
LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKACena: 6 Kč

9
září
2018

ROČNÍK XXIX

SUCHO. Téma, které začíná být první. 
Zdroj Mendelova univerzita, http://www.intersucho.cz – Daniela Semerádová

Registračnímu úřadu, kterým je pro volby 
do zastupitelstev obcí ve správním obvodu 
ORP Telč zdejší městský úřad s výjimkou 
Nové Říše, která má samostatný registrač-
ní úřad v úřadu městyse, podalo prostřed-
nictvím zmocněnců pro Telč kandidátní 
listiny šest subjektů. Jsou to:
• Společně pro Telč - Piráti a Zelení 
• Sdružení nezávislých a SNK Evropští 

demokraté 
• ODS
• KDU – ČSL
• KSČM
• „ČAS ZMĚNY“

Pokračování na straně 2

V Telči jde do voleb 
šest subjektů

Zasedání zastupitelstva města
17. září v 16 hodin 

v zasedacím sále Státního zámku Telč 

TÝDEN HOKEJE
Celostátní náborová akce na zimním sta-
dionu 20. září od 17 hodin. Připravuje 
a zajišťuje oddíl hokeje SK Telč.

100 let republiky
● Vysadíme památné stromy, str. 6
● Výstava v radniční síni, str. 24
● Slavnostní koncert, str. 24
● Pamětní desky, str. 18

HIT LÉTA. Letos věhlasné zpěváky, známé kapely či zboží ve stáncích překonala mlžná 
brána před štábem Prázdnin. Prostě, byly tropy.                                              Foto: Ilona Jeníčková

Blesková zpráva 
z chorvatské Opatije:
Telčské mažoretky vezou z Mistrovství 
Evropy 4 bronzové medaile. Velký úspěch! 
26. srpna, Renata Křížková



str. 2 TL 9/2018

Pařezák. Petice a... ?
Poté, co v srpnu zveřejnila média, Telčské 
listy nevyjímaje, informaci Agentury ochra-
ny přírody a krajiny (AOPK) ČR o rekon-
strukci Velkého Pařezitého rybníka, která 
mimo jiné počítá s jeho vypuštěním na pod-
zim letošního roku, objevila se řada pochyb-
ností o smysluplnosti zamýšleného postupu. 
Ty nakonec vyústily v petici, která požadu-
je přehodnocení celého záměru. Tomuto po-
žadavku nahrává i letošní mimořádné sucho. 
Jednání zástupců petičního výboru mimo ji-
né podporuje starosta Řásné Miroslav To-
míšek a senátor Miloš Vystrčil. A do jedná-
ní s AOPK se zapojilo i vedení Telče v čele 
se starostou Fabešem. Výsledky jednání byly 
známy až po uzávěrce vydání.                    /z/

91. schůze - 25. července
 - RM schválila podání žádostí do Integro-
vaného regionálního operačního programu 
na projekt „Modernizace přestupního termi-
nálu“ (rozšíření stávajícího parkoviště o 18 
míst) a na projekt „Revitalizace plochy bý-
valého autobusového nádraží - I. etapa“.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky „Modernizace přestupního terminá-
lu v Telči“, složení komise pro otevírání, 
posouzení a hodnocení nabídek a návrh 
firem pro oslovení.
 - RM schválila zrušení veřejné zakázky na ak-
ci „Most na hrázi Roštejnského rybníka“.
 - RM vzala na vědomí rozbor hospodaření 
města za I. pololetí roku 2018.
 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje 
automobilu Škoda Fabia Combi, rok výro-
by 2004.
 - RM pověřila prováděním občanských sňa-
tečných obřadů zastupitele Ing. Jiřího Pyka-
la a schválila, že je oprávněn při význam-
ných příležitostech a občanských obřadech 
užívat závěsný odznak.

