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Výsledky voleb v Telči. V obcích správního obvodu na str. 2

Volili jsme Poslaneckou sněmovnu
Ve volbách do Poslanecké sněmovny, které se konaly 20. a 21. října, bylo ve volebním seznamu v Telči zapsáno 4514 voličů. K volbám jich 
přišlo 2790. To znamená, že volební účast ve městě dosáhla 61,81% (v ČR 60,84%). V odevzdaných 2790 obálkách bylo 2784 platných hla-
sů. Jak se o ně v procentech podělily strany, které se dostaly do Poslanecké sněmovny, ukazuje následující tabulka.

ANO ODS Piráti SPD T. Okamura KSČM ČSSD KDU - ČSL TOP 09 STAN
Telč 22,98 12,28 11,60 9,12 8,33 6,57 12,35 5,20 6,50
Vysočina 28,63 9,89 9,92 9,60 9,44 9,37 9,24 3,86 4,28
ČR 29,64 11,32 10,79 10,64 7,76 7,27 5,80 5,31 5,18

V sobotu dopoledne byl mezi voliči ve volebním okrsku v Mateřské škole v Nerudově ulici 
také senátor Miloš Vystrčil.                                                                              Foto: Ilona Jeníčková

Zdroj: ČSÚ

Poslance nemáme 
i máme
Jak  uvádíme  na  druhé  straně  těchto  TL, 
v  právě  skončených  volbách  do  Posla-
necké  sněmovny  neuspěl  žádný  kandidát 
z Mikroregionu Telčsko. A tak i v nadchá-
zejícím volebním období budou „našimi“ 
nejbližšími  zástupci  ve  Sněmovně  skoro 
telčský Jan Bartošek, který uspěl na kan-
didátce  KDU  –  ČSL  v  Jihočeském  kraji 
a lékař Vít Kaňkovský z Třeště, absolvent 
telčského  gymnázia. Ten,  stejně  jako  Jan 
Bartošek, zopakoval svůj úspěch v minu-
lých volbách v barvách KDU – ČSL.
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Poděkování 
do Dolní Vilímče
Před více než rokem se nám s pomocí spous-
ty ochotných lidí a díky velké podpoře obce 
Dolní Vilímeč podařilo obnovit památník při-
pomínající tragédii dvou mladých mužů, kte-
rá se stala na katastrálním území obce. V roce 
1947 zde byli při plnění služebních povinností 
v operaci proti banderovcům omylem zastře-
leni jinou jednotkou československé armády 
svob. Jaroslav Barták a voj. Stanislav Gerneš. 
Při nedávné návštěvě pietního místa bylo jeho 
okolí vzorně upraveno. Hasičům z Dolní Vi-
límče a starostovi Antonínu Doležalovi patří 
mé velké poděkování.

Miloš Vystrčil, senátor

Kdo kandidoval
V právě skončených volbách do Poslanecké 
sněmovny  se  na  hlasovacích  lístcích  ve  vo-
lebním kraji Vysočina objevilo 12 občanů Mi-
kroregionu Telčsko. Výsledky voleb ukázaly, 
že v nově ustanovené Poslanecké sněmovně 
nebude mít mikroregion žádného zástupce. 
Starostové a nezávislí
Mgr. Roman Fabeš, Telč (6.)
Komunistická strana Čech a Moravy
Bedřich Burian, Telč (18.)
Strana zelených
Ing. Jiří Pykal, Telč (10.)
Blok proti islamizaci – Obrana domova
Miroslav Mareček, Radkov (2.)
Rostislav Vopelka, Radkov (5.)
Česká pirátská strana
Mario Pospíšil, Olší (6.)
Mgr. Hana Hajnová, Telč (11.)
Michal Leško, Kostelní Myslová (17.)
Sportovci
Jaroslav Cech, Černíč (16.)
SPD – Tomio Okamura
Tomáš Jančo, Telč (7.)
Strana Práv Občanů
Ing. Josef Kodys, Hodice (9.)
Ing. Josef Kamaryt, Telč (17.)

Nezaměstnanost v září
ČR
září 3,8% (srpen 4,0%)
Kraj Vysočina
září 3,5% (srpen 3,6%)
Správní obvod Telče
září 3% (srpen 3,1%)
Telč
září 3,2% (srpen 3,5%)
Obce správního obvodu Telč s nezaměstna-
ností nad 5% hranicí: Černíč (6,1), Mysliboř 
(5,1), Olšany (6,7), Svojkovice (5,4), Vanov 
(5,4),  Vápovice  (7,4),  Zadní  Vydří  (6,9), 
Zdeňkov (8,8)

Zdroj: Statistiky ÚP

Jak volil malý okres
Pořadí volebních stran na prvních dvou místech v obcích správního obvodu Telče a procento 
platných hlasů, které zde získaly.

Bohuslavice Piráti 18,18 KDU, ODS 15,58 
Borovná  ANO 33.33  SPD 15,55
Černíč  KDU 28,33  ANO 21,66
D. Vilímeč  ANO 39,28  KDU 19.64
Doupě  SPD 26,31  ANO 19,29
Dyjice  ANO 19,75 KSČM 16,04
H. Myslová  Piráti 26,66 ANO 20,00
Hostětice ANO 27, 94  ODS 14,70
Jindřichovice  ODS 25,80 KSČM 19.35
Klatovec  ANO 26,00  KSČM 20,00
Knínice  KSČM, Piráti 16,03 KDU; ČSSD - 18,62
K. Myslová  Piráti 42,85 TOP 11,42
Krahulčí  ANO 35,69  SPD 11,78
Krasonice  ANO, KDU, KSČM 18,34 TOP; KSČM - 17,17
Lhotka  ANO 27,58 ČSSD 15,51
Markvartice  ANO 39.34  KDU 13,11
Mrákotín  ANO 31,66  KDU 14.04
Mysletice  KSČM 18,30  ANO, Piráti 16,90
Mysliboř  KDU 28,28  ANO, KSČM 12,12
Nevcehle ANO 23,30  SPD 13,59
Nová Říše  ANO 19.82 KDU 17.62
Olšany  KDU 50,00 ODS 21,05
Olší  Piráti 36,95  ČSSD 17,39
Ořechov  ANO 23,07 Piráti 20,51
P. Dubenky  KSČM 25,00 ANO 21,87
Radkov  ANO 23,62 Piráti 21,25
Rozseč  KDU 22,82  KSČM, SPD 14,13
Řásná  ANO 32,11 Piráti 16,78
Řídelov  SPD 17,85 KSČM 16,07
Sedlatice  KDU 42,85  ČSSD, KSČM 11,42
Sedlejov  ANO 21,51  KDU - 18,02
Stará Říše  KDU 20,74 ANO 19,38
Strachoňovice  KDU 20,00 ANO 17,50
Svojkovice  KSČM, SPD 17,24
Telč  ANO 22,98 KDU 12,35
Urbanov  KDU 27,58  Piráti 11,49
Vanov ANO 23,07 Piráti 15,38
Vanůvek  ODS 20,00 KSČM, SPD 12,00
Vápovice  KDU 40,90  ČSSD 18,18
Volevčice  ANO 41,46  STAN 12,19
Vystrčenovice  KDU 24,59 ODS 19,67
Zadní Vydří  KDU 44,44 ANO 14.81
Zdeňkov  KDU 40,62 KSČM 25,00
Zvolenovice  Piráti 22,80 ODS, KDU 19,29
Žatec KDU 27,69  ANO 24,61
Správní obvod Telč ANO 22,56 KDU 14,48
Názvy stran jsou z prostorových důvodů zkráceny. Zdroj: ČSÚ
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V listopadu většina staveb končí
Ke  zdárnému  konci  spěje  rekonstrukce 
krovu  věže  sv.  Ducha.  Po  mediálně  sle-
dovaném umístění  trámu vrtulníkem  jsou 
již hotovy  tesařské práce a střecha dostá-
vá novou krytinu z mědi. Vše by mělo být 
hotovo v  půli  listopadu. Střecha věže  ale 
bude  ještě  nějakou  dobu  přitahovat  větší 
pozornost než doposud.  Po dohodě památ-
kářů a realizační firmy zůstane  totiž měď 
bez patiny a nějakou dobu tak bude svítit 

do dáli. Posun prací je viditelný i ve Štěp-
nickém  rybníce.  Tam  se  nyní  intenzivně 
pracuje na opěrné  zdi  hráze  a  sdruženém 
výpustním  objektu.  Spolu  s  dokončením 
úprav  loviště  a  kádiště  a  konečnou  úpra-
vou břehů by měly být práce přímo v ryb-
níce  hotovy  ještě  letos.  Souběžně  budou 
probíhat  i práce pod hrází  rybníka,  ty ale 
budou dokončeny až na jaře příštího roku. 
Na cyklo a inline stezce v Lipkách jsou ho-
tovy práce na podkladních vrstvách a ná-
sledně na ně bude pokládán betonový po-
vrch nové části stezky.
Nový  asfaltový  povrch  dostane  i  cesta 
stromořadím Lipky. Na konci trasy u Roš-
tejna  pak  bude  postaven můstek  směrem 
k Batelovské ulici. Úpravami okolí by pak 
ještě letos měly práce na této etapě skon-
čit. V ulicích Špitální, Příční a části Luč-
ní  se  dokončuje  pokládka  zemního  vede-
ní elektřiny a veřejného osvětlení a montáž 
nových svítidel. I zde bude v listopadu ho-
tovo. A snad by měly zmizet i sloupy ne-
funkčního telefonního vedení...
Hotova  je  rekonstrukce  střechy  tělocvič-
ny na ZŠ Hradecká a  také posílení kana-
lizačního sběrače z areálu budoucího DPS 
v ulici Batelovské.

Radosti a starosti telčského starosty
Máme šikovné žáky a studenty
Stalo se již tradicí, že spolu s udělováním 
Cen  města  oceňujeme  i  žáky  a  studenty 
našich škol. A v letošním roce bylo v nich 
tolik  úspěchů,  že  nebylo  vůbec  jednodu-
ché  vybrat  ty  nejlepší. Co  je  určitě  potě-
šitelné, je pestrost důvodů, za které si žáci 
a studenti ocenění zasloužili. Posuďte sa-
mi:  úspěchy  v  matematických  soutěžích, 
olympiádách  v  českém  jazyce,  dějepisu, 
němčině,  biologii,  chemii,  ve  výtvarné 

výchově,  psaní  na  klávesnici  na  světové 
úrovni a stejně tak v hokeji. Navíc u vět-
šiny oceněných čteme dovětek: ... a za vý-
borné studijní výsledky. Jmenovitě najdete 
všechny oceněné na 5. straně tohoto vydá-
ní TL. Blahopřeji jim a děkuji za reprezen-
taci našeho města.

Byl to planý poplach
Hoří v Univerzitním centru. Tahle zpráva 
se  v  pondělí  16.  října  po  poledni  rozlét-
la po městě  rychlostí blesku. Ale naštěstí 
kouř, který stoupal z jednoho okna v pod-
kroví, byl pouze cvičný. A cvičný byl i po-
žární poplach, který na místo postupně při-
vedl několik hasičských  jednotek. Profíci 
z  telčské  a  třešťské  stanice  a  dobrovolní 
hasiči z Telče, Mrákotína, Nové a Staré Ří-
še, Mysletic a Třeštice si postupně vyzkou-
šeli  přivedení  vody  k  hašení  zasaženého 
objektu  a  zásah  v  kyslíkových  maskách 
spolu s evakuací zraněné osoby ze zakou-
řených prostor. Kromě hasičských vozů se 
do akce zapojila i vysokozdvižná plošina, 
která dokáže vjet na náměstí a dosáhne tře-
ba i do prostor zámku. Všichni zúčastnění 
hasiči zvládli své úkoly perfektně a koor-
dinace  mezi  jednotkami  byla  bezchybná. 

Za  to patří všem velké poděkování. Tady 
totiž  platí  dvojnásob  „Kdo  je  připraven, 
není překvapen“.

Konference v Panském dvoře
Koncem  října  uspořádala  Ostravská  uni-
verzita v Telči mezinárodní vědeckou kon-
ferenci „Stopy polských šlechtických rodů 
na území České republiky v 16. - 20. sto-
letí“. V květnu, když jsem psal o přípravě 
této konference,  ještě nebylo úplně  jasné, 
zda  se opravdu uskuteční.  Jsem moc  rád, 
že se  to podařilo a že  jedním z  témat byl 
i pobyt internovaných účastníků polského 
Lednového  povstání  v  letech  1863–1864 
v Telči. Poděkování za to patří Oldřichovi 
Zadražilovi, který  tuto málo známou část 
historie našeho města prezentoval. A mož-
ná nezůstane jen u toho. Zástupci polského 
Ministerstva  kultury  na  konferenci  před-
stavili  myšlenku  umístit  na  budovu  Uni-
verzitního centra pamětní desku připomí-
nající tuto událost.

Je po volbách
Máme za sebou hektické předvolební ob-
dobí i vlastní volby do sněmovny. Je smut-
né, že volby od voleb se stále snižuje po-
litická kultura a bez skrupulí se používají 
lži a očerňování volebních konkurentů. Je 
až s podivem, že pak jsou tito lidé  schopni 
tvořit koalice... Proto chci poděkovat vám 
všem, kteří jste se nenechali otrávit a svým 
hlasem jste se pokusili ovlivnit rozhodová-
ní v našem státě. Nechci komentovat cel-
kové výsledky. Jen doufám, že se nakonec 
podaří  sestavit  funkční  vládu,  která  bude 
další čtyři roky s rozumem řídit naši zem. 
A  za  sebe  pak  chci  poděkovat  těm,  kteří 
podpořili naši kandidátku a mě osobně.

Roman Fabeš

Zimní stadion 
pro mládež
4. listopadu 
Hokejový turnaj přípravky 2008

11. listopadu
Hokejový turnaj přípravky 2009

25. listopadu
Hokejový turnaj přípravky 2008

Začátky všech turnajů v 11 hodin. 
Pořádá oddíl ledního hokeje SK Telč.

Po uzávěrce
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Solidární Stonařov. 
Pomůžeme i my?
Co víme o nedalekém městysi? Občas tam 
přesedáme do autobusu, má skvělé ochot-
níky, je tradiční soupeř fotbalistů, kdysi se 
odtud vozil vyhlášený chléb... V současné 
době  ale  také obec  skvělých  lidí.  Pro TL 
to  dokládá místostarosta  Ivan  Šulc: „Ne-
dávno náhle zemřela naše občanka, pod-
lehla zhoubnému nádoru. Zanechala dvě 
malé dcery, školačku Vanesku a čtyřletou 
Izabelku. Tatínek Roman Wittek o ně peču-
je sám. Izabela se navíc již rok léčí s akutní 
leukémií. To vyžaduje od rodiny jak dodr-
žování náročných pravidel zdravotní péče, 
tak hygieny. Otec Roman tak musel opustit 
zaměstnání... Že to rodinu přivádí do slo-
žité finanční situace, je nabíledni. Z inici-
ativy řady občanů, kteří sami přicházeli 
s nabídkou finanční pomoci, jsme se roz-
hodli zřídit pro účely veřejné sbírky u Čes-
ké spořitelny tzv. transparentní účet. Ten 
je spravován garantem, kterým je Městys 
Stonařov. Jeho „transparentnost“ spočí-
vá v tom, že kdykoliv je možné na inter-
netu do něj nahlédnout, zkontrolovat jeho 
stav a můžete si také třeba zkontrolovat, 
zda váš případný finanční dar doputo-
val ke správnému adresátovi.“ Místosta-
rosta  Šulc  kladně  hodnotí,  že mezi  dárci 
jsou nejen občané a organizace ze Stona-
řova, ale i ze širokého okolí. „Za všechny 
peněžní i hmotné dary chci moc poděko-
vat, stejně tak pan Wittek, se kterým jsem 
v pravidelném kontaktu. Částky z účtu mu 
poskytujeme postupně, dle aktuální potře-
by. Dění na účtu lze sledovat na
https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/ 
000000-4976702379.“
Číslo  transparentního účtu ve prospěch ro-
diny  Romana  Wittka,  jehož  garantem  je 
Městys  Stonařov,  na  který  můžete  zasílat 
příspěvky jak peněžní poukázkou, tak ban-
kovním převodem je 

4976702379/0800
Podle info Městyse Stonařov

Informační centrum 
nabízí v listopadu
Z Telče do Afriky a nikdy zpět 
- František Vladimír Foit, Irena Foitová
Patent zvaný toleranční - Eva Melmuková
Knihy pro děti: 
Andělíčci z Telče a TRAMPoty pana Flíčka  
- Martina Lancingerová, Milan Lancinger

Z nabídky IC vybírá Jana Nováková

Volební servis TL.

