, Jiří Mareš
Petr David, Vladimír Soukup: Dějiny zámků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Jan Bauer: Toulky Vysočinou
František Bukvaj: Vyznání životu
Z nabídky IC vybírá Jana Nováková
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Ještě v létě přišel podzim

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 8. do 18. 9. 2017.

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

19,4°C
1017,3 hPa
65,6 mm
36,1°C, 1. 8.
v 16,29 hod.
6,3°C, 24. 8.
v 6,09 hod.
32 km/h, 2. 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.

Počasí v srpnu
V srpnu pokračovalo pěkné a horké letní počasí. Oblačnost byla velmi proměnlivá. Více oblaků bylo spojeno s bouřkami
a srážkami a s tím souvisely i výkyvy teplot. Častější srážky byly přibližně v 1. dekádě, potom už byly jen ojedinělé. Co se
týká četnosti a vydatnosti, bylo 13 dnů se
srážkami a 4 dny s bouřkou. Jenom dvakrát byly srážky nad 5 mm. Výrazný rozdíl mezi stanicí a Telčí byl za večerní bouřky 27. 8. Bouřkový mrak procházel přímo
nad Telčí a z něho v oblasti města (podle
několika amatérských měření) napršelo 20
až 35 mm. Navíc padaly kroupy o průměru
do 10 mm a ležely na zemi ještě asi dvě hodiny po přeháňce. Naproti tomu na stanici
napršelo jen asi 6 mm a bez krup. Co se týká
teplot, jen ve třech dnech zůstalo maximum
pod 20°C, po 16 dnů vystoupilo nad 25°C
a z toho 3 dny byly tropické s teplotou nad
30°C. Srážkový deficit pokračuje. V lesích
je sucho a houby se dají najít jen ojediněle.
27. 8. odletěly vlaštovky a 31. 8. jiřičky.
Téhož dne odletěli i čápi ze Starého Města (komín bývalého Interieru zůstal letos
neobsazen). Měsíc byl teplotně mimořádně
nadnormální, srážkově mírně podnormální.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

http://www.in-pocasi.cz/
Aktuální data z meteostanice ČHMÚ
Kostelní Myslová. Některé měřící přístroje stanice jsou umístěny na katastrálním území Telče! Také historická data o počasí v Telči od 1. února 1952!
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Farmářské trhy
v Telči
14. a 28 října
od 9 do 15 hodin
náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry včetně kozích ●
mléčné karamely ● uzeniny ● těstoviny
● sušené ovoce ● pečivo ● med a medovinu ● ovocné šťávy a sirupy ● koření ●
luštěniny ● výrobky z rakytníku ● zeleninu ● sadbu a sazenice ● produkty zdravé
výživy ● přírodní kosmetiku ● proutěné
zboží ● výrobky ze dřeva ● keramiku

Novinka - 14. října
ukázka zahradní a lesní techniky
po celou dobu trhu
Kontakt na pořadatele:
722 499 299,
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko,
Město Telč

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města. Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí. 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

Nezaměstnanost
v srpnu
ČR
srpen 4,0% (červenec 4,1%)
Kraj Vysočina
srpen 3,6% (červenec 3,6%)
Správní obvod Telče
srpen 3,1% (červenec 3,1%)
Telč
srpen 3,5% (červenec 3,5%)
Obce správního obvodu Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí: Hostětice (5,9), Kostelní Myslová (7,5), Krasonice (6,9), Olšany (6,7), Svojkovice (5,4), Vanov (7,1),
Vanůvek (7,7), Vápovice (7,4), Zadní Vydří
(6,9), Zdeňkov (5,9).
Zdroj: Statistiky ÚP

Sběrový kalendář
Objemný odpad
I. - II.
III.

2. 10.
3. 10.