92. schůze - 8. srpna
 - RM vzala na vědomí Zprávu o hospodaře-
ní Lesního družstva Borovná za rok 2017.
 - RM schválila nákup květníků v částce 
56 590 Kč a jejich umístění před parkoviš-
tě v horní části nám. Zachariáše z Hradce.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
„Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká“, 
složení komise pro otevírání, posouzení 
a hodnocení nabídek na tuto zakázku.
 - RM schválila zveřejnění záměru převodu 
práv k bytu č. 2 v ul. Radkovská čp. 617.
 - RM vzala na vědomí další postup ve věci 
rekonstrukce ul. Hornomyslovská v Telči.
 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje 
pozemku par.č. 7333/14 ostatní plocha, jiná 
plocha v obci a k.ú. Telč.
 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje 
nemovitosti čp. 55 v Masarykově ulici (bý-
valý internát).
 - RM schválila uzavření smlouvy o umístění 
technického zařízení a instalaci systému ur-
čeného pro zpracování digitalizovaných fo-
tografií a podpisů na odboru dopravy se s.p. 
CENDIS.
 - RM schválila žádost Mažoretek Telč, z.s., 
o mimořádnou dotaci na účast na Mistrov-
ství Evropy v Chorvatsku ve výši 20 tis. Kč.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 12. 9. od 15.00 do 17.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

Proti předchozím volbám v roce 2014 to je 
o dva subjekty méně. Kandidátku v Telči 
nepodala ČSSD a TOP 09. V celém správ-
ním obvodu s výjimkou zmíněné Nové Ří-
še bylo registračnímu úřadu MěÚ Telč po-
dáno celkem 252 kandidátních listin. Z toho 
35 sdružení nezávislých kandidátů, 207 ne-
závislých kandidátů, 7 registrovanými po-
litickými stranami a 3 sdružením registro-
vané politické strany nebo registrovaného 
politického hnutí a nezávislých kandidátů. 
Kandidátní listiny byly podány ve všech ob-
cích spadajících pod registrační úřad MěÚ 
Telč, tzn., že všude volby proběhnou v řád-
ném termínu letošních komunálních voleb. 
Ve 4 obcích podala kandidátní listinu Křes-
ťanská a demokratická unie - Českosloven-
ská strana lidová (Černíč, Markvartice, Stará 
Říše a Telč), ve 2 Komunistická strana Čech 
a Moravy (Stará Říše a Telč), v 1 Občanská 
demokratická strana (Telč). Kandidátní listi-
nu sdružení politické strany (či politických 
stran) a nezávislých kandidátů nebo politic-
kého hnutí a nezávislých kandidátů předaly 
3 volební strany, a to Česká pirátská strana 
a Strana zelených, SNK Evropští demokra-
té a dále politické hnutí Nestraníci (všech-
ny Telč). V Nové Říši, která je samostatným 
registračním úřadem pro městys, byly v ter-
mínu podány dvě kandidátní listiny. Politic-
ká strana KDU-ČSL a sdružení nezávislých 
kandidátů SDH Nová Říše.

JUDr. Jana Matoušková 
ved. odboru vnitřních věcí

V Telči jde do voleb...
Dokončení ze str. 1

Senátoři se před letošními komunálními vol-
bami rozhodli pro chvályhodný krok. Pamět-
ním listem ocenili starostky a starosty, kte-
ří v čele obcí stojí nepřetržitě dvacet a více 
let. V celé republice je jich na tři sta. Senátor 
Miloš Vystrčil k této iniciativě pro TL uvedl: 
„Dlouhodobě kvalitně a zodpovědně fungu-
jící starostka či starosta jsou pro obec doslo-
va požehnáním. Starostka a starostové, které 
jsem měl tu čest osobně navštívit a ocenění 
jim předat, jsou toho důkazem. Obce bez dlu-
hů a základní občanská vybavenost samo-
zřejmostí. Typická je starost o nové parcely, 
podpora společenských akcí a rozšiřování 
nemovitého majetku. Jednoduše řečeno hos-
podaření a život podobný hospodaření a ži-
votu zodpovědné dlouhodobě fungující rodi-
ny. Možná pomocí tohoto příměru lze nejlépe 
vyjádřit mé pocity ze setkání se starosty, kteří 
slouží své obci již více než 20 let.“
Mikroregion Telčsko patří z tohoto pohle-
du k těm nejstabilnějším. Starostů jubilantů 
jsme zde napočítali hned čtrnáct. S obavou, 
zda jsme některého neopomněli, je připomí-
náme: Jiří Kovář (Bohuslavice), Otto Chris-
tián (Doupě), Milan Opravil (Dyjice), Miro-
slav Brunner (Jindřichovice), Luboš Nosek 
(Kostelní Myslová), Josef Nedvěd (Mark-
vartice), Karel Dolský (Mysletice), Pavel 
Veselý (Krasonice), František Bártík (Stra-
choňovice), Michal Bartoň (Svojkovice), 
Ludmila Ťápalová (Vanov), Miroslav Váv-
rů (Volevčice), Bohumil Novák (Panenská 
Rozsíčka), +Josef Hrdý (Vanůvek). A nemě-
li bychom zapomínat ani na ty, kteří pomy-
slnou senátní laťku také překonali, ale dnes 
již nejsou mezi námi, jako třeba Zdeněk Bí-
na z Krahulčí, nebo jen již funkci po více než 
20 letech práce opustili, jako František Tro-
jan v Růžené.                                                /z/