Pro volbu prezidenta republiky
Voličské průkazy
Předseda Senátu PČR stanovil termín ko-
nání  přímé  volby  prezidenta  republiky 
ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné 
II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018). 
Volič, který se nebude v době konání vol-
by zdržovat v místě svého trvalého poby-
tu, může požádat o vydání voličského prů-
kazu  obecní  úřad  v místě  svého  trvalého 
bydliště.  Žádost  lze  podat  osobně,  v  lis-
tinné podobě nebo prostřednictvím datové 
schránky. V případě podání listinné žádosti 
o vydání voličského průkazu nebo při udě-
lení  plné moci  zástupci  pro  jeho převzetí 
musí  být  na  těchto  dokumentech  podpis 
žadatele  úředně  ověřen.  Voličský  průkaz 
umožňuje  hlasovat  v  jakémkoliv  stálém 
volebním okrsku na území České republi-
ky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním 
okrsku  v  zahraničí,  tj.  na  zastupitelském 
nebo konzulárním úřadě České  republiky 
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného 
honorárním konzulárním úředníkem.
Občan zapsaný ve stálém seznamu voli-
čů vedeném MěÚ Telč, který nebude mo-
ci  volit  ve  volebním  okrsku,  pro  který  je 
tento seznam veden, může požádat o vydá-
ní voličského průkazu MěÚ Telč - ohlašov-
nu evidence obyvatel - Na Sádkách čp. 453, 
a to písemně nebo prostřednictvím dato-
vé schránky nejpozději do 5. ledna 2018, 
(pro případné II. kolo nejpozději do 19. led-
na 2018) nebo osobně do 10. ledna 2018 

do 16.00 hod., (pro případné II. kolo nej-
později do 24. ledna 2018 do 16.00 hod.). 
Vzor  žádosti  o  vydání  voličského  průkazu 
je k dispozici na výše uvedeném pracoviš-
ti MěÚ Telč, příp. ke stažení na webových 
stránkách města www.telc.eu. Voličský prů-
kaz si může občan vyzvednout osobně, pro-
střednictvím  zplnomocněného  zástupce, 
příp. mu bude zaslán poštou na adresu, kte-
rou si zvolí. 
Vydávání občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů 
V  případě,  že  volič s trvalým pobytem 
ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Telč nebude mít v době koná-
ní volby platný doklad totožnosti (občanský 
průkaz nebo cestovní pas), může mu být vy-
dán na počkání občanský průkaz bez  stro-
jově čitelných údajů. K žádosti je nutné do-
ložit 2 fotografie a v případě, že nedochází 
k žádné změně povinně zapisovaných úda-
jů, již pouze občanský průkaz s prošlou lhů-
tou platnosti. 
Pracoviště  občanských  průkazů MěÚ Telč 
Na Sádkách čp. 453 bude v době volby ote-
vřeno  v  pátek  12.  ledna  2018  do  22  hod. 
a v sobotu 13.  ledna 2018 od 8 do 14 hod 
(v  případě  konání  II.  kola  volby  pak  dále 
v pátek 26. ledna 2018 do 22 hod. a v sobo-
tu 27. ledna 2018 od 8 do 14 hod.).

JUDr. Jana Matoušková 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
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Ceny a Uznání města Telče 2017
Ve středu 25. října převzali Ceny a Uznání města v Konírně zámku:
Ceny města:
Sdílení, o.p.s. - za odlehčovací službu, domácí hospicovou péči a dobrovolnickou činnost ●● Klub filatelistů - za dlouholetou propa-
gaci města výstavní a sběratelskou činností ●● Klub důchodců - za dlouholetou organizaci aktivit pro seniory ●● Josef Salák - za pří-
kladnou péči o místní hřbitovy

Uznání města:
Marek Antoňů, žák 9. třídy Základní školy Hradecká Telč, za úspěšnou reprezentaci školy v matematických soutěžích a výborné studij-
ní výsledky ●● Ludmila Krejčová, žákyně 9. třídy Základní školy Masarykova Telč, za úspěšnou reprezentaci školy v sólové recitaci 
a v okresních kolech olympiád z českého jazyka a dějepisu ●● Petr Pavlíček, bývalý žák Základní školy Masarykova Telč, za vynika-
jící výsledky v okresních olympiádách z německého jazyka ●● Adéla Křenová, studentka 5. ročníku I. stupně VO ZUŠ Telč a sekundy 
GOB a SOŠ Telč, za vynikající úspěch v soutěži vyhlášené organizací UNICEF a Dětským baletem Praha ●● Jiří Kučera, student sexty 
GOB a SOŠ Telč, za vynikající úspěchy v psaní na klávesnici na Mistrovství ČR i na Mistrovství světa a výborné studijní výsledky ●● 
Jiří Rudolf, student oktávy GOB a SOŠ Telč, za vynikající úspěchy v biologické, chemické a matematické olympiádě a výborné stu-
dijní výsledky ●● Lucie Herciková, studentka septimy GOB a SOŠ Telč, za vynikající úspěchy v olympiádě v českém jazyce a z bio-
logie a výborné studijní výsledky ●● Zuzana Martinů, studentka septimy GOB a SOŠ Telč, za reprezentaci školy na Mistrovství světa 
v ledním hokeji a za výborné studijní výsledky ●● Denisa Pytlíková, studentka GOB a SOŠ Telč, za reprezentaci školy na Mistrovství 
světa v ledním hokeji a za výborné studijní výsledky ●● Daniel Poizl, student GOB a SOŠ Telč, za reprezentaci školy v národním ho-
kejovém týmu ČR a za velmi dobré studijní výsledky ●● Jan Klodner, student GOB a SOŠ Telč, za reprezentaci školy v národním ho-
kejovém týmu ČR a za velmi dobré studijní výsledky

Foto na této straně Bohumil Bína.

Uznání města obdržel také Jiří Kučera za úspěšnou reprezentaci na 
Mistrovství ČR a Mistrovství světa v psaní na klávesnici. Za Sdílení převzala Cenu města jeho ředitelka Michaela Čeřovská. 
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71. schůze - 20. září
 - RM  schválila  zápis  do  kroniky  města 
za rok 2016.
 - RM  schválila  uvolnění  finančních  pro-
středků ve výši 200 000 Kč na doplnění 
a rozšíření vánočního osvětlení ve městě.
 - RM  schválila  vyhlášení  veřejné  zakáz-
ky  „Cyklostezka Telč  – Lipky  (část  od-
počívadla a mobiliář)“ a složení komise 
pro otevírání, posouzení a hodnocení na-
bídek.
 - RM  schválila  vyhlášení  veřejné  zakáz-
ky „Cyklostezka kolem Belpské  lávky“, 
složení  komise  pro  otevírání,  posouzení 
a hodnocení nabídek a firem pro oslove-
ní.
 - RM schválila pro zajištění vlastního po-
dílu akce „Objev telčský poklad“ nezbyt-
ná rozpočtová opatření. 

72. schůze - 4. října
 - RM  schválila  mateřské  škole  čerpání 
vlastního  rezervního  fondu do výše 195 
tis. Kč na nákup vybavení do nové třídy.
 - RM schválila záměr podání žádosti o po-
skytnutí dotace ze Zásad pro užití neinves-
tičních prostředků z rozpočtu Ministerstva 
kultury stanovených pro program Podpora 
pro památky UNESCO v roce 2018.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní  věcného  břemene  umístění  regulační 
stanice na pozemku parc.č. 7305/1 v k.ú. 
Telč  v  celkovém  rozsahu 11 m2  se  spo-
lečností GasNet,  s.r.o.,  za  cenu 5500 Kč 
bez DPH.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 15. 11. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

V pondělí 18. září se v Konírně telčského 
zámku  zúčastnilo  jednání  zastupitelstva 
19 členů. Omluvili se pouze Miloš Novák 
a  Stanislav  Vyvadil.  Zastupitelé  schválili 
odkoupení pozemku parc. č. 7750/1 vedle 
parkoviště u vlakového a autobusového ná-
draží od Českých drah. Záměrem města je 
rozšířit  stávající  parkoviště,  které  je  nyní 
kapacitně nedostačující. Od Rybářství Lip-
nice bylo schváleno odkoupení jeho býva-
lé administrativní budovy v ulici Na Sád-
kách č.p. 417 včetně navazujících pozemků 
parc. č. st. 2039/2, 72/5, 72/6 a 72/9. Tato 
budova sousedí s budovou městského úřa-
du. Záměrem města je propojit obě budovy. 
S Rybářstvím Lipnice byla dále schválena 
i vzájemná směna pozemků u rybníka Roš-
tejn,  podle  které  město  převádí  pozemek 
parc. č. st. 2569 (vedle hráze rybníka) a zís-
kává pozemek parc. č. 7304/4 (vedle silni-
ce), který je pro město důležitý v souvislos-
ti s výstavbou cyklostezek v dané lokalitě. 
Zastupitelé schválili prodej části pozemku 

Město chce rozšířit parkoviště 
u dopravního terminálu

parc. č. 7411/1 (v lokalitě „Rasovna“), čás-
ti pozemku parc. č. 7516/3, přijetí daru po-
zemku parc. č. 4642 (v lokalitě „Na Bábě“), 
přijetí daru části pozemku parc. č. 7482/2 
v ulici Na Kotnově. Zastupitelé neschváli-
li zveřejnění záměru prodeje části pozem-
ku parc. č. 422/5 v ulici Na Dlážkách. Bylo 
schváleno zrušení usnesení zastupitelstva č. 
162-11/16/2017 přijaté na 16. zasedání 24. 
dubna 2017 (prodej části pozemku parc. č. 
3723/1 za účelem výstavby zdravotnického 
zařízení), neboť žadatel odstoupil od svého 
záměru. V dalších bodech pak  zastupitelé 
schválili  závěrečné  účty  a  účetní  závěrky 
za  rok 2016 svazků obcí, kterých  je měs-
to členem. Konkrétně se jednalo o Oběho-
vé hospodářství Renesance a Svazek obcí 
Železnice Kostelec - Slavonice.
Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva 
města je zveřejněn na úřední desce v pod-
loubí radnice, internetových stránkách měs-
ta a je k nahlédnutí i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

19. zasedání zastupitelstva města

Výběrové řízení na no-
vého zaměstnance MěÚ
V současné době  je na úřední desce uve-
řejněno oznámení o vyhlášení výběrového 
řízení na obsazení pracovní pozice zaměst-
nance pro výkon státní správy na úseku 
registru silničních vozidel a pro další 
agendy odboru dopravy. Lhůta pro podá-
vání přihlášek je stanovena do 15. 11. 2017 
do 17 hod. Bližší podmínky a požadavky 
jsou uvedeny na úřední desce, která je pří-
stupná i na internetových stránkách města 
na adrese http://www.telc.eu/uredni_deska

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Týden vědy. I v Telči
Centrum  Excelence  Telč  ÚTAM AV  ČR 
(CET) se zapojí do vědeckého festivalu Tý-
den vědy a techniky AV ČR popularizační 
přednáškou pro širokou veřejnost Moder-
ní  technologie  a  kulturní  dědictví. Před-
náška se uskuteční ve středu 8. listopa-
du od 15:00 hod. v seminární místnosti 
CET.  Popularizační  přednáška  představí 
vybrané výzkumné aktivity a  technologie 
Centra Excelence Telč s možností násled-
né diskuse s přednášejícími. Více informa-
cí o celém festivalu je k dispozici na webo-
vých stránkách www.tydenvedy.cz

Jakub Novotný

Květinová výzdoba 2017
Udržované  předzahrádky  a  okenní  truhlíky 
osázené  pestrobarevnými  květinami  dotvá-
ří naše domovy a zároveň velkou měrou při-
spívají k pěknému vzhledu města. Tuto sku-
tečnost si uvědomujeme, a proto každoročně 
oceňujeme ty, kterým okolí domu a příjemný 
vzhled města není  lhostejný. V  letošním ro-
ce  tomu není  jinak. Za květinovou výzdobu 
v Telči a místní části Studnice ocenění obdr-
ží: paní Alena Bláhová, Hana Císařová, Jaro-
slava  Kudláčková,  Bohumila  Nechvátalová, 
Věra Neklapilová, Dagmar Polednová, Vlas-
ta Přibylová, Alena Semančíková, Petra Ša-
landová, pan Jaroslav Kos a Kamil Pelikán. 
V kategorii  provozovna byla v  letošním  ro-
ce vybrána firma Café Telč s.r.o.. Jmenovaní 
obdrží ceny v podobě zahrádkářských potřeb 
z rukou starosty Romana Fabeše a místosta-
rosty Pavla Komína v obřadní síni radnice šes-
tého listopadu.

Věra Mikešová 
odbor životního prostředí MěÚ Telč

Oznámení MUDr. 
M. Stříteské
MUDr. Marie Stříteská,  praktický  lékař 
pro  děti  a  dorost, Telč, Masarykova  444, 
oznamuje,  že  ke  dni  31. 12. 2017 končí 
svoji praxi.  Ohledně  dalšího  postupu  se 
rodiče dětí mohou domluvit osobně nebo 
na telefonu 567 215 294. Zdravotní doku-
mentaci si lze po domluvě převzít i v led-
nu 2018.

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.

info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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Filatelisté. 
80 roků dokumentují 
historii regionu
80  roků od svého založení  si  letos připomí-
ná Klub filatelistů. V  roce  1937 nebylo  vů-
bec  běžné,  aby  v  městech  velikosti  Telče 
existoval.  Pokračovatelé  otců  zakladatelů, 
MUDr. Arnošta Böhma, Josefů Fixela a Pila-
ře, Stanislava Loužila a Matěje Šindlera, kteří 
5. listopadu před osmdesáti lety začali psát fi-
latelistickou historii Telče, připravují opravdu 
důstojnou „oslavu“ výročí. „Prakticky celý lis-
topad, od 2. do 26. bude v radniční síni propa-
gační výstava poštovních známek a poštovní 
historie regionu. Z iniciativy Klubu bude tel-
čská pošta používat od 2. do 7. listopadu pří-
ležitostné razítko k jeho výročí a od 2. do 16. 
listopadu navíc také příležitostnou R nálepku 
pro zapsané zásilky,“ vypočítal pro TL filate-
listické  „lahůdky“ předseda klubu Bohuslav 
Makovička, které se svými kolegy pro sběra-
tele připravil. Na otázku k cennosti exponátů 
na zmíněné výstavě pak odpověděl: „Chceme 
na ní představit filatelii a poštovnictví jako ne-
dílnou součást historie města a regionu. Takže 
laiky často hledaná „cennost“ exponátů není 
v  tomto případě podstatná.“ Slova předsedy 
Makovičky pak potvrzuje snímek korespon-
denčního lístku Červeného kříže z I. světové 
války, který uveřejňujeme na str. 12 a který je 
jedním z exponátů výstavy.                            /z/

V městské galerii v adventu a o Vánocích

Pro malé i velké. Kašpárci celého světa
Na celý letošní advent a vánoční čas připra-
vil odbor kultury radnice ve spolupráci s Mu-
zeem  Vysočiny  Jihlava  neobyčejnou  výsta-
vu v Městské galerii Hasičský dům. Z Muzea 
loutkářských kultur v Chrudimi se mu poda-
řilo zapůjčit velmi žádanou putovní výstavu 
loutek Kašpárci celého světa. V roce 2012, 
kdy byla poprvé představena veřejnosti, pat-
řila mezi kulturní počiny roku. Vedoucí odbo-
ru kultury Věra Peichlová k ní pro TL uvedla: 
„Návštěvníci na výstavě uvidí na 152 loutek 
nejen  tradičního  českého  kašpárka,  ale  také 
jeho zahraničních kolegů. Smíchové postavy, 
mezi které kašpárka řadíme, můžeme totiž na-
jít v národních kulturách na celém světě. Kaž-
dá země má svého vlastního kašpárka a každý 
kašpárek má svůj typický vzhled i charakte-
ristické vlastnosti. Ve výstavě jsou však i další 

charaktery, aby jim nebylo smutno, tedy na-
př. draci nebo čerti, samozřejmě ovšem domi-
nují kašpárci. Co je ale hlavní, výstava potěší 
nejen malé, ale určitě i velké. Každý se pře-
ce občas vrátíme do svého dětství.“ Vernisáž 
výstavy bude ve čtvrtek 23. listopadu v 16 
hodin. Výstava potrvá až do 8. ledna 2018. 
Vystavený soubor se podařilo do Telče získat 
díky velké vstřícnosti vedení Muzea loutkář-
ských kultur v Chrudimi a Muzea Vysočiny 
Jihlava za podmínky dodržení přísných pravi-
del pro technické zajištění expozice.