IV.
4. 10.
V. - VI. 5. 10.

Biologický odpad

I. - II.
16. 10. IV.
18. 10.
III.
17. 10. V. - VI. 19. 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

Vše o nakládání s odpady
v Mikroregionu Telčsko
http://www.odpady.telc.eu
TL 10/2017

Podnikání v Telči

Nechutnala mu kupovaná káva. Začal si ji pražit sám
Vůně a chuť. Dva atributy, které stály u počátku jeho podnikání. Pan Miroslav Cvek se netají tím, že dobrá káva byla a je jeho
láskou. Jenže. Ta kupovaná mu stále méně chutnala. Tak si ji začal pro svou potřebu pražit sám. Pak pro své známé. A nakonec?
V dnešním sloupku TL můžeme představit Rodinou pražírnu kávy RoPraKAFE, kterou provozuje ve Štěpnické ulici.
Jak se člověk stane profesionálním „pražičem“ kávy?
Můj „případ“ jste docela přesně popsal v úvodu. Navíc třeba
po absolvování kurzu a nemalém množství papírování...
Ten kurz byl podmínkou?
Ne. Spíš zvědavost. Kurz jsem absolvoval až po šesti letech svého
pražení. Ono to je jako ve většině profesí. Důležitá je praxe, zkušenosti a kvalita nabízeného produktu.
Vraťme se tedy k němu. Jakou kávu zákazníkům nabízíte?
Jedině Arabicu. Kdybych odpověděl jinak, tak bych popřel to předešlé. Že miluji kávu a chci zákazníkům nabízet kvalitní produkt.

na nějaké pánvičce.
Každý nějak začínal. Já například na podomácku vyrobené pražičce, nejdříve z ešusu a následně ze starého grilu. K podnikání je ale
potřeba kvalitní pražička v ceně automobilu střední třídy. Stejně
jako mlýnek, kterým zákazníkovi nameleme kávu na jím požadovanou hrubost. A okrajovým vybavením vůbec není impulsní svářečka sáčků s kávou. Nesprávné zabalení a následné zvětrání kávy
jsou spojité nádoby.
Existuje ve Vaší profesi něco, čemu se říká „výrobní tajemství“?
Nebudu čtenáře TL napínat. Každý, kdo se do pražení kávy pustí,
má jiný bod pražení. Snažím se o takový, který vyhovuje co nejvíce mně a mým zákazníkům a připraví konzumentům mé kávy
gurmánský zážitek.
Důkaz z historie: Obchod dědečka moc nezajímal, jeho láskou
byla káva, a tu přepečlivě pražil ve velkém bubnu na dvoře...
Dagmar Steinová vzpomíná na dědečka Eduarda Steina a dětství
strávené ve dvacátých letech v jeho domech čp. 5 a 6 na náměstí v Telči. D. Steinová; Vzpomínání, str. 26; nakladatelství G plus
G; Praha 2007
Pro zakončení rozhovoru se nabízí třeba tato otázka. Představili jsme tentokrát zcela novou profesi?
Vůbec si to nemyslím. Do poloviny minulého století bylo pražení kávy ve větších obchodech a kavárnách běžnou záležitostí.
I v tomto oboru vše změnil zánik soukromého podnikání.
/z/

Odpověď pana Cveka na poslední otázku potvrzují obaly „od vždy
čerstvé kávy“ z obchodů, na které vzpomínají pamětníci. Od Beranů, Haasů, Čápů. Teď k nim přibyl i obal z RoPraKAFE..
Repro pro tisk: Roman Pokorný
To musíte vysvětlit.
Kávovník Arabica je náročnější na pěstování, vyžaduje více péče
i lepší podnebí. Výsledkem je lepší aroma a chuť proti méně náročné, a tím pádem i levnější, Robustě.
Odkud vámi nabízené druhy pochází?
Především z Jižní Ameriky, ale také z Kuby a Mexika.
Rozhovor jsem chtěl původně začít touto otázkou. V regálech
obchodů je dostatek kávy velkovýrobců. A přitom jsme svědky boomu malých pražíren.
Nedokážu odpovědět jinak než takto: Zkuste současně ochutnat
šálek „průmyslově“ zpracované kávy a šálek z čerstvě upražené.
Pak si odpovíte sám. Degradaci chuti a aroma nezabrání sebekvalitnější obal. A pro chuť a aroma vlastně kávu pijeme.
V současné době již kávu nepražíte nad otevřeným ohněm
TL 10/2017

MIMOŘÁDNÉ. Mobilní hospicovou péči Sdílení podpoří Tomáš
Klus. Panský dvůr, 19 hodin.
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Sport