Senát a starostové
M. Vystrčil o starostkách a starostech

Volební servis TL
volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října
v červencovém čísle: 
● Počty podpisů na peticích k podpoře 
kandidátní listiny nezávislého kandidáta 
nebo sdružení nezávislých kandidátů v ob-
cích správního obvodu ORP Telč (str. 5)
v srpnovém čísle:
● Kolik zastupitelů se volí v obcích správ-
ního obvodu ORP Telč (str. 2)
● Oznámení o místě a době konání voleb 
v městě Telč (str. 6)
v tomto čísle:
● Počty kandidátů v obcích správního ob-
vodu v příspěvku V Telči jde do voleb... 
(str. 1 a 2)
● Hlasování do přenosné volební schránky 
v Telči (str. 4)
● Vydávání občanských průkazů bez stro-
jově čitelných údajů v době voleb pro ob-
čany s trvalým pobytem ve správním ob-
vodu ORP Telč (str. 4)

Připravuje odbor vnitřních věcí MěÚ
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Zastupitelstvo pracovalo 
na výbornou
V posledních komunálních volbách uspě-
lo a zastoupení ve zvoleném zastupitelstvu 
získalo všech osm kandidujících uskupení. 
V sedmičlenné radě města pak zasedli před-
stavitelé pěti z nich. Oproti minulému obdo-
bí se do práce zapojilo 9 nových zastupitelů 
a došlo ke změně jednoho radního. To opět 
potvrdilo dlouhodobou stabilitu ve městě. 

Stejně tak jako fakt, že za toto volební ob-
dobí došlo pouze k jedné výměně zastupite-
le, když J. Heráleckého vystřídal T. Jirásek. 
Jediné, co mi v zastupitelstvu chybělo, bylo 
větší zastoupení žen. L. Švarcová byla jedi-
nou zastupitelkou ...
Jak rada města, tak i členové zastupitelstva 
města se na svých jednáních scházeli pravi-
delně – radní zpravidla po dvou týdnech, za-
stupitelé zhruba jednou za dva měsíce. Pro 
dokreslení několik čísel. Rada města se dopo-
sud sešla na 92 schůzích a přijala téměř 1 400 
usnesení. Dle zákona ale bude stávající rada 
pracovat až do ustavujícího zasedání nové-
ho zastupitelstva, takže jí ještě několik schůzí 
čeká. Zastupitelé se do posledního zasedání, 
které bude 17. září, sešli 24krát a přijali 235 
usnesení. Kromě toho se uskutečnilo i něko-
lik pracovních seminářů. Účast na velké části 
jednání byla stoprocentní.
Velice rozdílná byla práce tří výborů a šes-
ti komisí, které byly zastupitelstvem a radou 
zřízeny. Velice dobře pracoval jak rozpočto-
vý, tak i kontrolní výbor. A velké poděková-
ní za odvedenou práci patří osadnímu výbo-
ru Studnice a jeho předsedovi R. Neuwirtovi. 
Také komise kulturní, sportovní a komise pro 
regeneraci a rozvoj města se scházely pravi-
delně. Zbývající komise se scházely jen spo-
radicky většinou na základě požadavku z ra-
dy města. Je to určitě škoda, protože přes 

Radosti a starosti telčského starosty
fungující výbory a komise se do samospráv-
né činnosti zapojili další lidé mimo zastupi-
telstvo.
Určitě nejpodstatnější pro město bylo, že no-
vé zastupitelstvo plynule navázalo na práci 
toho předchozího. A pak to, že při jednáních 
se neřešila politická příslušnost, ale potřeby 
města. I přes někdy rozdílné názory se tak 
vždy podařilo najít přijatelný kompromis. 
Jen díky tomu se podařilo v Telči realizovat 
tolik projektů. Když se bavím s kolegy z ji-

ných měst anebo sleduji dohady v poslanec-
ké sněmovně, musím za náš „telčský“ přístup 
všem zastupitelům poděkovat. A jen doufat, 
že i přes tlak velké politiky a řadu nesmysl-
ných nařízení, které se na nás shora valí, se 
opět najdou lidé ochotní v samosprávě praco-
vat. Rozvoj města a život v něm přece nekon-
čí volebním obdobím.