Pokud navštívíte s dětmi výstavu Kašpár-
ků a budete se chtít podívat  ještě  jednou, 
při prokázání zaplaceného prvního vstup-
ného, máte další návštěvu s dětmi zdarma.

Václav Podsedník. Poprvé doma
Ojedinělý  zážitek,  zatím  s mnoha  neznámý-
mi, slibuje prosincová výstava loutek Kašpárci 
celého světa v Městské galerii Hasičský dům. 
Její součástí bude v patře galerie výstavka ko-
lekce  deseti  marionet  prakticky  neznámého 
telčského  rodáka Václava Podsedníka,  kte-
rou vytvořil za svého působení za II. světové 
války v Anglii. „Velmi vstřícně nám ji zapůjči-
lo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi,“ 
vysvětlila získání kolekce vedoucí odboru kul-
tury Věra Peichlová a dodala, „byla bych rá-
da, kdyby výstavka přispěla k tomu, abychom 
ho v jeho rodišti více poznali.“ Kdo byl Václav 
Podsedník? Syn učitele českého jazyka a kra-
sopisu na Dívčí měšťanské škole v Telči An-
tonína Podsedníka se narodil 3. července 1906 
v Telči. V letech 1917 až 1921 byl žákem zdejší 
reálky. Rodina se později odstěhovala do Brna. 
Podle  Tomanova Slovníku československých 

výtvarných umělců byl v letech 1925 až 1928 
žákem Maxe Švabinského. Věnoval se hlav-
ně dřevorytu a litografii. V některých prame-
nech je uváděn jako akademický malíř. Další 
jeho osudy jsou velmi pohnuté. 26. září 1939 
vstoupil ve známém Agde ve Francii do česko-
slovenské armády. Po porážce Francie se mu 
podařilo dostat do Anglie. Zde pak celou vál-
ku působil u československých jednotek. Mo-
numentální Encyklopedie výtvarníků loutkové-
ho divadla v českých zemích Milana Knížáka 
o něm uvádí, že zde vytvořil s dalším výtvarní-
kem Karlem Ciprou řadu loutkových divadel 
a loutek. Část jich po válce získalo Vojenské 
muzeum v Praze, odkud se dostaly do fondu 
Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Po ro-
ce 1945 zaznamenal Milan Knížák působení 
Václava Podsedníka v Mariánských Lázních, 
kde jeho stopa zatím končí.                             /z/

Loutky Václava Podsedníka, které vytvořil za II. světové války v Anglii.
Repro foto s laskavým svolením Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.

Vyšel SCOOL č. 4
S novým školním rokem také spatřilo svět-
lo  světa nové číslo  školního časopisu GOB 
a SOŠ Telč. Jako obvykle je pestré. Obsahuje 
zajímavý rozhovor Jolany Ritterové s redak-
torem Telčských listů Oldřichem Zadražilem. 
Čtenář v něm také najde zasvěcené hodnoce-
ní několika seriálů od Justýny Přechové. Au-
torka  upřímně  přiznává,  že  se  jedná  o  díla, 
která se líbí jí samé a nezištně uvádí platfor-
my, na kterých je lze sledovat. Zpráva o úspě-
chu spolužáků na Mistrovství světa v grafic-
kých předmětech (TL o něm informovaly již 
dříve) do školního časopisu patří, stejně jako 
rozhovor s paní učitelkou Olgou Havlíkovou. 
V  tom jsme si my starší ale moc nepočetli. 
Celý je veden v angličtině. Takový je již sou-
časný svět... Dějepisná minutka  je  tentokrát 
věnována sarajevskému atentátu. Určitě vy-
řídíme její otištění v TL. A přívětivá je glo-
sa pana Pham Tuan Hunga v jeho vzpomínce 
na školní léta strávená na telčském gymnáziu: 
Ale mile rád vzpomínám na jídla ze školní jí-
delny... Prostě. Kdo čte SCOOL, je v obraze. 
I  pro  nadcházející  volbu  prezidenta,  kterou 
autor či autorka (mkr) zajímavě připomněli. 
A slibuje pokračování.                                  /r/
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Výstava, která stojí 
za připomenutí
Pouhé  čtyři  řádky  v  Kulturním  kalendáři 
zářijových TL  avizovaly Krajskou  soutěž-
ní výstavu drobného hospodářského zvířec-
tva, která se uskutečnila 30. září a 1. října 
v areálu Českého svazu chovatelů v Jihlav-
ské ulici. Když jsem v jejím závěru předá-
val  ceny oceněným chovatelům,  zamrzelo 
mě, že se výstavě nedostal takový mediál-
ní zájem, jaký by si zasloužila. Nejen proto, 
že se jednalo o akci krajského významu, ale 
především pro obětavost lidí, kteří ji připra-
vili, a hlavně vůči všem chovatelům. Vždyť 
bez nich by hospodářské zvířectvo, králíci, 
drůbež a holubi v současné době „hojnos-
ti“ z našeho prostředí téměř zmizeli. Přitom 
ještě nedávno byli nezanedbatelnou součás-
tí  potravinového  řetězce  venkova,  ke  kte-
rému neodmyslitelně patří. Čísla, která mi 
poskytl  Ing.  Jan  Jakubec,  jednatel  telčské 
organizace, dokumentují, o  jak velkou ak-
ci  se  jednalo.  Dvanáct  posuzovatelů,  vy-
braných z řad komise posuzovatelů ČSCH 
mimo Kraj Vysočinu, hodnotilo 240 králí-
ků, 300 holubů a 180 kusů drůbeže (slepic, 
kachen a hus)! Navíc ještě bylo vystaveno 
10 voliér exotického ptactva. Podle mě ne-
ní  podstatné,  že  v  soutěži  okresních  cho-
vatelských  organizací  zvítězil  Havlíčkův 
Brod  a  v  jednotlivých  kategoriích  Jihlava 
(králíci)  a  H.  Brod  (drůbež).  Rád  zmiňu-
ji,  že v kategorii  králíků  se dočkali  nomi-
nace předseda telčské organizace Bohuslav 
Štrejbar  a  její  člen  Josef  Blažek. A  čest-
ná cena za kolekci České husy chocholaté 
putuje také do telčské organizace zásluhou 
Miloše Kopáčka. Podstatné je, že chovate-
lé stále existují a obohacují svým ušlechti-
lým koníčkem náš život. Za to jim patří vel-
ké poděkování, přání mnoha chovatelských 
úspěchů a příště i větší mediální zájem.

Pavel Komín

Bylo, je a bude v Telči. 
Místostarosta informuje

Prokoukl. Sál ZUŠ
Díky investici za více než 130 tisíc Kč „prokoukl“ o prázdninách sál ZUŠ na náměstí 
v čp. 71. „Kultivace sálu byla potřebná nejen z estetických důvodů. O staré židle si hosté 
poškozovali sváteční oblečení, děti si občas ,skříplyʻ prstíky, zakopávalo se o poškozené 
lino na podlaze. Pořídili jsme 110 nových židlí, nové stoly, byly opraveny omítky a pro-
vedena výmalba sálu. Příští  rok se snad podaří  i zásadní změna podlahy sálu,“ popsal 
změny Lubomír Zadina, ředitel ZUŠ. Ta tuto etapu modernizace sálu financovala.

Klub důchodců zve

Mikulášská výstava 
perníčků
Tradiční  výstava  mikulášských  perníčků 
v klubovně Klubu důchodců na poliklinice 
v Masarykově ulici bude otevřena 26. až 
28. listopadu od 9 do 16 hodin a 29. listo-
padu od 9 do 12 hodin. „Přijďte si navodit 
adventní  náladu  a  přesvědčte  se  o  šikov-
nosti členek klubu,“ zve širokou veřejnost 
jeho předsedkyně Ludmila Bartošková.

Klubu důchodců bylo 30 roků
Na konci října si Klub důchodců připomněl 
30. výročí svého založení. O tom, jak ho osla-
vit a jaké má cíle do dalších let, jsme hovoři-
li s jeho předsedkyní, Ludmilou Bartoškovou 
Honsovou.
Oslavovat třicáté naroze-
niny v lidském věku je do-
cela příjemná záležitost. 
Bylo to podobně i v přípa-
dě Klubu důchodců?
Myslím, že mohu říct, že to-
mu tak bylo.
Prozraďte podrobnosti.
Výročí jsme oslavili 29. října setkáním v klu-
bovně na poliklinice. V první části jsme vzpo-
mněli zakladatele klubu a jeho dřívější vedou-
cí. Poté následoval program k posvícení, které 
„slavíme“ každý rok.
Připomeňte, koho jste vzpomněli. Zaslou-
ží si to.
Především zakladatele klubu, pány Pavla To-
míška, Jana Macháčka, Jana Pláta a Jarosla-
va Pantoflíčka, pozdější dlouholetou vedoucí 
Blanku Kozlíkovou. Ale i ona byla u vzniku 
klubu. 
Již v minulých TL jsme informovali, že 
klub dostal k „narozeninám“ Cenu města. 
Jak toto ocenění vnímáte?
Myslím si, že v první řadě patří všem našim 
předchůdcům,  především  těm,  které  jsem 
zmínila v předchozí odpovědi. Ale také jako 
závazek pro nás do dalších let, aby klub dále 
pracoval. A samozřejmě jako projev zastupi-

telů, že se o naši práci zajímají a že ji považují 
za prospěšnou pro život města. 
Určitě jste jen nevzpomínali. 
Vzpomínání, to je náplň setkání „starých“ li-
dí. Ale klubu je teprve třicet let, takže je vlast-
ně v nejlepších letech. Vzpomínání bylo pro-
to  jen  krátkou  chvíli,  dívali  jsme  se  hlavně 
do budoucna. Připravujeme další  akce,  jako 
jsou videoprojekce ze známých a neznámých 
míst  světa,  oblíbené  besedy  a  výstavy.  Tou 
nejbližší bude výstava vánočních a mikuláš-
ských perníčků. V prosinci pak adventní stůl 
s programem Vánoc. 
Přání klubu do budoucna?
Hlavně bohatou činnost, která do klubu přive-
de další spoluobčany. Dokážeme se i v našem 
věku dobře bavit a pořádat zajímavé akce. By-
la bych ráda, aby i tento rozhovor vyzněl ja-
ko pozvání novým členům, kteří by přinesli 
do naší činnosti i nové nápady. 
Klub důchodců sídlí na poliklinice v Masa-
rykově ulici. Má asi 70 registrovaných členů, 
těch aktivních je přibližně polovina. V pravi-
delném týdenním programu nabízí seniorům 
činnost vzdělávacího kroužku, kroužku šikov-
ných rukou, pěvecko – dramatického kroužku 
a turistického kroužku. Jednou v měsíci se ta-
ké schází biblický kroužek. Klub pořádá vlast-
ní přednášky a projekce na různé téma, spo-
lupracuje s telčským domovem pro seniory 
a pražským domovem Palata pro lidi se zra-
kovým postižením. Od roku 2016 stojí v jeho 
čele Ludmila Bartošková.                              /z/

Na snímku Lubomíra Zadiny je část žáků ZUŠ při výuce hudební nauky.
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Sdílení mělo narozeniny. Desáté
Téměř  stovka  lidí  zavítala  v  pátek  13.  října 
do sídla neziskové organizace Sdílení na po-
liklinice  v  Telči.  Návštěvníci  si  mohli  pro-
hlédnout zázemí terénních sociálních a zdra-
votních  služeb,  sesternu mobilního  hospice, 
poradnu a půjčovnu kompenzačních a zdra-

votních pomůcek. V 15 hodin představila ře-
ditelka Michaela Čeřovská spolu s předsedou 
správní rady Milošem Vystrčilem a místosta-
rostou Telče Pavlem Komínem  sborník  „10 
let se Sdílením“, vydaný u příležitosti deseti-
letého výročí založení organizace.

DORT. K narozeninám také patřil dort, který pro Sdílení převzala ředitelka Michaela Če-
řovská od místostarosty Pavla Komína.                                                            Foto: Jana Bělíková

Běžci doběhli pro nový vůz Sdílení
S nadšením jsme převzali nový vůz Škoda Ci-
tigo, který jsme pořídili díky výtěžku srpno-
vého benefičního Běhu městem šťastných lá-
sek. Vůz bude sloužit týmu Sdílení na cestách 
za klienty. Úspěch  akce nás motivuje k  po-
řádání  dalšího  ročníku,  který  se  bude  konat  

5. 8. 2018. Mockrát děkujeme!, uvedla pro TL 
Jana Bělíková ze Sdílení. Obecně prospěšná 
společnost Sdílení v současné době disponuje 
6 vlastními automobily a jedním pronajatým. 
Auta naplno využívá 13 zaměstnanců při péči 
o klienty jeho služeb.                         Podle TZ

Foto: Archiv Sdílení

Zamyšlení…
Jdeme bezmyšlenkovitě po ulici, míjí nás jed-
no auto za druhým a vtom projíždí bílá Toyo-
ta s nápisem „Umožníme Vám zůstat doma“. 
Bezpočtukrát už tato situace nastala, ale ny-
ní, když máme doma vážně nemocného ro-
dinného příslušníka,  je situace jiná. Nebojte 
se oslovit společnost Sdílení Telč. Dostane se 
vám vysoce odborné, psychické i materiální 
pomoci.  Navíc  pohotovostní  linka  funguje 
ve dne i v noci, ve všední dny i o víkendech, 
prostě 24 hodin denně. Ještě jednou vyslovu-
jeme nepopsatelný dík zdravotním sestrám ze 
Sdílení Anně Svobodové a Martině Drexlero-
vé. Bez nich bychom nemohli splnit v době 
těžké nemoci poslední přání našeho drahého 
zůstat doma a nemuset být sám v nemocnici. 
Děkujeme.