Hokejová aréna je i pro krasobruslaře

Fotbal

Nový zimní stadion v Tyršově ulici není jen
hokejovou arénou. Své sídlo zde má i Krasobruslařský klub Telč. Vede ho Mgr. Petr
Procházka, absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Před nadcházející sezónou přibližuje
čtenářům TL jeho činnost.
Bruslení, či krasobruslení má v Telči více
než stoletou tradici. Zájem našich předků
o toto sportovní odvětví v 19. století popisuje ve svých vzpomínkách Otokar Maška.
Dodnes jsou pamětníci, hlavně pamětnice,
krasobruslařské éry Markéty Podstatzké
Lichtenstein. Pozdější zimy bez mrazu mu

Muži A v krajské I.A třídě hráli:
Telč – Žirovnice 1: 3
Havlíčkova Borová – Telč 0 : 2
Telč – Kostelec 4 : 0
Dobronín - Telč 1 : 2
Domácí zápasy mužstev SK v říjnu
1. 10. 15:00 muži A – Třešť
7. 10. 9:00/10:45 žáci st./ml. – Třešť.
7. 10. 15:30 muži C – Cejle B
14. 10. 15:00 muži B – Černíč B
15. 10. 15:00 muži A – H. Brod B
21. 10. 14:30 muži C - Střtež
22. 10. 14:30 muži A – Leština
28. 10. 9:00/10:45 žáci st./ml. – Kamenice n. L.
28. 10. 14:30 muži B – Věžnice
4. 11. 13:30 muži B - Kamenice

Kdy probíhají tréninky klubu?
Trénujeme pravidelně v pondělí a ve středu vždy od 13:45 do 14:45. První trénink
je 18. 9. 2017 a sezóna trvá až do června.
O prázdninách a ve dnech státních svátků
netrénujeme.
Určitě není úroveň bruslení u všech zájemců stejná. Máte je rozdělené do skupin podle dovednosti?
Děti přicházejí na led s rozdílnou výbavou
pohybových dovedností. Velmi vhodný je
pro děti, zejména předškolního věku, výcvik základního bruslení v projektu Děti
do bruslí, který aktivně probíhá na našem

Derby je tady

1. října v 15 hodin na fotbalovém stadionu
v Tyršově ulici
Telč – Třešť v krajské I. A třídě
Tabulka krajské I. A třídy po 8. kole
1. Světlá n.S.
8 26:15
2. Leština u Světlé
8 18:10
3. Telč
8 18:7
4. Kamenice n. L.
8 18:8
5. Dobronín
8 26:16
6. Žirovnice
8 16:13
7. Chotěboř B
8 6:9
8. Třešť
8 17:21
9. Bedřichov
8 20:19
10. Pacov
8 6:10
11. Kostelec
8 12:20
12. Mírovka B
8 8:20
13. Havlíčkův Brod B 8 5:16
14. Havlíčkova Borová 8 4:16

19
19
18
18
15
14
11
10
8
7
7
7
5
3

Hokej

Rozpis domácích utkání SK Telč v Jihočeské hokejové lize
14. října Telč – Pelhřimov
22. října Telč – Radomyšl
4. listopadu Telč – Veselí nad Lužnicí

Krajská liga. Těžký start

V sobotu 23. září zahájila nový ročník jihočeská Krajská liga. Tým SK Telč nastoupil na
domácím ledě proti loňskému vítězi soutěže
HC Slavoj Český Krumlov a podlehl mu 1 : 9.
První branku utkání vstřelil v 16. minutě telčský Vojtěch Kret z přihrávky Josefa Berky.
Další góly ale stříleli již jen hosté. Přihlíželo 185 diváků. Podle http://www.jchokej.cz
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První telčští krasobruslaři nové éry.
ale vůbec nepřály. Až přišel ... Ano, máte pravdu. Teprve stabilní provoz krytého
zimního stadionu umožnil v současné době vrátit se v Telči k tomuto sportovnímu
odvětví.
Vím, že jste na počátku činnosti. Ale
přesto. Kolik má klub členů?
Krasobruslařský klub Telč, z.s., zahájil svoji činnost 1. ledna letošního roku.
V současné době má klub 17 členů. Těšíme
se, že v nadcházející sezóně najdou cestu
k tomuto sportu další zájemci.
Jste se zájmem o krasobruslení mezi
současnou mládeží spokojený?
Vzhledem k tomu, že jsme začínající klub,
jsem zájmem příjemně překvapen.
Kde se mohou další zájemci přihlásit?
Na jakémkoliv tréninku. První trénink je
ukázkový a je zdarma. Přihláška a bližší informace jsou na www.krasobruslenitelc.cz