Věž se otevřela návštěvníkům
Konečně jdou hodiny na věži sv. Ducha. To si 
asi řekla spousta Telčanů, kteří sledovali re-
konstrukci věže. A po loňské úspěšné opra-
vě krovu a střechy pohyb hodinových ručiček 
naznačil, že stejně úspěšně dopadla i realiza-
ce vnitřní části celého projektu. A co tedy na-
jdeme ve věži nového? Už dříve jsem na-
značil, že si budete moci projít historií města 
v trochu jiné podobě, než se obvykle prezen-
tuje. Ale víc neprozradím, běžte se tam sami 
podívat. Jen bych na tomto místě chtěl podě-
kovat týmu kolem Ivoše Návrata za přípravu 
a realizaci zajímavé expozice a Jiřímu Salu-
sovi a jeho kolegům z odboru rozvoje za ko-
ordinaci této náročné akce.

Izraelský velvyslanec v Telči 
Už desátým rokem pořádá Ministerstvo za-
hraničních věcí v tomto období v Univerzit-
ním centru Diplomatickou akademii. Letos 
za účasti zhruba 40 mladých diplomatů z 15 

DANIEL MERON. Velvyslancům Izraele se v Telči líbí. Svou návštěvou to potvrdil i ten 
současný.                                                                                                               Foto: Ilona Jeníčková

zemí celého světa. A zajímavý je vždy i vý-
čet přednášejících. Z těch letošních bych urči-
tě zmínil pana Daniela Merona, velvyslance 
státu Izrael. A to proto, že kromě přednášky 
pro studenty se velmi zajímal i o naše město. 
Není divu, protože jeho manželka má před-
ky v obci Písečné u Slavonic. A i pan vel-
vyslanec má české kořeny. V rámci našeho 
setkání na radnici jsme diskutovali o synago-
ze, židovských hřbitovech i o pamětní desce 
v ambitu kostela sv. Jakuba, která připomíná 
osudy telčských židovských rodin. Součás-
tí návštěvy byla i prohlídka zámku a pohled 
na Telč z věže sv. Jakuba. A celou návštěvu 
dokreslila atmosféra Prázdnin v Telči. Jak mi 
pan velvyslanec sdělil při odjezdu, určitě se 
do Telče vrátí.

Prázdninové střípky
Pokud bych měl posbírat všechny střepy 
v podobě jednotlivých akcí v rámci Telč-
ského léta, nestačil by na jejich odvezení ani 
sběrný vůz OHR. Bylo to horké, ale přesto 
skvělé léto a všem, kteří se o to zasloužili, pa-
tří velké poděkování. A tak jen pár připome-
nutí. Milovníky techniky potěšili veteráni jak 
na kolech, tak na železnici. A tam ještě s osla-
vami vzniku naší trati. Na česko-francouzské 
akademii vyučoval kromě obvyklých profe-
sorů nově i houslista Pavel Šporcl. A koncer-
ty byly skvělé. Stejně jako koncerty Prázdnin 
v Telči - Ebeni, Neckář, Hansard, Filipová.... 
Před vystoupením bratří Ebenů a Karla Plí-
hala byla asi rekordní fronta až za kašnu. 
A po průtrži mračen se koncertovalo v pod-
loubích jak za „starých časů“. Po Štěpničá-
ku se proháněly nejenom dračí lodě, ale také 
nová šlapadla a loďky, které město pořídi-
lo z grantu Ministerstva kultury. A na rybní-
ce se uskutečnilo i představení v podání di-
vadelní skupiny T.E.J.P a dalších účastníků 
Letní divadelní dílny v Panském dvoře. Té-
ma vzniku republiky bylo i ústředním moti-
vem historických slavností. A tak tentokrát 
Zachariáš s Kateřinou přivítali na náměstí 
prezidenta Masaryka. A také slavnostně ote-
vřeli novou expozici ve věži sv. Ducha. No 
a kdo chtěl utéct před vedrem, mohl na zi-
máku vidět hráče NHL Nečase a Kauta, ale 
i ženskou hokejovou reprezentaci. Historic-
kým zápisem pak bylo utkání extraligových 
Karlových Varů se Znojemskými Orly, kteří 
na našem zimáku našli azyl při opravě zno-
jemského stadionu. A sport pomohl i dobré 
věci. V rámci Běhu městem šťastných lásek 
se vybralo pro Sdílení 309 tisíc a pro hasiče 
53 tisíc korun. Moc děkuji, to je asi nejhezčí 
tečka za mým souhrnem.
Jo, a abych nezapomněl, žáci, studenti a kan-
toři, hodně sil do nového školního roku.