Za rodinu Ing. Milada Dvořáková, Telč

Chvála Sdílení

Sdílení volá o pomoc
Je jich hodně a možná některé z nich zná-
te. Koho?  Zdravotní  sestřičky,  které  svo-
jí profesí žijí. Pálí jim to, mají šikovné ruce 
a srdce na dlani. Kdyby mohly, trávily by ce-
lou pracovní dobu s pacienty. Jenže to nejde, 
kdo by za ně udělal papíry? Málokdo ocení, 
jakou tíhu nesou - jsou samostatné, mají vel-
kou zodpovědnost, vstávají brzy ráno, jindy 
zase  celou  noc  nespí,  doléhá  na  ně  trápení 
jejich pacientů. Nežijí ale jenom prací, mají 
často také rodinu a ta je pro ně na prvním mís-
tě. Jen to raději neříkají nahlas a místo toho 
řeší dilema, jak být s dětmi, když stonají, ne-
bo jak jim vysvětlit, že za nimi nemohou při-
jít na besídku do školky.
Znáte je?
Tak jim řekněte, že je ve Sdílení potřebujeme. 
Že u našich pacientů nebudou muset spěchat. 
Že máme velkou úctu k jejich zkušenostem 
a k tomu, co umí (a že to platí i o našich lé-
kařích). Že podle nás je správné, že rodina je 
pro ně na prvním místě. Že chceme, aby ne-
musely čelit zklamaným pohledům svých dě-
tí, protože maminka bude na besídce chybět. 
Že za svou práci budou odměněny a že se jim 
u nás bude líbit.
Ať se přijdou přesvědčit!
Přijmeme  další  zdravotní  sestry  -  na  plný 
úvazek,  na  poloviční  úvazek  a  na  dohody 
o provedení práce. Základní mzda 19 000 Kč, 
odměny,  příspěvek  na  stravování,  možnost 
dalšího vzdělávání, přátelský tým a vstřícné 
vedení.  Požadujeme  řidičský  průkaz  sk.  B 
a praxi u lůžka min. 2 roky.
Kontakt: 
777 574 975, sdileni.cerovska@gmail.com
(inzerce)
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Mladý řidič s alkoholem
V  sobotu  16.  září  před  devátou  hodinou 
večer  zastavila policejní hlídka ve Slava-
tovské ulici automobil Opel, který řídil de-
vatenáctiletý řidič z Prahy. Policisté u něj 
provedli dechovou zkoušku, při které mu 
naměřili 1,08 promile alkoholu. Také opa-
kovaná  zkouška  u  něho  vykázala  pozi-
tivní  hodnotu,  a  to  1,13  promile  alkoho-
lu v dechu. Policisté výtečníkovi zadrželi 
řidičský  průkaz,  zakázali  mu  pokračovat 
v jízdě a sdělili podezření ze spáchání pře-
činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Krádež stromů
Policisté prověřují krádež stromů, ke které 
došlo v katastru Mrákotína v době od kon-
ce června do začátku  srpna. Pachatel  zde 
odcizil  čtyři  desítky  smrkových  stromů 
a jednu břízu. Majiteli vznikla škoda přes 
čtyřicet tisíc korun.
Alkohol řidiče odhalila srna
V  pátek  22.  září  před  sedmou  hodinou 
ráno  jel  v  katastru  Ořechova  ve  smě-
ru od Olšan řidič Škody Octavie, kde mu 
do  jízdní  dráhy vběhla  srna,  se  kterou  se 
střetl. Ke zranění osob při nehodě nedošlo. 
Na  vozidle  vznikla  škoda  přibližně  dva-
cet  tisíc korun. Policisté provedli u řidiče 
dechovou zkoušku, při které mu naměřili 
0,35 promile alkoholu. Také další dvě mě-
ření  vykázala  obdobnou  hodnotu.  Řidiči 
policisté zadrželi řidičský průkaz. Muž je 
podezřelý ze spáchání přestupku na úseku 
dopravy,  který  policisté  předali  k  projed-
nání správnímu orgánu.
Už i ženy jezdí s alkoholem
23. září po třetí hodině odpoledne jela ři-
dička  Nissanu  ve  směru  od  Částkovic 
na  Telč.  V  Hostěticích  po  projetí  zatáč-
ky dostala s automobilem smyk a narazi-
la do zaparkované Škody Octavie s přívě-
sem. Policisté provedli u řidičky dechovou 
zkoušku, při které jí naměřili 1,84 promi-
le  alkoholu.  Poškozením  vozidel  vznikla 
škoda  přibližně  170  tisíc  korun.  Řidička 
přišla o řidičský průkaz a  je podezřelá ze 
spáchání  trestného činu ohrožení pod vli-
vem návykové látky. 
Krádež peněženky
Policisté prověřují odcizení peněženky 24. 
září na taneční zábavě v Nové Říši, kterou 
údajně po třetí hodině v noci odložil muž 
na barový pult. Krádeží mu vznikla škoda 
necelý jeden tisíc korun a přišel o doklady 
a platební kartu.

Podle zprávy npor. Mgr. Luboše Pavlíka, 
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč 

Policie ČR Telč 
informuje

Firefighter Combat 
Challenge
16. září se na telčské stanici uskutečnila již 
tradiční soutěž Hasičský pětiboj – Firefigh-
ter Combat Challenge. Zúčastnilo se  jí  tři-
apadesát  soutěžících  z  České  republiky, 
Slovenska  a  Francie.  Do  závodu  štafet  se 
přihlásilo  třináct  družstev.  V  jednotlivcích 
do 40  let obsadil první místo Jan Haderka 
ze Zlína, který vyhrál i putovní pohár za cel-
kově nejlepší dosažený čas 101,35 s. Dru-
hý byl Petr Vyhnálek z Vysočiny a třetí To-
máš Višňar z Jičína. V kategorii nad 40 let 
zvítězil Adrian Ficik ze Slovenska s časem 
125,89 s. Na druhém místě byl Viliam Klein 
z Jihlavy a na třetím Steeve Pautrat z Fran-
cie. Ve štafetách zvítězili  reprezentanti ČR 
v tomto sportu Haderka, Kouřík, Michlov-
ský s časem 90,31 s., druhý byl Czech Te-
am a třetí domácí FCC Team Telč ve složení 
Fiala, Volfšic, Poledna, Kodys, Pařil J., s ča-
sem 94,81 s.

Jiří Fišara

Hasičské zprávy
Hasiči  ze  stanice  Hasičského  záchranné-
ho  sboru Kraje Vysočina  v Telči  zasahova-
li  od  17.  července  u  pětašedesáti  událostí. 
V sedmatřiceti případech se  jednalo o  tech-
nickou pomoc, jako například spolupráce se 
zdravotnickou záchrannou službou při trans-
portu  pacienta,  odstranění  větví  a  stromů 
padlých na vozovku ap. V uvedeném obdo-
bí hasiči prováděli v Telči i odchyt hada, od-
stranění obtížného bodavého hmyzu, odchyt 
labutě,  záchranu  kotěte  z  hráze  Staroměst-
ského rybníka a hledali psa v potrubí v Kra-
sonicích. Zasahovali také u patnácti doprav-
ních nehod, z nichž nejvážnější byla dopravní 
nehoda u Želetavy, kde bylo nutné vyprošťo-
vat  osoby  pomocí  hydraulického  vyprošťo-
vacího zařízení a kde došlo ke zranění osmi 
osob.  Z  dvanácti  požárů  byl  nejzávažnější 
požár osobního automobilu, při kterém řidiče 
vozidla vyprostil před příjezdem naší jednot-
ky řidič jiného vozidla, který projížděl kolem.

Npor. Mgr. Jiří Fišara 
velitel stanice Telč

NEPOCHOPITELNÝ ALKOHOL.  Sní-
mek  vážné  dopravní  nehody  před  Mráko-
tínem  ve  směru  od  Telče  v  úterý  26.  září. 
V  8:45  naměřili  policisté  jejímu  původci,  
osmatřicetiletému  řidiči  Dacie  Sandero,  

1,54 promile alkoholu v dechu! Dvoučlenná 
posádka  protijedoucího VW Golf  skončila 
s těžkými zraněními v nemocnici. U řidiče 
Golfu byl test na alkohol negativní.

Foto: PČR Jihlava

Alkohol zabíjel v Jindřichovicích
V sobotu 21. října před jedenáctou hodinou večer došlo v Jindřichovicích k vážné dopravní ne-
hodě osobního automobilu. Dvaadvacetiletý řidič vozidla Seat Leon po projetí mírné pravoto-
čivé zatáčky vjel vlevo mimo komunikaci, kde s vozidlem narazil do jednoho z tamních domů. 
S řidičem ve vozidle cestovali další dva spolujedoucí, a to dvaadvacetiletý muž a osmnáctile-
tá dívka. Všichni tři byli z místa zdravotnickou záchrannou službou převezeni do nemocni-
ce k ošetření. Dvaadvacetiletý spolujedoucí však těžkým zraněním následně podlehl. Policis-
té s řidičem provedli dechovou zkoušku na zjištění přítomnosti alkoholu, která byla pozitivní 
a vykazovala hodnotu 1,03 promile.

Zdroj: Zpravodajství KŘP Kraje Vysočina
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Nové knihy městské 
knihovny
Beletrie
Bellová: Jezero; Frischerová: Dny mého ži-
vota: vzpomínky na gulag; Pomsel: Jeden ně-
mecký život; Reynek: Kdo chodí tmami; Jef-
feries: Krámek s hedvábím; Hejkalová: Měj 
mě  rád/a; Wodehouse: Nedostižný  komor-
ník; Češka: Nelítostná vražda; Brown: Po-
msta; Seddon: Snaž se nedýchat; Tremayne: 
Údolí stínu; Hakl: Umina verze; Červenák: 
Vlk a dýka; Kallentoft: Zeměbouře; Lager-
crantz: Muž,  který hledal  svůj  stín; Weiss: 
I viděl Bůh, že je to špatné
Naučná
Navara:  A  přece  budu  blízko;  Holý: Cizí 
a blízcí: Židé, literatura, kultura v českých ze-
mích ve 20. století; Paterson: Motivační tří-
minutovky; Schofield: Ruská elita
Dětská
Fišarová: A-Ž  půjdeš  do  školy:  pro  kluky 
a  holky,  co  se  neztratí; Dahl:  Čarodějnice; 
Kosatík: Češi 1938. Jak Beneš ustoupil Hit-
lerovi; Březinová: Deník vodnice Puškvory; 
Čech: Dobrodružství pavouka Čendy; Drij-
verová: Duchové na mé lodi; Žiška: Já mám 
kolo, ty máš kolo; Krolupperová: Jak Bubá-
ček potkal Bubáka; Smolíková: Knihožrou-
ti; Stančík: Jezevec Chrujda dobývá vesmír; 
Fučíková: Karel a rytíři; Pospíšilová: Kou-
zelné  sedlo; Mizielinska:  Pod  zemí  –  Pod 
vodou;  Peroutková: Ukradená  cukřenka; 
Papoušková:  Vombat  Jirka;  Šlik: Ve  staré 
cihelně se svítí

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Václav Veber: Rudý  car;  Pavel Kosatík: 
Tigrid,  poprvé;  Ivana Čornejová:  Habsbur-
kové v českých dějinách - Ve stínu tvých kří-
del; Pavel Kosatík: České okamžiky; Luděk 
Staněk /Jiří Padevět: Pod tíhou historie; Niall 
Ferguson: Britské impérium; Simone Marti-
ni: Misterium Michelangelo; Pavel Brunclík: 
Portrait galery: 46 Čechů

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Pomáhá nám ROŠ 
CHODEŠ 
ROŠ CHODEŠ  (Nový měsíc),  věstník  ži-
dovských náboženských obcí v českých ze-
mích  a  na  Slovensku,  vychází  každý mě-
síc a je rozšiřován do celého světa. Není to 
ale  žádný  nezáživný  „úřední  list“,  jak  by 

snad  z  podtitulu 
„věstník“  moh-
lo vyznívat. ROŠ 
CHODEŠ  je  pl-
ný  jak  nevšed-
ních  pohledů 
do  historie,  tak 
na  současnost. 
Potěšilo  nás,  že 
v  říjnovém  čís-
le  zveřejnil  část 
příspěvku z Telč-

ských listů, ve kterém jsme informovali o /
zatím/  neznámé  telčské  rodačce  paní Ber-
tě Frischerové (15. 10. 1902), v roce 1928 
provdané Zajíkové. Odvážná žena působi-
la od  roku 1942 až do konce války v  jed-
notkách britské armády (ATS) na Středním 
východě  jako  zdravotnice.  S  pomocí  Roš 
Chodeš je velká naděje, že zatím neznámý 
příběh budeme moci zdokumentovat. Naše 
poděkování  patří  šéfredaktorce  RCh  paní 
Alici Marxové a Zdeňkovi Pošustovi, kte-
ří se o zařazení příspěvku do významného 
média zasloužili. 

/z/

Akce Knihovny UC 
v listopadu 
3. listopadu v 17:30
Vernisáž  výstavy  Krása ornamentu Vý-
běr  kresebných  návrhů  pro  textil,  před-
loh a  technik nástěnného zdobení  interiéru 
z přelomu 19. a 20. století ze sbírky Jiřího 
Klimeše  z Dyjičky. Výstava potrvá do 28. 
února 2018.
15. listopadu v17:00 - Cesty za poznáním
Příběh  bílého  indiána  a  tajemství  peruán-
ských talismanů vypráví Áron Aronson
22. listopadu v 15 hodin
Adventní setkání se studenty a učiteli SOŠ 
a SOU Třešť, kteří předvedou ukázku vazby 
adventních věnců, výrobu vánočních svícnů 
a dekorací a techniky zdobení perníčků. Vý-
robky lze zakoupit.
25. listopadu v 16 hodin
Měsíc v Jihovýchodní Asii - cestovatelská 
beseda s Michaelou Vystrčilovou

Městská knihovna zve na přednášku

Jižní Indie - Knihovny 
palmových listů 
úterý  14.  listopadu  od  17  hodin  přednáš-
ka a autorské čtení cestovatele Ing. Pavla 
Krejčího INDIE – KNIHOVNY PALMO-
VÝCH LISTŮ.
Obřadní síň radnice v Telči.

Pozvánky na adventní tvoření v městské 
knihovně:
Adventní tvoření pro dospělé
pondělí 27. listopadu od 17:30 v knihovně
Vánoční tvoření pro děti
úterý  28.  listopadu  od  13  do  16  hodin 
v dětském oddělení
Prosíme zájemce o tvoření, aby svoji účast 
nahlásili do 20. listopadu v knihovně.
Více o jednotlivých akcích na www.mktelc.
cz nebo v městské knihovně.
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PRO MALÉ I VELKÉ. O velké výstavě loutek, převážně kašpárků, více na str. 7
Foto: Muzeum loutkářských kultur Chrudim

STAVÍ SE. Areál Senior rezidence Telč v areálu bývalé Hospodyňské školy v Batelovské ulici.
Foto: Ilona Jeníčková

FILATELIE A HISTORIE. Spojitost obou 
oborů dokazuje  i právě probíhající výstava 
filatelistů  v  radniční  síni.  Korespondenční 
lístky Červeného kříže byly v I. světové vál-
ce, jejíž konec byl před sto lety stále v nedo-
hlednu,  jediným  spojením  zajatých  vojáků 
s domovem. Dokázaly „projít“ i přes fronto-
vou linii. Samozřejmě pod bdělým dozorem 
cenzorů na obou  jejích stranách,  jak doka-
zují jejich razítka. Vystavený exponát je ze 
sbírky Bohuslava Makovičky.

Mikuláš v Telči
v pátek 1. 12. od 13.00 do 17.00 hod. 
na náměstí Zachariáše z Hradce
Vánoční koledy, zpívání dětí u stromečku, 
vánoční trh
Čertování a peklo v Domě dětí
Příchod Mikuláše s družinou, rozsvíce-
ní vánočního stromu a vánočního osvět-
lení města
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Pomůžete zámku?
Vedení  telčského  zámku  připravuje  ob-
novení  dřevěného  srubu  v  zámeckém 
parku, pro pamětníky také skautské bou-
dy. Kastelán Bohumil Norek se proto ob-
rací na širokou veřejnost s prosbou o za-
půjčení  jakýchkoliv  podkladů,  kreseb  či 
fotografií,  příp.  i  plánů.  Jejich  majitelé 
se mohou ozvat na  telefon 602 793 963 
nebo  ho  kontaktovat  osobně.  Srub  byl 
původně  postaven  jako  pavilon  pro  ex-
pozici Lesní správy Podstatzkých – Lich-
tensteinů pro velkou Krajinskou výstavu 
v Telči v roce 1922 (viz snímek). Po je-
jím skončení byl přenesen do zámeckého 
parku. Po  roce 1945, kdy byl park zpří-
stupněn  veřejnosti,  byl  krátce  využíván 
jako klubovna  telčských  skautských od-
dílů. V roce 1992 vyhořel.

• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku  i starožitného. Zho-
tovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích 
souprav, matrací. Tel. 721 123 595.

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna v Telči  na Myslibořské ulici,  výuka  a výcvik 
na osobní automobil. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz, tel. 607 185 517

• Pronajmu v Telči byt 2+1, 60 m². Volný ihned. Tel. 603 419 076
• Pronajmu nebytový prostor 28 m², vhodné na kancelář nebo služby (kadeřnictví, ap.).  
Tel. 603 419 076

• Prodám cihlový byt v OV 2+1 Telč - Štěpnice, celková výměra 64 m2 (vč. 2 sklepů).  
Cena k jednání: 1.249.000,- Kč. Bližší informace: prodejBytuTelc@gmail.com

• Obdivovatelka díla telčské malířky Míly Doleželové koupí její obraz či obrázek.  
Kontakt: tel. 777 173 366.