Foto: Archiv oddílu

zimním stadiónu a kde také trénuji. Takto bruslařsky vybavené děti se mohou více zapojit do náročnějšího tréninku. Ten,
kdo tuto výbavu nemá, toho to ve skupince
s podobnou úrovní bruslení doučíme.
V kterém věku je vhodné s krasobruslením začít?
Nejvhodnější je začít ve věku 4 až 5 let,
podle fyzické vyspělosti dítěte. Již zmíněným základním bruslením, na které navazuje další bruslařský trénink. Třeba právě
krasobruslařský. S krasobruslením lze začít i později, tedy během I. stupně ZŠ, ale
to už musí zájemci umět trochu bruslit.
Je krasobruslení výhradně doménou
děvčat?
Tak to již dávno neplatí. Tak jako děvčata dnes hrají hokej, tak hoši se zapojují
do krasobruslení.
/z/
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Úspěšná Roštejnská
dětská fotbalová liga
Letos se na hřišti u rybníka Roštejn v průběhu letních prázdnin konal již 5. ročník
Roštejnské dětské fotbalové ligy. Každý
pátek probíhaly pro děti fotbalové turnaje. Úspěch turnaje podtrhává velký zájem
dětí. Celkově se ho zúčastnilo 45 dětí. Letošním absolutním vítězem se stal Adam
Nedorost, napsal TL Vladimír Švec z pořádajícího fotbalového oddílu SK Telč.
Do turnaje se zapojila i jediná dívka, Adéla Bojanovská. Patřila mezi nejlepší hráče
a do poslední chvíle bojovala o celkové vítězství. Za nasazení a přístup si Adéla zaslouží velkou jedničku.

David Lupač
na Světových hrách
I neolympijské sporty mají svou „olympiádu“, Světové hry. Ty letošní byly v pořadí
již desáté a konaly se na přelomu července a srpna v polské Vratislavi. Soutěžilo
na nich v 56 disciplínách 31 sportů. Mezi
více než třemi tisíci sportovci ze 111 zemí
byl v silovém trojboji také telčský David
Lupač. Na hry nebude vzpomínat v nejlepším. V kategorii super těžké váhy obsadil
nepopulární čtvrté místo (dřep 415 kg, benčpres 330 kg a mrtvý tah 340 kg). Bronzová medaile mu tak unikla o pouhých sedm
desetin bodu. I tak všichni odborníci hodnotí další Davidovo světové vystoupení jako velmi úspěšné.
Davidovi soupeři:
1.Oleksii Rokochiy, Ukrajina, 632,50 b.
2. Joseph Capellino, USA, 613,13 b.
3. Nurlan Yeshmakhanov, Kazachstán
603,70 b.
4. David Lupač, ČR, 603,04 b.
5. Kryštof Wierzbicki, Polsko, 549,61 b.
6. Ryan Stinn, Kanada, 536,93 b.

Extrémní běh
Orlové na Gladiator race
Čtveřice extrémních běžců telčského Orla
se v sobotu 2. září postavila na start Gladiator race v Josefově. Mezi 1200 účastníky se nejen z České republiky „neztratili“.
V kategorii čtyřčlenné týmy doběhli třetí
mezi 40 družstvy. Martin Petrů, Jan Ondráček, Martin Tupý a Jiří Kovář zdolali trať
dlouhou 8 km s 25 obtížnými překážkami
v čase 1 hodina 36 minut.
dk
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SPORT A CHARITA. To byla v sobotu 9. září cyklojízda Na kole dětem Vysočinou
s Josefem Zimovčákem. Zúčastnilo se jí více než 200 cyklistů.
Foto: Ilona Jeníčková

Stolní tenis - Liga nebude Florbal
Po květnové radosti, kdy mužstvo stolních
tenistů SK Telč suverénně zvítězilo v divizi Vysočiny a vybojovalo si tak postup
do celostátní III. ligy, je všechno jinak.
„Pro tak náročnou soutěž jsme nezískali
nezbytnou posilu. Navíc náš nejlepší hráč
Jakub Švec dostal lákavou nabídku hrát ligovou soutěž v Německu. Za této situace
nám nezbylo než III. ligu přenechat jinému
mužstvu. Dost mě to mrzí, ale bez posil,
i kdyby Jakub Švec v týmu zůstal, bychom
v ní nehráli důstojnou roli,“ informoval TL
předseda oddílu Jaroslav Švec. Tým se tak
objeví opět v divizi Vysočiny.
/z/