Roman Fabeš
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V případě, že volič s trvalým pobytem 
ve  správním  obvodu  obce  s  rozšířenou 
působností Telč nebude mít v době koná-
ní voleb platný doklad totožnosti (občan-
ský průkaz nebo cestovní pas), může mu 
být vydán na počkání občanský průkaz bez 
strojově čitelných údajů. K žádosti je nut-
né doložit 2 fotografie, a v případě, že ne-

dochází k žádné změně povinně zapisovaných údajů, již pouze ob-
čanský průkaz s prošlou lhůtou platnosti. Pracoviště občanských 
průkazů MěÚ Telč Na Sádkách čp. 453 bude v době voleb otevře-
no v pátek 5. října 2018 do 22 hod. a v sobotu 6. října 2018 od 8 
do 14 hod.

JUDr. Jana Matoušková 
vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ

Vydávání OP bez stro-
jově čitelných údajů 
v době voleb

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Měst-
ský úřad Telč (telefon 567 112 462 a 567 112 463) a ve dnech voleb 
(dne 5. října 2018 od 14.00 hod.) okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to v územním obvodu, pro 
který byla zřízena. V dohodnutém termínu vyšle okrsková volební ko-
mise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.
Volební okrsek č. 1 na Městském úřadu Telč - Vnitřní Město, nám. 
Zachariáše z Hradce č. 10 (I. patro, kancelář č. 4) - tel. 567 112 435
nám. Zachariáše z Hradce, nám. Jana Kypty, ul. Hradební, Krátká, 
Kostelnomyslovská, Mlýnská čp. 11, Na Hrázi, Na Můstku, Na Parka-
ně, Palackého, Polní, Seminářská, Srázná, U Horní brány, U Masných 
krámů, Úzká, Židovská, 9. května
Volební okrsek č. 2 v Základní škole Telč - Podolí, Masarykova ul. 
č. 141 (školní jídelna) - tel. 777 471 450
nám. Hrdinů; ul. Furchova, Masarykova (s výjimkou nemovitostí čp. 
163 a čp. 388), Maškova, Mládkova, Mlýnská (s výjimkou nemovitosti 
čp. 11), Na Korábě, Na Oslednicích, Rybniční, Slavíčkova, Svatoanen-
ská, Těšíkova, Tobiáškova, Tyršova, U Štěpnického rybníka, Zahradní
Volební  okrsek  č.  3  v  Gymnáziu  Otokara  Březiny,  Telč  -  Staré 
Město, Hradecká ul. č. 235 (nová aula) - tel. 777 471 449
ul. Družstevní, Foitova, Hornomyslovská, Hradecká, Komenského, 
Svatojánská, 28. října
Volební okrsek č. 4 v Domě s pečovatelskou službou Telč - Staré 
Město, Špitální ul. č. 611 - tel. 777 471 448
ul. Dačická, Křížova, Luční, Na Dlážkách, Příční, Radkovská, Špitál-
ní, U Háje, U Matky Boží, Zachariášova, Cihelna, Hladov, Kopřivův 
mlýn
Volební okrsek č. 5 v Mateřské škole Telč - Štěpnice, Nerudova ul. 
č. 352 - tel. 777 471 445
nám. Bratří Čapků, ul. Batelovská, Beringerova, Dvorecká, Havlíčko-
va, Jana Husi, Jana Žižky, Jihlavská, Kovářská, Na Baště, Na Kotno-
vě, Na Sádkách, Nerudova, Slavatovská, Štěpnická, Lesovna v Parku, 
Lipky, Roštýn, Salaš
Volební okrsek č. 6 v Základní škole Telč - Podolí, Masarykova ul. 
č. 141 (učebna) - tel. 777 471 446
Oldřichovo nám., ul. Jiráskova, Květinová, Masarykova čp. 163 a čp. 
388, Myslibořská, Na Posvátné, Staňkova, Třebíčská, Za Stínadly
Volební okrsek č. 7 v objektu osadního výboru ve Studnicích - tel. 
777 471 447
Studnice Zpracoval odbor vnitřních věcí MěÚ