Malý oznamovatel

kastelan@zamek-telc.cz 



str. 14 TL 11/2017



str. 15TL 11/2017

VAŘÍ CELÝ SVĚT. Až v dalekém San Diegu představil svou novou práci, kuchařskou 
knihu Oblíbené recepty české a slovenské kuchyně, pan Frank Mackie, jinak František 
Macků. Telčan, který  již půl  století  je doma v USA. A  také velmi pozorný čtenář TL. 
Za oceán blahopřejeme.

Oceněné zákoutí u domu paní Aleny Bláhové. Mohli jste ho vidět z chodníku v Batelovské ulici.
Foto: Věra Mikešová

KALENDÁŘ JINDŘICHA BEDNÁ-
ŘE 2018. Opět  s  fotografiemi  Telče  bude 
k prodeji od  listopadu v Informačním cen-
tru na radnici.

FLORBAL. Snímek Jaroslava Nováka je z domácího „derby“ mezi Tygříky a Lvíčaty Flor-
balu Telč. Na vhazování Daniel Berka z týmů Tygříků (vlevo) a Petr Virgl ze Lvíčat. Pozor-
ně sledují trenér Jiří Pavlíček, Daniel Staněk (vlevo) a Lukáš Plunder. Lvíčata vyhrála 8:6.

SV. KAREL PODLE SÁRY. V uplynulém 
měsíci  budily  v  mázhauzu  základní  umě-
lecké školy zaslouženou pozornost výkresy 
žáků výtvarného oboru s motivy  telčských 
kostelů. Nás zaujal pohled Sáry Ekrtové ze 
třídy  Pavly  Doležalové  na  kapli  sv.  Karla 
Boromejského. I proto, že v listopadu se zde 
uzavře letošní telčský „poutní“ seriál.
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Víme v předstihu

Betlém Vostrých 
v muzeu v adventu 

2. – 3. 12. ● 9. – 10. 12. ● 16. - 17. 12.
vždy od 10 do 15 hodin.

Více o oblíbeném exponátu telčského
muzea v prosincových TL.

Expozice muzea v areálu státního zámku. 

150 roků
14. listopadu 1867 se ve Strmilově naro-
dil František Staněk (+19. 6. 1936, Pra-
ha). Připomínat absolventa telčské reálky, 
významného českého politika rakousko – 
uherské éry i I. republiky, ministra několi-
ka československých vlád včetně té první 
v roce 1918 a také předsedu předválečné 
Poslanecké sněmovny v krátkém sloupku 
této rubriky snad ani nejde. A tak jen zce-
la aktuálně. Hlavně díky  jeho vlivu byla 
ve 30. letech postavena ve městě moderní 
Hospodyňská škola.

140 roků
8. listopadu 1877 se v Pavlicích u Znojma 
narodil Bohumír Pokorný (+10. 3. 1968, 
Telč). Žák Leoše Janáčka, přítel Otokara 
Březiny, byl od roku 1905 ředitelem kůru 
v Telči, na reálce vyučoval zpěv, vedl pě-
vecké sdružení při Občanské besedě, v le-
tech 1924 až 1942 sbor Smetana. Mnoho 
Telčanů  naučil  hrát  na  hudební  nástroje, 
především klavír.

130 roků
5.  listopadu  1887  se  v  Kozojídkách 
u Hradce Králové narodil Bohumil Nypl 
(+březen 1945, na pochodu smrti z KT Sa-
chsenhausen do Bergen-Belsenu). Po ma-
turitě v Novém Bydžově studoval učitel-
ství na Univerzitě Karlově. V  roce 1914 
musel studia přerušit a narukoval na fron-
tu. Pozdější ruský legionář se vrátil domů 
až v roce 1920. Dokončil studia a působil 
jako profesor češtiny a němčiny na něko-
lika gymnáziích. 1. září 1938 byl jmeno-
ván  ředitelem  toho  telčského. Po vzniku 
protektorátu se okamžitě zapojil do odbo-
je. 3. září 1940 byl zatčen gestapem a věz-
něn prakticky až do konce války. Zahynul 
na jejím konci na tzv. pochodu smrti.

100 roků
24.  listopadu  1917  se  ve  Vídni  (Ra-
kousko) narodil Jan Bém (+29. 5. 2005, 
Praha).  Po  I.  světové  válce  rodina  pře-
sídlila do Telče Podolí. Zde v  roce 1935 
maturoval  na  gymnáziu.  Poté  vystudo-
val Fakultu tělesné výchovy na Univerzi-
tě Karlově. Od mládí  se  věnoval  sportu, 
především  lehké  atletice.  Zprvu  v  So-
kole v Telči, později v pražských  jedno-
tách. Na prvním poválečném Mistrovství 
Evropy  v  lehké  atletice  získal  za  výkon 
410 cm bronzovou medaili, největší spor-
tovní úspěch telčské historie. Podstatnou 
část  profesního  života  působil  jako  uči-
tel tělesné výchovy na několika fakultách 
ČVUT.

Připomínáme siVzpomínáme na 20. století

HOSPODYŇSKÁ ŠKOLA. V  souvislos-
ti  se  zahájením  výstavby  nového  Domova 
pro  seniory v Batelovské ulici  se  stále více 
hovoří o škole, pro kterou byl areál původ-
ně  postaven.  Hospodyňskou  školu  založila 
v  roce 1922  emancipovaná Telčanka Marie 
Kopřivová. Dívky se v ní učily samé praktic-
ké věci, vést domácnost, šít, pečovat o zahra-
du i o děti, ale také třeba účetnictví. A samo-
zřejmě  vařit.  Dnešním  snímkem  nahlížíme 
do školní kuchyně a doufáme, že někteří čte-

náři na něm poznají svou maminku či babič-
ku. Škola původně sídlila ve Štěpnické ulici 
v  dnešním Dětském  domově.  Teprve  v  ro-
ce 1938 získala, za velkého přispění poslan-
ce Františka Staňka, státní dotaci na moderní 
areál v Batelovské ulici. Ten bohužel užíva-
la jen krátce. V roce 1940 zde našla sídlo ně-
která  pracoviště  okresního  úřadu,  který  byl 
do Telče přemístěn z Dačic. A pak následo-
valy  různé německé  školy, ošetřovna wehr-
machtu a internát zemědělských škol...

Opět o jezuitech. V Telči
Program  semináře  „Telč a jezuité, řád 
a jeho mecenáši“, který 2. a 3. listopa-
du pořádá telčské pracoviště NPÚ v Lan-
nerově domě. 
Čtvrtek 2. 11.
17:40 – 18:40 Richard Biegel: Příspěvek 
k barokní architektuře v Čechách
18:50 – 19:50 Jiří Kroupa: Jezuitské sta-
vitelství v období baroka
Pátek 3. 11.
09:45 – 10:30 Bohdan Šeda – František Vác-
lavík: Jezuitská rezidence v Chlumku u Luže
10:30 – 11.15 Dana Toufarová: Výstav-
ba 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 sta-
vební historie bývalé jezuitské koleje v Telči
14:45 – 15:30 Jiří Bláha: Krovy jezuit-
ských 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
Seminář je přístupný veřejnosti. 
Více o semináři v TL 10/2017

Advent je tady. 
Zahájí ho Santini
Adventní  koncert  Adventus Domini 
3. prosince v 17:00 v kostele Jména Je-
žíš. Mimo jiné zazní skladba M. A. Char-
pentiera Messe de Minuit v podání pěvec-
kého  sboru  Santini,  sólistů,  smyčcového 
Ad Hoc Quartetu z Třebíče a dalších hos-
tů.  Sbormistr:  Anežka  Tichá,  dirigent: 
Karel Tomek
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Byla žákyní ZŠ Hradecká a členkou dětského folklórního souboru 
Kvítek. V roce 2004 maturovala na telčském gymnáziu. To již ně-
kolik let tančila v Podjavořičanu. Následovalo studium na Vysoké 
škole zemědělské v Českých Budějovicích, založení rodiny, naro-
zení Radima a Julinky. Samé změny. Jen jedna věc se v  jejím živo-
tě nemění. Členkou Podjavořičanu je stále. Od loňského roku sto-
jí dokonce v jeho čele. V dnešním díle seriálu Lidé mikroregionu 
představujeme Ing. Janu Paulusovou. Pro své telčské spolužáky 
to je ale stále Jana Kuklová.
Jak se člověk stane prezidentem takového souboru, který se dí-
ky svým aktivitám a věhlasu pohybuje na hranici amatérismu 
a profesionality?
Jednoduše.  Přijde  generač-
ní  obměna  a  někdo  to  musí 
„vzít“. Ten oficiální název mé 
funkce,  který  je  dán  stanova-
mi, moc nepoužívám. Než pre-
zidentka jsem raději vedoucí.
Tak dobře. Od vedoucích 
i menších spolků slyším čas-
to: Na všechno jsem sám, je 
toho až nad hlavu. Je to také 
Vaše situace?
Vůbec  ne.  Na  všechno  mám 
lidi. Tohle musím ale  vysvět-
lit,  protože  to  je  právě  to,  co 
nejen mě v souboru drží a proč 
jsem funkci přijala. Tajemství 
úspěchů Podjavořičanu je také 
v tom, že to je skvělá parta lidí, 
kterou spojuje nejen láska k folkloru, ale kteří si vzájemně pomohou, 
jedou spolu na výlet, sdílí své radosti, ale i starosti.
Kolik má v současné době Podjavořičan členů?
Taneční složka souboru čítá nyní na 30 členů, hudební a pěvecká 
složka kolem 20 členů.
Se kterou máte více starostí?
Takhle  bych  tu  otázku  nekladla.  Každá  složka  má  svá  specifika. 
A soubor nemůže bez jedné či druhé existovat. V taneční složce teď 
nedochází k tomu, že by její členové po ukončení studia či založe-
ní rodiny soubor opouštěli, jak tomu bylo dříve. To je na jedné stra-
ně velmi příjemné. Stinnou stránkou je pak to, že uvolňování ze za-
městnání je pro ně daleko náročnější. Studující přeci jen disponují 
větší volností. A hudební  složka? Tady  řešíme, podobně  jako  jiné 
soubory, všeobecný nedostatek mladých hudebníků na nástroje, kte-
ré naše muzika potřebuje. Takže ta je teď složena z hráčů i ze vzdá-
lených míst od Telče. 
Ve Vašich předchozích odpovědích padlo také „dříve“ a „gene-
rační obměna“. Podjavořičan oslaví za dva roky třicáté naro-
zeniny, takže na jejich užití máte právo. Jak vycházíte s Vašimi 
předchůdci?
Za tuhle otázku jsem ráda. Stejně jsem je chtěla zmínit. Paní Jana 
Návratová je stále, já říkám, dobrou duší souboru. Pomůže, poradí... 
Obdivuji  její  životní  energii. Dobře vycházíme  také  s  Jardou No-
vákem, dnes předsedou Horáckého folklorního sdružení Vysočiny. 

Vyrůstala s Podjavořičanem. Dnes je jeho prezidentkou
A Jindřiška Šťastná? Jsme jí moc vděční za častou výpomoc v hu-
dební složce a práci na nejednom kroji, který nám ušila a i vyšila.
Běžná otázka pro sportovce, jen s malou obměnou. Neptám se, 
jak často trénujete, ale nacvičujete?
Prakticky celý rok jednou týdně v pátek v tělocvičně Základní školy 
v Masarykově ulici. Občasné útočiště nám také poskytuje hotel An-
toň, za což jsme také vděční. 
Když jsem Vás již přirovnal ke sportovcům, tak mi nedá. Ti 
jdou do prodejny a koupí si dresy a potřebné vybavení. Když 
mají peníze... Ale jít si někam koupit horácký kroj asi nejde?
To máte pravdu. Udržovat kroje, natož pořizovat nové, je velmi ná-
ročné. Máme ale štěstí v tom, že část krojáků má kroj vlastní a ně-
které jsme si ho samy ušily a vyšily. Takže vyšít Telčský kroj umí 
i nová generace! A také pomáhají maminky a babičky našich členů. 
Podobné je to s rekvizitami pro komponovaná vystoupení. I ty jsou 
většinou naším dílem. Důležitá  je pro nás místnost na poliklinice, 
kterou máme od města  zdarma k dispozici.  Jinak nevím, kde by-
chom všechno skladovali. 
Plány Podjavořičanu? Letos jste byli v Polsku, domácí festivaly...
To jste mě zaskočil. O těch na příští rok se budeme ještě domlouvat. 
Zahraniční zájezd, to zatím nevím. Určitě ale obvyklý domácí pro-
gram. Začínáme nacvičovat Živý betlém pro letošní Vánoce, na jaře 
Velikonoční obchůzka...
Na závěr trochu osobně. Julinka s Radimem posílí Podjavořičan?
Oba mají už teď kladný vztah k folkloru, jezdí se mnou na vystou-
pení. Julinka už má i svůj krojíček stejný jako máma a Radimek ho 
dostane na jaře. Oba jsou přivyklí na zpívání, mají to naposlouchané 
už z bříška. Julinka už dokonce zná některé písničky z našich pásem. 
Samozřejmě doufám, že u toho vydrží, ale k takové věci se nedá ni-
kdo nutit, bude tedy záležet na nich, jestli naše řady jednou posílí. 
A co manžel?
Zatím  žije  pro  své  soutěžní  družstvo  hasičů  v  rodném Strmilově. 
Úspěšně startují v Táborské hasičské lize. Rádi ho s Julinkou a Ra-
dimkem podporujeme – Julinka už „umí“ zapojit proudnici, ale ještě 
neunese rozdělovač.
Máte rodinu, malé děti, vedete Podjavořičan a tančíte v něm. 
Máte ještě prostor pro jiného koníčka?
Ale ano. Teď je to momentálně poník Vincentek. Naplňuje mou ži-
votní lásku ke zvířatům. Při prácí s ním si čistím hlavu, je to taková 
moje dušení vzpruha. Mají z něj radost i děti. Již se těší, až jim táta 
pro něj zhotoví povoz, Vincentka naučíme tahat a bude tak možné 
povozit hned několik dětí naráz.
Zapomněl jsem se na něco zeptat?
Ano. Komu bych chtěla poděkovat. 
Tak to napravuji.
Především rodičům za  jejich pomoc, samozřejmě manželovi a  ta-
ké všem členům souboru i našim příznivcům, kteří nám pomáhají.                                           

Oldřich Zadražil
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... maminko, teti, poď honem. Zabili jich 
tam tolik a taky našeho Malečka!
...maminko, já sem ztratil kapesník a ne-
moh jsem utřít Malečka, a víš, von nikoho 
nemá, tak sem si sundal košilku, abych mu 
moh utřít krev z obličeje...
... chlapec stále vykládal o Malečkovi. Byl 
to mladý dělník z továrny, ještě včera po-
slouchal s ním rozhlas a teď ho našel mezi 
těmi, které Němci ve svém posledním boji 
u nás zabili...
Že  předchozí  věty  jsou  opsány  z  povídky 
Anny Součkové, pozdější známé české no-
vinářky, Živote, buď pozdraven, které byla 
udělena první cena v literární soutěži časo-
pisu  Za  obranu  vlasti  na  počest  10.  výro-
čí osvobození v  roce 1955 asi poznalo  jen 
pár pamětníků. Absolventka telčského gym-
názia (1945) v ní zachytila poslední dny II. 
světové války v regionu včetně známé tragé-
die, která přinesla smrt šesti mužům z Tel-
če a Krahulčí. Povídka je také mimořádným 
svědectvím devatenáctileté dívky, která by-
la přímou účastníci oněch dnů. A věty z po-
vídky v úvodu tohoto příspěvku připomněly 
toho nejméně známého ze zabitých, Karla 
Malečka. Nakonec i Anna Součková napsa-