Turistické pochody
4. – 5. 11.
Turistické pochody Klubu českých turistů,
www.kcttelc.cz

Přespolní běh
Orel Telč zve na 5. ročník přespolního běhu Roštejnské stráně. Zkušení běžci mají
možnost se zde utkat s kvalitními soupeři
z Orelské běžecké ligy. Pro začátečníky a ty
co běhají jen na autobus je určen speciální Lidový běh. Nebude chybět ani oblíbený
Běh rodin, kde vítězí každý, kdo se zúčastní. Loni na závodech startovalo 101 běžců.
Přijďte v sobotu 7. října v 9:00 do kempu u rybníka Roštejn a těšte se na kvalitní
běžce, vzrušující trať i slušnou porci zábavy. Aktuality sledujte na www.oreltelc.cz/
rostejnske_strane
David Kovář

Orelská florbalová škola
Stále máme volná místa ve florbalových
kroužcích. Pokud máte chlapce nebo dívku
od 5 do 10 let, přijďte v pondělí od 17 hodin
do tělocvičny u gymnázia. Hodiny jsou zaměřené na obecnou pohybovou motoriku a na základy florbalové techniky. Pro starší děti od 11
do 15 let je kroužek od 18 hodin v hale za sokolovnou. Bude probíhat samostatně kroužek
pro holky a pro kluky. Hodiny jsou zaměřeny
na zlepšení florbalových dovedností a trénink
komplexních herních strategií. V případě potřeby dětem vybavení do začátku zapůjčíme.
Nováček si může přijít florbal nezávazně vyzkoušet. První měsíc může hrát zdarma a bez
přihlášky. Podrobnosti na tel. 603 494 660 nebo na www.oreltelc.cz/florbal. David Kovář

Turnaj starších žáků
Florbal Telč pořádá v neděli 1. října od 9
hodin turnaj starších žáků za účasti mužstev
Spartak Pelhřimov, Snipers Třebíč, Pacovští Honzíci, SK JeMoBu, TJ Centropen Dačice a Florbal Telč. V 15 hodin je na programu utkání Florbal Telč - TJ Centropen
Dačice, připomněl Jaroslav Novák.

Cvičení rodičů a dětí
TJ Sokol Telč zve na Cvičení rodičů a dětí.
Středa: 17.00 - 18.00 hod., tělocvična ZŠ
Masarykova, zahájení 4. 10.
P. Houdková (606 641 932)
Pátek: 10.00 - 11.30 hod., sportovní hala
Sokola, zahájení 6. 10.
M. Poropatichová (604 244 528)
Bližší informace na plakátech
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Kulturní kalendář
Akce
7. 10. 9.30 a 10.30
Vítání dětí

radnice

7. 10.
13.30 - 15.30
Volné prohlídky tabel absolventů GOB
a SOŠ v budově školy
13. 10.		
poliklinika
Den otevřených dveří Sdílení, o.p.s.
Více na str. 10
14. 10. 9.00 - 12.00
sál hotelu Antoň
Podzimní telčský bazárek oblečení, hraček a potřeb pro děti
22. 10. 15.30
sraz u sokolovny
Uspávání broučků
TJ Sokol Telč zve rodiny s dětmi do přírody na tradiční uspávání broučků. Sraz
u haly Sokola v 15.30 hod, odkud přejdeme k rozhledně. Poznávání, hry, soutěžení
a táboráček v přírodě.
25. 10. 17.00
Konírna státního zámku
Slavnostní předávání Cen a Uznání
města Telče za rok 2017
28. 10. 8.00 – 17.00
Výlov Staroměstského rybníka
na hrázi u Parního mlýna. Více str. 4

Divadla
5. a 6. 10.
aula GOB a SOŠ
Balada pro banditu
5. 10. 14.30 volně přístupná generálka
6. 10. 15.00 a 18.00
dvě představení
Více na str. 7
8. 10. 17.00
orlovna
Vraždy a něžnosti
Kameničtí ochotníci uvádějí vražednou
komedii Antonína Procházky.
Vstupné dobrovolné (doporučené 80 Kč),
otevřený bar, teplé oblečení s sebou

Koncerty
11. 10. 19.00
sál ZUŠ
Eliška Gattringerová (zpěv) a Ahmad
Hedar (klavír)
Na programu jsou skladby Smetany, Dvořáka, Martinů, Čajkovského
24. 10. 19.00
sál NPÚ
Eliška Balabánová (kytara) a Anna Císařovská (přednes)
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Na programu jsou skladby O. Kukala, F.
Tárregy, L. Brouwera, I. Albénize, M.
Brunnera a texty F. Hrubína, P. Nikla a J.
Žáčka.