Zabili i našeho Malečka
la: on nikoho nemá... a připomněla oblibu 
mladého muže mezi krahulečskou mládeží.
Až doba internetu a hledání rodinné histo-
rie nám Karla Malečka a jeho smutný osud 
přiblížila. Zásluhu na  tom má  jeho  syno-
vec,  pan  Ladislav  Pol,  který  byl  v  roce 
1945 školákem. Navíc konec války byl pro 
něj dvojnásobně krutý. Napsal nám: Karel 
Maleček se narodil 29. října 1916 ve Vel-
kém Meziříčí. Byl to bratr mé maminky. 
Děti záhy osiřely. V roce 1922 jim zemřeli 
oba rodiče a starší bratr. Onemocněli ty-
fem. Maminka s mladší sestrou vyrůsta-
ly v klášterním útulku, jejich bratr Karel 
u strýce, u kterého se později vyučil řezní-
kem. Našel si místo „až“ v dalekém Kra-
hulčí, které se mu stalo domovem. Praco-
val tam před vojnou a po ní se do tamní 
továrny vrátil. Z vyprávění vím, jak byl 
oblíbený, jak měl rád děti... Až do 9. květ-
na 1945. Teprve v závěru své vzpomínky 
na  strýce Karla Malečka  pan  Pol  skrom-
ně  uvedl: V  květnových  událostech  1945 
ve Velkém Meziříčí, ve kterých zahynulo 
a  bylo  Němci  popraveno  60  (!)  zdejších 
občanů, byli 8. května na břehu Oslavičky 
popraveni také můj otec a strýc...           /z/

Vzpomínka na Krahulčí 1945

V řásenském polesí je zajímavá skála, která 
se dnes nazývá Míchova, ale původně se jí 
říkalo Mnichova. K této skále se pojí násle-
dující pověst. Jednou, a je to již velmi vel-
mi dávno, se rozhodl jeden mnich, že opustí 
klášter, odejde do nějaké pustiny a začne žít 
jako poustevník. Když došel až do hluboké-
ho a pustého lesa v blízkosti Javořice, vybu-
doval si tam chatrč z větví a začal skromně 
žít. Živil se lesními plody, drobnými živo-
čichy, ochočil si laň, která mu dávala mlé-
ko,  a  tak v práci  a modlitbách  trávil odří-
kavý život sám a sám. Když se o něm lidé 
v bližších i vzdálenějších vesnic dozvěděli, 
začali ho vyhledávat, radit se s ním o svých 
těžkostech a hledali u něj útěchu ve svých 
bolestech a strastech. Mnich se za ně mod-
lil, dával jim rady a léčivé byliny. Pomáhal, 
jak jen mohl. Tak se stalo, že někteří vesni-
čané začali mnicha považovat za zázračné-
ho muže, a aby mu byli na blízku, postavili 
si na kraji lesa chaloupky, takže tu vznikla 
malá vesnička. Té říkali Mnich. Žili spolu 
v lásce a spokojenosti do té doby, než si jich 
všimli dole, v pekle. Hned vyslali do těch-

Míchova skála
to míst zkušeného ďábla, který měl za úkol 
vnést do vsi zlost a závist. Čert se dal do dí-
la a začal u mnicha. Sváděl ho k nepravos-
tem,  naváděl  ke  lhaní,  klení  a  upravoval 
příležitosti ke krádežím. Mnich však všem 
svodům odolával, nedal se svést, ačkoliv to 
bylo velmi těžké. Vždy znovu činil vesniča-
nům dobro, i když se mu zlým odvděčovali. 
Čert proto stále víc podněcoval ve vsi zlo-
bu a nenávist. Mnich z toho byl celý zoufa-
lý. Proč jen jsou lidé na sebe tak zlí? Zno-
vu o  tom přemýšlel a nakonec se rozhodl, 
že vesnici opustí a vrátí se do kláštera. Tam 
však  nebyl  pochválen.  Čím  déle  pobýval 
v klášteře, tím více mu připomínali, že má 
povinnost  vesnici  a  její  obyvatele  zachrá-
nit.  Zatím  čert  slavil  vítězství. Hříšní  lidé 
ve vsi Mnichu propadli peklu a s ním i celá 
obec. Když se mnich po čase vrátil z klášte-
ra do míst, kde vesnice stávala, rozplakal se. 
Kladl si za vinu, že vesnici opustil, když ho 
její obyvatelé potřebovali. Plakal a rmoutil 
se  tak,  že  nakonec  žalem  zkameněl. Mni-
chova  skále  (dnes  Míchova)  tuto  pověst 
připomíná. Kopec, na kterém stávala mni-

Pověsti mikroregionu

chova chatrč, se nazývá Míchův vrch a ves-
nička Mnich? Po té téměř nic nezbylo.

Z Pověstí z Telče a okolí, díl IV. 
pro čtenáře TL vybrala Magda Pojerová.

Pozn. red.: Podle Vlastivědy Moravské Da-
čicko, Slavonicko, Telčsko u obce Řásná 
opravdu existovala v roce 1510 osada s ná-
zvem Mnich. Dále Vlastivěda Moravská 
od Jana Tiraye, Telecký okres, uvádí: jmé-
no „Mnichova skála“ (vysoko strmící ska-
liska a spousta balvanů na sobě nakupe-
ných a po celém úbočí hory 780 m vysoké 
roztroušených) upomínají na zaniklou ves 
Mnich. Že by na této pověsti opravdu bylo 
něco pravdy?

Mikroregionální střípky

Vanov
4. listopadu
Taneční zábava, hraje  J.I.P. Band a hosté, 
začátek ve 20:00 v KD
Dyjice
25. listopadu 
PLYŠ - slovensko-česká kapela nás svými 
písněmi přenese do času adventu.
BEZOBAV Dyjice,  začátek  20:00  v  Kul-
turním domku

Nová publikace

Telč v průběhu staletí 
Územní odborné pracoviště Národního pa-
mátkového  ústavu  v  Telči  vydalo  novou 
publikaci Telč  v  průběhu  staletí.  Předsta-
vuje panství Telč, které bylo postupně dr-
ženo  pány  z  Hradce,  Slavaty  z  Chlumu 
a  Košumberka,  Lichtenstein-Castelcor-
ny a rodem Podstatzky-Lichtenstein,  jako 
fungující  organismus.  Autorský  kolektiv 
dokazuje, že udržení 
a  provoz  honosného 
rodového  sídla  bylo 
velmi nákladnou zá-
ležitostí,  která  měla 
základ  v  ekonomic-
ky dobře  fungujícím 
hospodářském  záze-
mí. V našem případě 
byla  jeho  orientace 
především  na  ryb-
níkářství  a  lesní  hospodářství.  Kniha  ta-
ké  připomíná  bohatý  fond  drobné  sakrál-
ní architektury v okolí. Publikaci je možné 
zakoupit  jak  v  IC  na  telčské  radnici,  tak 
v sídle památkářů v Lannerově domě.

Podle TZ Ilony Ampapové 
ampapova.ilona@npu.cz, 724 663 511
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„Malé“ Patrimonium 
pro futuro i do Telče
V  rámci  slavnostního  udělování Ceny Ná-
rodního památkového ústavu Patrimonium 
pro futuro, které proběhlo 3. října v Bučo-
vicích,  udělila  generální  ředitelka NPÚ  ta-
ké  tři  zvláštní ocenění.  Jedno z nich obdr-
žel  za  obnovu  domu  čp.  29  v  Palackého 

ulici v Telči vlastník domu a  investor  jeho 
obnovy  Pavel  Jerie.  „Cenou  Patrimonium 
pro futuro chceme nejen vyzdvihnout, co se 
v oblasti památkové péče podařilo, ale pře-
devším poděkovat těm, kteří se o to přičini-
li,“ uvedla při slavnostním aktu generální ře-
ditelka NPÚ Naďa Goryczková.

O zámku v Náměšti 
nad Oslavou
V rámci své ediční činnosti vydalo  telčské 
pracoviště NPÚ práci Víta Hrbka 
Adaptace  zámku  v  Náměšti  nad  Oslavou 
na prezidentské sídlo. Publikace představu-
je zámek v dosud málo známých či opomí-
jených souvislostech. Ne jako jeden z mno-
ha veřejnosti zpřístupněných zámků u nás, 
ale jako objekt, který se měl po II. světové 
válce stát letním sídlem prezidenta republi-
ky na Moravě. Starší čtenáři si určitě vyba-
ví, že stejné ambice měl také telčský zámek. 
I když mu prezident Edvard Beneš prokaza-
telně dával přednost, již tehdy zvítězil prak-
tický pohled na provoz ubytování hlavy stá-
tu. V tomto případě výrazně lepší dopravní 
dostupnost  Náměště  z  Brna...  Publikaci  je 
možné zakoupit v sídle památkářů v Lanne-
rově domě.

Podle TZ

Zatímco  se  po  celé  republice  konaly  v  pa-
desátých letech tryzny za popravené a pad-
lé  odbojáře  za  II.  světové války pod  tehdy 
obvyklou výzdobou s portréty Stalina a Got-
twalda,  uděloval  ten  druhý  milosti  nacis-
tickým  zločincům.  Telč  nebyla  výjimkou. 
16. dubna 1949 udělil první dělnický prezi-
dent milost jihlavskému gestapákovi Franzi 
Kostanovi, kterého Mimořádný lidový soud 
v Jihlavě odsoudil 23. dubna 1947 k  trestu 
smrti. Vídeňský rodák (1905) působil v úřa-
dovně  jihlavského  gestapa  prakticky  celý 
protektorát. Patřil zde k těm nejvíce obáva-
ným. Historik Ivo Pejčoch ve své nové prá-
ci Gottwaldovy milosti doložil, že způsobil 
také smrt telčských odbojářů ze skupiny Pe-
trolej – benzin Emanuela Müllera, Bohumi-
la Síse, Václava Novohradského, Františka 
Kuhna a Františka Tomana. Kostan z nich 
mučením a sadistickými způsoby nejen vy-
nutil přiznání, ale poté, co někteří před sou-
dem  ve  Wroclavi  svá  přiznání  odvolali, 
vystoupil proti nim jako svědek a ve své vý-
povědi použití násilí popřel a tvrdil, že se za-
tčení ke své činnosti proti říši přiznali zcela 
dobrovolně. Na základě  jeho výpovědi pak 

K. Gottwald dal milost vrahovi 
telčských odbojářů

byli  odsouzeni  k  trestu  smrti  a  popraveni. 
Další životní osudy Franze Kostana historik 
Pejčoch  neuvádí. Nedá  se  tak  jednoznačně 
doložit, zda Gottwaldova milost pro Kosta-
na byla vykoupena, jako v jiných podobných 
případech, jeho spoluprací s StB.
V relativně krátkém prezidentském obdo-
bí Klementa Gottwalda od června 1948 
do března 1953 bylo v Československu ofi-
ciálně oběšeno 228 lidí. Z toho bylo 7 vá-
lečných zločinců, 25 vrahů nebo pachatelů 
hospodářské kriminality a 196 (!) z poli-
tických důvodů. Za stejné období podepsal 
Gottwald 56 milostí, na jejichž základě byl 
změněn trest smrti na odnětí svobody. Dobu 
charakterizuje, že nejvíce, 23, jich bylo udě-
leno válečným zločincům a kolaborantům, 
12 v případě kriminálních deliktů a jen 21 
v politických kauzách.
Ivo Pejčoch (1962), český historik, je vědec-
kým pracovníkem Vojenského historického 
ústavu Praha. Specializuje se na témata čes-
koslovenské  armády,  období  protektorátu 
a třetího odboje. 
Práce Ivo Pejčocha Gottwaldovy milosti je 
v nabídce městské knihovny.                     /z/

Jeviště sokolovny s obvyklou „výzdobou“ v padesátých letech.

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Muzejní spolek v Telči
zvou na přednášku Daniela Haslingera, 

specialisty na historii i současnost Blízkého východu:

Blízký Východ, Turecko a Evropa
Přednáška se bude konat v obřadní síni radnice na náměstí Zachariáše z Hradce 

27. listopadu 2017 v 17 hodin

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro - Památky kolem nás

Smrt TGM a jeho kult
přednáší PhDr. Jan Randák

8. listopadu v 18:00 
v Univerzitním centru MU 

Jezuitská kolej
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V posledním vydání měsíčníku Telčské lis-
ty byl zveřejněn příspěvek p. Vladimíra An-
derleho z Třeště, ve kterém se pisatel vyja-
dřuje k problematice převodů družstevních 
bytů  do  osobního  vlastnictví.  Jeho příspě-
vek je však plný nepřesných, zavádějících, 
nepodložených,  neúplných  nebo  dokonce 
nepravdivých tvrzení. 
Pisatel  předkládá  čtenářům  myšlenku,  že 
k  převodu  bytu  do  osobního  vlastnictví 
„stačí mít zaplacenou anuitu a mít vypořá-
dané všechny závazky vůči družstvu“ a od-
mítá vzít na vědomí, že družstevní byty je 
každé bytové družstvo v ČR povinno převá-
dět do osobního vlastnictví jenom těm čle-
nům družstva, kteří o převod bytu do osob-
ního  vlastnictví  požádali  do  roku  1995. 
Z tohoto je tedy zjevné, že mít zaplacenou 
anuitu  a  mít  vypořádané  všechny  závaz-
ky k převodu bytu do osobního vlastnictví 
opravdu nestačí. Kromě uvedených podmí-
nek bylo nutno splnit ještě jednu, a to dost 
zásadní  –  včas  podat  žádost  o  bezplatný 
převod bytu do osobního vlastnictví. Kdo 
tak neučinil, ten nárok na bezplatný pře-
vod bytu do osobního vlastnictví ze záko-
na nemá. 
Pisatel  dále  v  článku  odkazuje  na  povin-
né  a  nepovinné  převody  –  již  však  neza-
registroval,  že  se  nejedná  o  terminologii 
zákonnou, ale o rozlišení zvolené a užíva-
né právě družstvem JAVOŘICE. Tzv. po-
vinné převody jsou totiž takové, které zá-
kon družstvo dle  zákona  realizovat musí, 
pokud  jsou  pro  ně  splněny  předpoklady 
(splacení  anuity,  vyrovnání  závazků  vůči 
družstvu,  podání  žádosti  v  zákonné  lhů-
tě). Žádné tzv. nepovinné převody však zá-
kon neupravuje – jedná se o převody, které 
podle zákona družstvo  realizovat nemusí, 
zákon  takové převody neukládá, nepočítá 
s nimi, a tudíž pro ně ani nestanoví žádné 
podmínky (splacení anuity a vyrovnání zá-
vazků je zákonnou podmínkou pro tzv. po-
vinné převody). 
Pokud  tedy  zájemce  nesplní  zákonné  po-
žadavky na převod bytu do osobního vlast-
nictví,  nárok  na  převod  bytu  do  osobního 
vlastnictví mu nevznikne. Je potom na kaž-
dém jednotlivém stavebním družstvu, jak se 
k těmto případům postaví – zda jejich pře-
vod povolí či nikoli. Právě SBD JAVOŘI-
CE proto  nad  rámec  zákona  zavedlo  ještě 
tzv.  nepovinné  převody,  tj.  převody  bytů, 
u kterých žadatel nesplnil podmínku včas-
ného podání žádosti. Není tedy pravdou, že 
by  družstvo  zpřísňovalo  zákonnou  úpravu 
–  naopak  –  SBD  JAVOŘICE  svými  pod-
mínkami  umožňuje  převádět  do  osobního 
vlastnictví i ty byty, které na to dle zákona 
nemají nárok. 

K problematice převodů bytů do osobního vlastnictví
Při  splnění  předepsaných  podmínek  te-
dy  zůstává  zachovaná  možnost  převodu 
do OV, i přesto, že žádost nebyla včas poda-
ná. Nutno dodat, že od změny stanov byla 
více než třetina podaných žádostí schvále-
na. Rovněž není pravda, že upravené znění 
stanov znemožňuje převody bytů – tam, kde 
členové družstva mají podanou řádnou žá-
dost, převody nadále probíhají – jen v loň-
ském roce bylo převedeno celkem 41 byto-
vých jednotek do vlastnictví členů. 
Různých  dalších  nesrovnalostí  je  v  člán-
ku pana Anderleho plno a je zřejmé, že pi-
satel  se v družstevní problematice napros-
to neorientuje, případně že znění zákona či 
stanov  nečetl  vůbec  nebo  nepozorně.  Na-
prosto  zmatečné  je  např.  jeho  výklad  to-
ho, jak všichni žadatelé musí podat žádost 
k  jednomu  dni.  Ve  stanovách  je  totiž  vý-
slovně uvedeno, že „…žadatelé podají žá-
dost ke stejnému termínu…“ nikoli že musí 
podat žádost ve stejný den. Rozdíl je zřej-
mý – „ke stejnému termínu“  znamená,  že 
všichni žadatelé podají postupně své žádos-
ti,  ve  kterých  všichni  požádají  o  realizaci 
převodu např. v roce 2020 (nikoli že všich-
ni podají žádost ve stejný den, což by bylo 
opravdu nemožné). Výklady panem Ander-
lem oslovených právníků pak vychází z to-
ho, že jsou údajně určovány další podmínky 
pro osoby, které si o převod bytu do osobní-
ho vlastnictví nepožádaly. Nikdo z nich již 
neřeší  okolnost,  že  tyto osoby ze zákona 
žádný nárok na převod nemají,  naopak 
družstvo jim ho takto nově umožnilo. 
Nastavená pravidla jsou zakotvena ve stano-
vách družstva, jejichž změna byla v r. 2016 
řádně  přijata  shromážděním  delegátů,  te-
dy volenými zástupci všech členů družstva. 
Znění stanov je zcela v souladu se zákonem, 
bylo konzultováno s právními zástupci druž-
stva a jejich soulad s právními předpisy a za-
kladatelskými dokumenty družstva byl ově-
řen a konstatován i notářkou. 
Konstatování, zda jednotliví delegáti navr-
hovanou  změnu  stanov  (kterou  měli  před 
shromážděním  delegátů  v  plném  znění 
k  dispozici)  četli  či  nikoli,  již  představen-
stvu  hodnotit  nepřísluší.  Představenstvo 
uvedenou  změnu  připravilo  jako  možnost 
pro  členy  družstva,  kteří  ze  zákona  nárok 
na  převod  nemají,  a  takto  také  byla  dele-
gátům prezentována,  a  stejně  tak byla vy-
světlena  i  na  shromáždění  delegátů  kona-
ném v roce 2017. Právo předkládat návrhy 
usnesení pro shromáždění delegátů však má 
nejenom představenstvo, ale  i  samotní de-
legáti  nebo  kontrolní  komise.  Do  dnešní-
ho  dne  však  družstvo  neobdrželo  žádnou 
žádost  o  projednání  diskutovaného  článku 
stanov  na  shromáždění  delegátů  (s  výjim-

kou podnětu pana Anderleho, který však ne-
naplnil podmínky stanovené zákonem a sta-
novami družstva). 
Kromě medializace záležitosti doručil pan 
Anderle  na  družstvo  žádost  podepsanou 
některými  členy  družstva  o  přezkoumání 
správnosti průběhu voleb jednotlivých de-
legátů  kontrolní  komisí.  Kontrolní  komi-
se  na  základě  tohoto  podnětu  průběh  vo-
leb  detailně  přezkoumala  a  konstatovala, 
že při volbách delegátů k žádnému pochy-
bení nedošlo. Namítaný pokles počtu dele-
gátů  souvisí  s  počtem volebních  obvodů, 
když od minulých voleb zaniklo 31 voleb-
ních obvodů v  souvislosti  se vznikem 23 
společenství  vlastníků.  Spekulace  o  tom, 
že  by  snad  družstvo  vědomě  nevyzvalo 
některé volební obvody k volbě svého de-
legáta, se tak ukázaly být skutečně jenom 
spekulacemi. 
Ve výčtu nepravdivých údajů  lze dále po-
kračovat i v žádosti jmenované členky kon-
trolní komise o vydání kopií volebních ob-
vodů vč. obeslání samospráv. Pisatel uvádí 
„Ačkoli na ně podle stanov měla nárok, na-
konec se jich nedočkala“. Bohužel, ani to-
to není pravda. Dle stanov může k jednot-
livým  úkonům  kontrolní  komise  pověřit 
jednoho z členů, kteří poté mají oprávnění 
žádat informace. Ovšem jmenovaná členka 
kontrolní  komise  žádnou  kontrolní  komisí 
pověřena nebyla, o jejím jednání nebyl ani 
předem informován předseda kontrolní ko-
mise a i přesto se dále domáhala materiálů 
a citlivých údajů ostatních členů a to pro ne-
člena družstva pana Anderleho. Je na místě 
povinnost člena kontrolní komise jednat dle 
stanov. Vzhledem k tomu, že členka kont-
rolní komise nejednala v souladu se stano-
vami  družstva,  jí  nemohlo  být  vyhověno. 
Na zasedání kontrolní komise bylo vše vy-
světleno a vyjasněno a členka kontrolní ko-
mise sama uznala, že postup představenstva 
byl správný. Nutno doplnit, že kontrolní ko-
misi byly všechny relevantní podklady řád-
ně předloženy. 
Není proto zřejmé, co přesně pan Anderle 
svými články sleduje. Netají se tím, že chce 
za každou cenu docílit bezplatného převodu 
bytu, v němž bydlí  jeho sestra. Jím zvole-
né prostředky jsou však zcela neadekvátní. 
Situace se však již vyhrotila natolik, že pan 
Anderle  jednotlivým  členům  představen-
stva  vyhrožuje  trestním  oznámením. Rov-
něž někteří členové družstva se na předsta-
venstvo  obrátili  s  tím,  že  jsou  opakovaně 
panem Anderlem kontaktováni a že si toto 
nepřejí.

Za JAVOŘICE, stavební bytové družstvo:
František Hubata, Michaela Váchová
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 9. do 18. 10. 2017.

Podzim i léto  
Září v číslech 
Průměrná teplota:     11,8°C
Průměrný tlak:     1016,5 hPa
Srážky:       50,9 mm
Maximální teplota:    22,8°C, 14. 9. 
      ve 12,29 hod.
Minimální teplota:     2,9°C, 18. 9. 
      v 7,09 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:   32 km/h, 15. 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.

Počasí v září 
Počátek  měsíce  znamenal  výraznou  změ-
nu počasí. Bylo  to,  jako když někdo otočí 
vypínačem. Horké  léto  skončilo  31.  srpna 
a od 1. září nastal podzim. A hned zataženo 
a déšť. Po několikadenním ochlazení se v 1. 
dekádě přece jen ukázaly nějaké ozvěny lé-
ta.  Nastalo  pár  krásných  slunečných  dnů, 
které vypadaly jako babí léto – ráno zima, 
během dne pak slunečno a  teplo. V 1. po-
lovině měsíce se vyskytly 3 dny s denním 
maximem přes 20°C, ale střídaly se s chlad-
nými, kdy  teploty nevystoupily nad 15°C. 
Od poloviny měsíce už zůstala maxima pod 
15°C souvisle a až koncem měsíce se opět 
dostala na 17 až 19°C při skoro jasném po-
časí.  Srážky  byly  poměrně  časté.  Trochu 
více  napršelo  začátkem  září,  a  protože  se 
současně ochladilo a srážky se nevypařily, 
začaly ve druhé polovině měsíce i u nás růst 
houby. A ta úroda konečně stála za to. Pro-
tože pršelo průběžně téměř po celý měsíc, 
i když ne příliš vydatně, houbařská sezona 
mohla pokračovat. Měsíc hodnotíme teplot-
ně jako slabě podnormální, srážkově v me-
zích normálu.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer Sběrový kalendář

Biologický odpad
I. - II.  20. 11.  IV.  22. 11.
III.  21. 11.  V. - VI.  23. 11.
Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská 
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Sva-
tojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic 
Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěp-
nice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květino-
vá, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní

K problematice převodů bytů do osobního vlastnictví

http:/www.in-pocasi.cz/ 
Aktuální  data  z  meteostanice  ČHMÚ 
Kostelní Myslová. Některé měřicí pří-
stroje  stanice  jsou  umístěny  na  kata-
strálním  území Telče! Také  historická 
data o počasí v Telči od 1. února 1952 
z vojenské meteostanice na věži koste-
la sv. Jakuba.

DIVADLA V PANSKÉM 
DVOŘE 2017 - 2018
11. listopadu v 19 hodin

Poker bez esa
Komedie, autor: Ivan Kraus, DS NaKopTyJá-
tr Jihlava. Vstupenky nejsou na místa, rezer-
vace na Informačním centru Panského dvora, 
E: info@panskydvurtelc.cz, T: 564 403 780, 
prodej vstupenek začne vždy 1 hodinu před 
představením.

Sloupek nejen pro muže píše Jan Kaleta alias Zachariáš z Hradce

Houby, houby, houby
Už  asi  tři  roky  jsme  si  my,  kteří  máme 
v oblibě procházky lesy v okolí Telče, prů-
běžně  stěžovali. Nerostou  a  nerostou! To 
ta  sucha…  A  ty  špacíry  postrádaly  ono 
vyvrcholení,  jež  nám  poskytuje  radost, 
když zahlédneme v mechu pěkného hříb-
ka. Anebo alespoň bedlu nebo babku. Le-
tos  to  dlouho  vypadalo  podobně.  Sice  se 
někdo  sem  tam  ozval,  že  někde  nasbíral. 
Jedna paní povídala. Třeba košík praváků 
u  Třeště.  Dva  košíky  v  jižních  Čechách. 
Připomínalo mi to mou skoro devadesáti-
letou maminku, která mi z dalekého Těšína 
telefonovala  i  v  neúrodných  letech:  „Běž 
do lesa! Rostou! Viděla jsem je v televizi.“ 
Marně  jsem  oponoval:  „Mami,  v  televizi 
rostou pořád. Mají štáby všude. A také zá-
znamy.“ Ty letošní zvěsti o úlovcích neby-
ly  zcela  vymyšlené. Leč my  jsme nachá-
zeli  dlouho  jen  vyschlé  prázdné  lesy. Až 
v září  to konečně přišlo. Napřed nesměle 

jako  předvoj  muchomůrky  a  potom  nád-
herné pravé hřiby  a  posléze  i  voňavé  su-
chohřiby. A  i  ty  babky  byly  letos  pěkné 
bez červů. Síta se zaplnila sušenými plody, 
v  octovém nálevu  si  to  lebedí malé hříb-
ky,  zbytek  putoval  do mrazáku. Nakonec 
jich bylo tolik, že i nadšenci už je nechtěli 
skoro ani vidět. A přestože se silničky u le-
sů zaplňovaly auty všech značek, dostalo 
se na všechny, nikdo neodešel s prázdnou. 
Buďme  tedy  potěšeni  z  té  nadílky. A  ne-
brblejme, když zase příští rok třeba nebu-
dou. A nebuďme chamtiví, nemusíme mít 
plné koše a předhánět se v chlubení vele-
počty  úlovků. A  nezapomínejte,  že  starší 
kusy  je vhodné nechat v  lese na  semeno. 
Za chvíli budeme mít na krku paní zimu. 
Ve  špajzu  nám však  něco  voňavého  zbu-
de. A něco z té krásy ve vzpomínkách nebo 
v barvách na obrázcích v počítačích. Ko-
chejme se tedy teď i potom za pecí.
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Sport
Fotbal
Muži A v krajské I.A třídě hráli:
Telč – Leština 3 : 2
Telč – Třešť 1:2
Světlá n.S. – Telč 1:1
Telč – H. Brod B 0:2
Tabulka krajské I. A třídy po 8. kole
1. Světlá n.S. 12 34:17 27
2. Kamenice n.L.  12 23:10 25
3. Dobronín 12 40:22 23
4. Žirovnice 12 29:16 23
5. Telč 12 23:14 22
6. Leština u Světlé 12 26:19 22
7. Třešť 12 28:28 20
8. Pacov 12 13:17 16
9. Kostelec 12 22:27 13
10. Chotěboř B 12 10:19 13
11. Mírovka B 12 14:30 10
12. Bedřichov 11 23:32 8
13. Havlíčkův Brod B 12 7:27 8
14. Havlíčkova Borová 11 4:18 5

Hokej
Hrálo se v jihočeské Krajské lize
Humpolec – Telč 6: 2
Telč – Vimperk 1: 6
Tábor – Telč 6 : 3
Telč – Pelhřimov B 12 : 3
Telč – Radomyšl 3 : 5
Bude se hrát v listopadu na telčském ledě
4. 11. Telč – Veselí n. L.
18. 11. Telč – Strakonice 
Začátky v 16:30. Bez záruky
Tabulka jihočeské Krajské ligy po neú-
plném 7. kole
1 Strakonice 7 54:22 18
2 Radomyšl 6 42:20 15
3 Milevsko 7 29:22 12
4 Soběslav 6 30:28 12
5 Tábor B 7 24:29 12
6 Český Krumlov 6 25:19 11
7 Veselí nad Lužnicí 6 37:32 10
8 Jindřichův Hradec 6 39:30 9
9 Vimperk 7 30:30 9
10 Humpolec 6 19:22 8
11 Hluboká nad Vltavou 6 23:23 7
12 Telč 7 24:38 3
13 Pelhřimov B 7 19:80 0

Stolní tenis
Divize Vysočiny po 5. kole
1. H. Brod  5 50:27 20
2. Pelhřimov  5 50:28 20
3. Polesí 5 45:31 15
4. Třešť  5 45:33 14
5. Žďár n. S. B 5 45:39 14
6. Světlá n. S. 5 42:37 14
7. Třebíč 5 37:44 12
8. Jihlava  5 42:42 12
9. Bystřice n. P. 5 31:44 8
10. Chmelná 5 26:43 8
11. Telč 5 34:49 6
12. Chotěboř 5 20:50 5

Cross
Rekordní Roštejnské stráně
Na  startu  crossu Roštejnské  stráně,  který 
letos vedl  po  zcela nové  trati,  se  v  sobo-
tu 7. října postavilo rekordních 131 běžců. 
O 30 více než v předchozím ročníku. Potě-
šitelné je, že mezi nimi bylo 79 dětí a mlá-
deže. Změnu trati, která závodníky doved-
la až na samý vrchol Studnického kopce, 
vysvětlil David Kovář z pořádajícího Orla 
Telč: „Původní tratě, které vedly pod hrází 
Roštejna, byly v minulých ročnících často 
podmáčené. Novou trať si většina účastní-
ků  pochvalovala.“  Hlavní mužskou  kate-
gorii letos s přehledem ovládl Jakub Sme-
tana z Třeště, běžec, který má na kontě 2. 
místo  z  mistrovství  ČR  mužů  do  22  let 
na dráze. Náročnou pětikilometrovou trať 

zaběhl za 19 minut. S odstupem za ním do-
běhl telčský Petr Bloudíček, který nyní bě-
há za AC Třešť. Nejpočetnější výprava do-
razila do Telče jako obvykle z Vyškova (23 
závodníků), letos těsně následovaná 22 at-
lety z Třeště. Z Telče si přišlo zasportovat 
17 běžců, z nichž na stupně vítězů dosáhli: 
Václav Vítů, 2. místo v kategorii nejmlad-
ší  žáci, Prokop Kadlec,  2. místo v kate-
gorii  mladší  žáci, Anežka Langhamme-
rová, 1. místo v kategorii ženy A a Karel 
Kuchler,  1.  místo  v  kategorii  muži  E. 
Kompletní  výsledky  a  fotogalerii  najdete 
na stránkách http://www.oreltelc.cz/

Podle zprávy Davida Kováře

Nové tratě zpestřily Roštejnské stráně o výhled na Telč. Závodníci si ho ale užili až 
po skončení závodu.                                                                                                  Foto: Martin Tupý

Florbal
Akce Florbalu Telč v listopadu
19. 11. od 12 hodin
Liga Vysočiny elévů, účast mužstev: Flor-
bal  Telč,  SK  Jihlava,  Spartak  Pelhřimov 
a SK Jemnice - Mor. Budějovice
25. 11. - 2. liga dorostu
9 hod. Florbal Telč - TJ Sokol Havlíčkův 
Brod, dále se účastní mužstva: SK JeMo-
Bu a PSKC Okříšky
13:30 hod - Florbal Telč - SK Juvenis 
Přibyslav
26. 11. od 11 hodin
Liga Vysočiny mladších žáků, účast muž-
stev:  Tygříci  a  Lvíčata  Florbal  Telč,  SK 
Jihlava, Snipers Třebíč,  SK  JeMoBu, SK 
Jaroměřice a TJ Centropen Dačice.