12. 10. 17.30
radnice
Autostopem po ruském severu
Beseda cestovatele a etnologa Libora Drahoňovského.

24. 10. 19.00
Panský dvůr
Koncert Tomáše Kluse a Jiřího Kučerovského. Více na str. 19

31. 10. 17.30
radnice
Nový Zéland
- dva roky v zemi Aotearoa
Přednáška cestovatele a spisovatele Petra
Nazarova.

Výstavy
2. - 31. 10.
vstupní síň radnice
Výtvarný plenér U3V
Výstava kreseb a fotografií posluchačů
Univerzity třetího věku. Vernisáž výstavy
v pondělí 2. 10. v 16 hod. s vystoupením
žáků ZUŠ Telč.

ZASTÁVka Telč

20. - 22. 10.
Dům zahrádkářů
Podzimní výstava zahrádkářů
Součástí výstavy je i prodej podzimních
a dušičkových vazeb. Výstava je otevřena
v pátek 14.00 - 17.00 hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00 hod.

4. 10. 14.00 – 18.00
Den otevřených dveří na ZASTÁVce
Akce pro širokou veřejnost. Zájemci si
mohou vytvořit podzimní dekoraci.

do 31. 10.
muzeum
Dráteníkův rok
Výstava výrobků členů Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků
do 31. 12.
Zámecká galerie
Výstava z filmu Pyšná princezna
Výstava originálních kostýmů a rekvizit z pohádky, která se natáčela na zámku
v Telči, letos oslaví 65 let.

Farmářské trhy
14. a 28. 10., 9.00 - 15.00
Více na str. 18

náměstí

Přednášky
4. 10. 18.00
Univerzitní centrum
Krajinné památkové zóny
jižních Čech
Přednáška Marka Ehrlicha představí pět jihočeských krajinných památkových zón.
22. 10. 18.00
Vyprávění o cestě zemí Inků
Vypráví manželé Vejmelkovi

orlovna

23. 10. 17.00
radnice
Splněný sen aneb Jambo,
karibu Kenya
Na zoologicko-cestopisnou přednášku
Pavla a Kláry Bezděčkových zve Muzeum
Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči
Městská knihovna Telč zve na dvě cestovatelské besedy:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
Měsíc říjen se na ZASTÁVce ponese v duchu proměn.

9. 10. 14.00 – 18.00
Florbalový turnaj
Turnaje se mohou zúčastnit jakékoliv
tříčlenné týmy.
17. 10. 14.00 – 18.00
Proměny - Kdo by neznal populární proměny. Líčení, česání, zkrášlování a následné focení konečných proměn. To vše v rukou zkušené vizážistky.
25. – 26. 10.
Přespávačka - Tradiční akce na ZASTÁVce o podzimních prázdninách. Chybět nebude pokec, zábava či sledování filmu.

Klub důchodců
14. 10. 14.00
v budově polikliniky
Zanzibar a Thajsko
Promítání cestopisných reportáží Josefa
Ambrože
Přehled kroužků klubu viz TL 9 na str.
22 a na vývěsce v klubovně.

Chovatelé
8. 10. 7 – 10 hod.
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

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.
TL 10/2017

Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

10. – 14. 10. – Jazz jde městem / Jazz Goes
to Town
hudební sály, kluby, centrum města
Hudební přehlídka přináší jazz ve všech jeho podobách. Tuzemští a zahraniční umělci,
jazzové projekty i začínající hudebníci.

CHEB

5. - 8. 10. - XIX. ročník přehlídky Divadlo
jednoho herce
19th Cheb Monodrama Festival
V Západočeském divadle v Chebu a na dalších místech města.

JINDŘICHŮV HRADEC

22. 10. – Podzimní koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru
Místo konání: Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, začátek 19.00 hodin.

KUTNÁ HORA

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

LITOMYŠL

29. 9. - 12. 11. - Zdeňka Vydrová, architektka
Regionální muzeum v Litomyšli
Zdeňka Vydrová působí jako městská architektka. Její činnost byla oceněna Cenou Ministerstva kultury a vítězstvím v soutěži Architekt obci.

POLIČKA

4. 10. - Robert Fulghum v Poličce - LiStOVáNí z knihy Co jsem to proboha udělal?
Divadelní představení, diskuze s R. Fulghumem, autogramiáda a prodej knih. Ve 20 hodin v Divadelním klubu

TELČ

2. – 30. 10. - Výstava 10 let plenéru Univerzity 3. věku U3V
vstupní síň radnice
Vernisáž v pondělí 2. 10. v 16 hod. s hudebním vystoupením žáků ZUŠ Telč.

TŘEBOŇ

Do 6. 11. 2017 – Výstava grafiky Oldřicha
Kulhánka a sochy Petera Nižňanského
Dům Štěpánka Netolického
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz
TL 10/2017
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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

Smutná zpráva z Brna

Zemřel Jiří Fiala
1. září zemřel v Brně ve věku 72 let pan Jiří Fiala. V šedesátých letech, v době masového rozšíření televizorů a boomu neoficiální instalace „zvuku“ rakouského televizního
vysílání, byl v Telči jejich vyhledávaným
opravářem. A také kamarád, spolužák řady současníků a velmi pozorný čtenář TL.
Vzpomeňte si na něj...
/z/
Telčské listy 10/2017 – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411,
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. 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

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Patricie Páralová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Michal Fejt, Jihlava
a Nikola Králíková, Kostelec
Jiří Smejkal, Sedlejov
a Vendula Popelářová, Jihlava
Jiří Kouba, Jihlava
a Vendula Pokorná, Hodice
Jaroslav Mindl, Horní Ves
a Veronika Kolářová, Horní Ves
Tomáš Tetour, Mysletice
a Jana Sušická, Studená
Martin Kopecký, Brno
a Andrea Šrolová, Dobruška
Ladislav Kalina, Třebíč
a Markéta Matoušková, Mrákotín
Ondřej Burda, Třešť
a Zuzana Rodová, Třešť
Kamil Trepka, Kunžak
a Eva Nováková, Kunžak
Martin Čumpl, Stonařov
a Jana Prokopcová, Bruntál
Tomáš Ondřej, Kaplice
a Věra Suchá, Hojkov
Jan Smrčka, Růžená
a Barbora Svatková, Batelov
Ondřej Polák, Jihlava
a Darina Švecová, Jihlava
Jan Muzikant, Stará Říše
a Jaroslava Bečková, Hartvíkovice
Radim Poukar, Nevcehle
a Daniela Divišová, Jihlava
Tomáš Krůček, Rudolfov
a Tereza Stejskalová, Dačice
Oskar Levý, Kralupy nad Vltavou
a Sabina Hummelová, Dačice
Martin Tirala, Cheb
a Radana Kabátková, Jihlava
Oldřich Karmazín, Domašov
a Iveta Müllerová, Domašov
František Masařík, Tvarožná
a Magdalena Suchá, Radkov

Opustili nás

Jiří Fiala, rodák z Telče
Marie Holá, Staré Město
Růžena Podešvová, Staré Město

72 let
93 let
91 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

Uzávěrka příštího čísla
16. října 2017
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Byly Historické slavnosti
Ve dnech 18. a 19. srpna jsme se vrátili do 16. století a oslavili 490 let od narození
Zachariáše z Hradce a 25. výročí zápisu Telče na seznam UNESCO.
Akci finančně podpořil Kraj Vysočina.

Zachariáš z Hradce a Kateřina z Valdštejna s hosty na telčském panství.

Ukázka výcviku vojenského koně.

Obří postavy z divadelní dílny Jakuba Škrdly obdivovali všichni.

Komedianti hráli pro děti i dospělé.

Hrál i Petr Píša…

V poutavém divadelním vyprávění zazářila krásná baletka.

Den po uzávěrce

100 000!
Výborná zpráva ze zámku. V odpoledních hodinách v sobotu 16. září prošel branou telčského zámku stotisící návštěvník letošního roku.
str. 24

Foto na této straně: Ilona Jeníčková, Roman Mikeš, Vojtěch Kolář
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