Rozpis tréninků  
Florbal Telč
Na tréninky mohou chodit chlapci i děvčata
pondělí
15:30 hod - předškolní děti s rodiči (4 - 7 let)
16:30 hod - přípravka (2009 - 2010)
18:15 hod - dorost (2001 - 2002)
úterý
15:30 hod - elévové (2007 - 2008)
17:00 hod - mladší žáci (2005 - 2006)
18:15 hod - starší žáci (2003 - 2004)
čtvrtek
15:00 hod - elévové
17:30 hod - mladší žáci
18:45 hod - dorost
pátek
16:15 hod - starší žáci
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109,99 telčských decibelů 
šokovalo Nový Bor
Mažoretková soutěž v Novém Boru měla 
také jednu netradiční disciplínu. O nejlepší 
Fanclub. Jejím rozhodčím byl sám starosta 
Nového Boru  Jaromír Dvořák,  velký pří-
znivec mažoretkového  klání. Certifikova-
ným měřičem hluku osobně měřil hlasitost 
povzbuzování  jednotlivých  týmů  jejich 
Fancluby. A 109,9 dB, které naměřil sed-
mi (!)  telčským maminkám, opravdu pře-
kvapilo.  Moravské  hlasivky  jednoznačně 
překonaly ty české. „Byl to výkon opravdu 
obdivuhodný, protože maminky „překři-
čely“ i daleko četnější domácí publikum. 
Některé to stálo výpadek hlasivek na něko-
lik následujících dní, ale i tak byla radost 
obrovská,“ okomentovala tento výkon ve-
doucí mažoretek Renata Křížková.  Podle 
Renaty Křížkové, nadpis TL.

Turistika
Turistické  pochody Klubu  českých  turistů 
v Telči. Pochody se konají za každého po-
časí. www.kcttelc.cz
4. 11.
Vysočinou k Telči 
aneb Od rakouských hranic
Vlakem  do Dačic,  kde  je  start  na  35,  25, 
15 km. Autobus do Slavonic na 50 km od-
jíždí v 6.00 hodin od sokolovny
5. 11.
Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic 
aneb Po stopách husitských bojovníků, 
trasy 10, 20, 29, 37, 50 km

První říjnový víkend odjely všechny tři sku-
piny  telčských  mažoretek  bojovat  do  No-
vého Boru na  soutěž O skleněnou hůlku. 
Souběžně  probíhala  i  soutěž  o  titul  Miss 
mažoretka. Poupátka v kategorii Děti svo-
jí skladbou Dirididon zaujala porotu natolik, 
že získala zlatou skleněnou medaili a pohár 
- skleněnou hůlku. V kategorii kadetek ob-
sadily Růžičky  druhé místo. Nejstarší ma-

Mažoretky zářily v Novém Boru
žoretky Růže perfektním výkonem se sklad-
bou Dívka z  lepší  čtvrti  vybojovaly zlatou 
medaili a také krásný skleněný pohár ve tva-
ru hůlky. V konkurenci 72 uchazeček o titul 
miss naše Natálie Pátková získala titul 1.ví-
cemiss v kategorii děti a Karolína Hradilo-
vá také titul 1.vícemiss v kategorii kadetek.

Podle textu Renaty Křížkové

V  sobotu  7.  října  se  závodnice  Krasobrus-
lařského  klubu  Telč  zúčastnily  svých  prv-
ních závodů. A hned se jim v Jihlavě dařilo. 
„V kategorii Prvky 2 obsadily Saša Chalače-
va a Markéta Kodysová druhé místo, Julie 
Němečková třetí. Závodní atmosféru si v ka-
tegorii Prvky 1 vyzkoušely i Kristýna Nikr-
mayerová, Eliška Hrůzová a Anna Chalu-

Krasobruslení - Úspěšná premiéra
pová. Děvčata získala symbolické 1. místo,“ 
uvedl pro TL předseda klubu a trenér v jedné 
osobě Mgr. Petr Procházka. Již příští měsíc se 
mladé telčské krasobruslařky chystají na dal-
ší závody. 9. prosince se vydají opět do Jih-
lavy na tamní Vánoční rolničku. Držíme jim 
palce a přejeme přízeň poroty.

Podle zprávy Petra Procházky

Nejmladší telčské krasobruslařky a jejich první diplomy. Na snímku zleva Anna Chalupo-
vá, Kristýna Nikrmayerová a Eliška Hrůzová s trenérem Petrem Procházkou.

Nástup Růží byl v Novém Boru impozantní.                                                  Foto: Renata Křížková 

Judo
25. 11. 9.00 – 13.00 hod.
Oddílové závody Kodokan Judo Sokol Telč 
ve sportovní hale Masarykova

Zimní stadion
Celoroční  provoz,  veřejné bruslení,  kraso-
bruslení, hokejové zápasy
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenos-
ti-ledu.html

V Telči hraje Šejba!
V dresu Telče  si  22.  října v  zápase  se So-
kolem  Radomyšl  odbyl  premiéru  Jiří  Šej-
ba ml., syn hokejového mistra světa z roku 
1985. Podle http://www.jchokej.cz
Sledujte JIHOČESKÝ HOKEJ. Portál pro 
hokejové fanoušky v kraji. Podrobné infor-
mace o Krajské lize s účastí SK Telč.
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Kulturní kalendář

Akce
22. 11.  15.00  Knihovna UC
Adventní setkání  se  studenty  a  učiteli 
SOŠ a SOU Třešť, kteří předvedou ukáz-
ku vazby adventních věnců, výrobu vánoč-
ních svícnů a dekorací a techniky zdobení 
perníčků.

27. 11.  17:30  Městská knihovna
Adventní tvoření pro dospělé

28. 11.  13.00 – 16.00   Městská knihovna
Vánoční tvoření pro děti

1. 12.  13.00 – 17.00  náměstí
Mikuláš v Telči, více na str. 12

2. 12.  13.00 - 17.00  zámek
Adventní jarmark Sdílení
Řemeslný trh, tvořivé dílny, rukodělné vý-
robky, občerstvení, palačinky, horké nápoje
Vystoupí folklorní soubor Krahuláček.
Výstava „Pyšná princezna“ v Zámecké ga-
lerii bude veřejnosti  zpřístupněna 10.00  - 
12.00, 13.00 - 15.00 hod.
Celé  odpoledne  bude  probíhat  finanční 
sbírka na podporu domácí hospicové péče 
v Telči a okolí.
www.sdileni-telc.cz

Koncerty
9. 11.  19.00     sál NPÚ (Lannerův dům)
Koncert Jaromíra Zámečníka (bajan)
Na programu jsou skladby J. S. Bacha, 
J. Haydna, A. Piazzolly a dalších.

11. 11.  19.00  Klub Prostor (orlovna)
Koncert kapely LightHouse, více str. 25

3. 12.  17.00  kostel Jména Ježíš
1. adventní koncert PS Santini Telč

Výstavy
2. - 26. 11.  vstupní síň radnice
Výstava poštovních známek a poštov-
ní historie k 80. výročí klubu filatelistů 
v Telči
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 2. 11. v 15 hod. 
s vystoupením žáků ZUŠ Telč, Více na str. 7

3. 11. 2017 – 28. 2. 2018  Knihovna UC
Krása ornamentu
Výběr kresebných návrhů pro textil, před-
loh a technik nástěnného zdobení interiéru 
z přelomu 19. a 20. století.
Vernisáž výstavy v pátek 3. 11. v 17.30 hod.

23. 11. 2017 – 8. 1. 2018
  Městská galerie Hasičský dům
Kašpárci celého světa
Výstava loutek Kašpárků z Muzea loutkář-
ských kultur v Chrudimi
Vernisáž  výstavy  ve  čtvrtek  23.  11. 
v 16 hod. s vystoupením žáků ZUŠ Telč
Více na str. 7

26. - 29. 11.    Klub důchodců (poliklinika)
Mikulášská výstava perníčků
Výstava  je  přístupná  26.  -  28.  11.  9.00  - 
16.00 hod., 29. 11. 9.00 - 12.00 hod.

27. 11. 2017 - 7. 1. 2018 vstupní síň radnice
Novoročenky ze sbírky Heleny Benešové
Výstavu připravilo Muzeum Vysočiny Jih-
lava,  pob.  Telč,  Muzejní  spolek  v  Telči 
a Město Telč.
Vernisáž  výstavy  v  pondělí  27.  11. 
v 15 hod. s vystoupením žáků ZUŠ Telč

do 31. 12.  Zámecká galerie
Výstava z filmu Pyšná princezna
Výstava originálních kostýmů a rekvizit.

Přednášky
8. 11.  15.00  CET
Moderní technologie a kulturní dědictví
Více na str. 6

8. 11.  18.00  Univerzitní centrum
Smrt TGM a jeho kult
Přednáší PhDr. Jan Randák

14. 11.  17.00  radnice
Jižní Indie - knihovny palmových listů.
Přednáška  a  autorské  čtení  cestovatele 
Ing. Pavla Krejčího.
Pořádá Městská knihovna

15. 11.  17.00  Knihovna UC
Cesty za poznáním – Příběh bílého indi-
ána a tajemství peruánských talismanů
Příběh vypráví Áron Aronson, učitel, tera-
peut, průvodce, cestovatel

25. 11.  16.00  Knihovna UC
Měsíc v Jihovýchodní Asii
Cestovatelská přednáška Michaely Vystrči-
lové (nejen) o tom, jaké to je, hladit slony

27. 11.  17.00  radnice
Blízký Východ, Turecko a Evropa
Muzeum  Vysočiny  Jihlava,  pob.  Telč 
a Muzejní spolek v Telči zvou na přednáš-
ku Daniela Haslingera, specialisty na his-
torii i současnost Blízkého východu.

Divadlo
11. 11.  19.00  Panský dvůr
Poker bez esa
Komedie, autor: Ivan Kraus, 
DS NaKopTyJátr Jihlava 

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
Téma na listopad: Ve zdravém těle zdra-
vý duch
3. 11.  Výjezdní akce do Alternátoru 
Třebíč. Výlet do ekotechnického centra Al-
ternátor v Třebíči. Zúčastnění se mohou po-
dívat pod pokličku vědy a techniky v zábav-
né podobě. Odjezd mezi 12.30 až 13.00 hod.
7. 11.  14.00 – 18.00
Podzimní tvoření. Příležitost pro šikovné 
ruce a tvůrčí mysl. Výrobky s podzimní té-
matikou.
21. 11.  14.30 – 18.00
Beseda s Káčkem. Posezení  a  povídání 
o drogové problematice se zkušenými od-
borníky z K-centra v Jihlavě.
27. 11.  15.00 – 18.00
Sportovní odpoledne. Volejbal, přehazo-
vaná, basketbal a další míčové hry v tělo-
cvičně na ZŠ Masarykova

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodi-
če 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. Pří-
jemné posezení  v  herničce,  hravé  tvoření 
a cvičení.

Klub důchodců
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek - pondě-
lí dopoledne ● Kroužek šikovných rukou – 
úterý odpoledne ● Biblický kroužek – stře-
da  odpoledne  první  týden  v měsíci,  další 
týdny trénink paměti ● Rekondiční cvičení 
– čtvrtek dopoledne ● Pěvecko-dramatic-
ký kroužek – čtvrtek odpoledne ● Turistic-
ký kroužek ● Více informací v klubu

Chovatelé
12. 11.  7 – 10 hod.           areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Telčské podzemí
Interaktivní  zábavně-naučná  expozice  se 
zajímavými fakty z historie města
Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí
Prohlídka  je  možná  pouze  po  objednání 
v Informačním centru na radnici - osobně, 
tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu
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Římskokatolické
4. 11. so 17.00 Matka Boží
5. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 sv. Karel
11. 11. so 17.00 Matka Boží
12. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
18. 11. so 17.00 Matka Boží
19. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
25. 11. so 17.00 Matka Boží
26. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
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

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Michael Svoboda, Staré Město
Kryštof Novák, Staré Město
Roman Fabeš, Staré Město
Daniel Apeltauer, Staré Město
Rozárie Dolníková, Staré Město
Blahopřejeme novomanželům
Jiří Šeda, Myslůvka
a Julie Boudová, Cizkrajov
Zdeněk Štěpán, Telč
a Liliia Isanbekova, Rusko
Lukáš Smolný, Praha
a Sandra Klimusová, Praha
Oto Sejrek, Telč
a Jana Horníková, Telč
Ondřej Mokoš, Brno
a Hana Krajíčková, Brno
Opustili nás
Jiří Kremláček, Podolí  55 let
Antonín Dvořák, Štěpnice  69 let
Miloš Driml, Podolí  60 let
Věra Habermannová, Podolí  66 let
Josef Duba, Vnitřní Město  89 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u naro-
zených dětí na základě písemného souhlasu 
obou rodičů, u sňatku na základě písemného 
souhlasu obou novomanželů a u zemřelých 
podle úmrtního oznámení zveřejněného ro-
dinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
16. listopadu 2017
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Koncert

LightHouse v Prostoru
Večer s kapelou LightHouse můžete strávit 
11. listopadu od 19 hodin v klubu Prostor 
v telčské orlovně (bývalé kino). Cílem ka-
pely LightHouse jsou akce zvané Worship-
Night. Co se pod tímto pojmem představit? 
Chvála chvíle v Boží blízkosti, možnost při-
pomenout,  co  jsme  ztratili,  povzbudit,  ať 
hledáme  hlouběji  a  objevíme  to,  co  kdysi 
vedlo lidi k víře, společenství. Možnost mlu-
vit k lidem, co mají uši k slyšení.

Podle TZ

CHEB
do 31. 12. - Svět cirkusu v českém moder-
ním umění 1800 - 1950
výstava GAVU + výstava Non plus ultra – 
kočovné zábavní podniky v Chebu 1800  - 
1850, výstava v Muzeu Cheb
HRADEC KRÁLOVÉ
11. 11. - Martin na bílém koni
Velké náměstí 
Bílý  kůň  coby  symbol  přicházející  zimní 
turistické  sezóny  doveze  Martina  tradičně 
pod Bílou věž. Ve stáncích budou k prodeji 
i ochutnávce svatomartinské rohlíčky, svato-
martinské víno i adventních inspirací.
JINDŘICHŮV HRADEC
11. 11. - Svatomartinská jízda parním vla-
kem
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
KUTNÁ HORA
11. 11. - Svatomartinské hody v GASK
Degustace  svatomartinských  vín  z  Čech 
a Moravy a husích specialit.
LITOMYŠL
do 12. 11. - Zdeňka Vydrová, architektka
Regionální muzeum v Litomyšli
Zdeňka Vydrová působí od roku 1991 jako 
městská architektka Litomyšle a patří ke klí-
čovým osobnostem, které stojí za úspěchem 
města, coby jednoho z center současné čes-
ké architektury.
POLIČKA
do 7. 1. 2018 - O včelách a lidech - výstava
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Proč včely tančí? V interaktivní části si dě-
ti mohou vyzkoušet, jak včela sbírá pyl, jak 
staví své obydlí, prostřednictvím hry se se-
známí se stavbou těla včely.
TELČ
23. 11. 2017 - 8. 1. 2018 - Kašpárci celé-
ho světa
Výstava loutek Kašpárků z Muzea loutkář-
ských kultur v Chrudimi v Městské galerii 
Hasičský dům v Telči.
Vernisáž výstavy 23. 11. v 16 hod.
TŘEBOŇ
23. 11. - Olympic - Permanentní Tour 2017, 
19:00 - KKC Roháč
Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na našich webových strán-
kách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Hledají se Buličkové
Na  redakci  TL  se  obrátil  badatel  Ing.  Jan 
Dobrovolný z Pardubic, který hledá potom-
ky Josefa Buličky, který se narodil v Telči 
v roce 1905. Prosí o kontakt na jan.dobro-
volny@centrum.cz nebo tlf. 776 291 739.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří doprovodili 6. 10. 2017 
na poslední cestě pana Antonína Dvořáka.

Ing. Milada Dvořáková, manželka

Vzpomínka
22. listopadu uplynou dva roky od chvíle, kdy 
nás opustil pan Josef Horák.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
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Foto na této straně: Jana Pokorná (1, 2). Lenka Pokorná (3), Ilona Jeníčková (4, 5)