Hlasování do přenosné volební 
schránky v Telči

Aktuální informace z radnice  
Dražební vyhlášky ● Oznámení o uložení písemností 

● Ztráty a nálezy ● Záměry pronájmů a prodeje pozemků 
● Sdělení orgánů  státní správy ● 

www.telc.eu/uredni_deska



str. 5TL 9/2018

Asi divné spojení v nadpisu mého příspěvku. 
Potvrzuje jedno. Že v Telči si přijde na své 
každý. Obou akcí jsem se zúčastnil, obě pro-
běhly bez předchozí velké propagace a zá-
jmu médií. Občas si říkám, že to je škoda, ale 
třeba v případě triatlonu i dobře. Dvouden-
ní Okresní výstava drobného hospodářského 
zvířectva a exotů, kterou pořádala telčská or-
ganizace Českého svazu chovatelů ve svém 
areálu v Jihlavské ulici, byla událostí, která 
v jiném městě by byla na první straně obec-
ních novin. Vítězka v kategorii drůbeže, Čes-
ká husa chocholatá, by si to určitě zasloužila. 
Posuďte sami: 27 členů spolku zajistilo pro 
přehlídku 135 holubů a 117 druhů drůbeže. 

Určitě i vás by zaujala ukázka výroby kozích 
sýrů od paní Veroniky Hlávkové z Kozího 
spolku v Třebíči. Tak třeba příště.
A ten triatlon? V pátek 10. srpna se nás 
u Roštejna sešlo 35. Žádní reprezentanti... 
V rybníku jsme si zaplavali 500 metrů, ko-
lem Telče jsme ujeli 18,8 km na kolech a na-
konec jsme si proběhli celou stezku v Lip-
kách. Od zámeckého parku až do Punčošky. 
Asi 3 km. Nikdo nevyhrál, ani nikdo nebyl 
poražený. Opět bez reklamy a bez noviná-
řů. I tak se mohou bavit Telčané a návštěv-
níci města. V tomto případě díky Jaroslavu 
Brychtovi, který vše připravil a zařídil…

Pavel Komín

Chovatelé a triatlon
Bylo, je a bude v Telči. Místostarosta informuje

Současné volební období je téměř za námi 
a blíží se komunální volby v říjnu. V několi-
ka dílech proto požádají TL starostu Roma-
na Fabeše o krátkou bilanci toho, co Telči 
přinesly uplynulé čtyři roky. Dalším téma-
tem je rozvoj města. 
Na rozvoj města v uplynulém období mě-
lo významný vliv celkové zlepšení eko-
nomické situace. A to znamenalo zásadní 
snížení nezaměstnanosti. Když porovná-
me čísla z poloviny roku 2015 a 2018, do-
šlo ke snížení z 5,8% na 2,8%. Díky pří-
stupu místních zaměstnavatelů se podařilo 
pracovní místa nejen udržet, ale příchodem 
firmy Maxisample a rozšířením sítě sociál-
ních služeb vznikla ve městě i řada pracov-
ních míst pro ženy. Přesto se ale nepoda-
řilo snížit dojíždění za prací. A paradoxně 
je nyní vznik nových míst ve městě brzděn 
nedostatkem zájemců o práci… Významně 
se také zvýšily daňové příjmy města, což 
spolu s tradičně dobrým čerpáním financí 
z různých dotačních titulů přineslo do měs-
ta další investice. Z nejvýznamnějších pro-
jektů bych kromě investic do ulic a chodní-
ků jmenoval nový zimní stadion, Štěpnický 
rybník nebo inline stezku. A pokračova-
ly i investice do památek, škol, sportovišť 
nebo životního prostředí. Přestože to tře-
ba byly i menší projekty, pro život ve měs-
tě mají také důležitou roli. Pro dokreslení 
jen pár čísel. Za poslední čtyři roky bylo 
městem realizováno 74 různých akcí a pro-
jektů v celkové výši zhruba 250 milionů 
korun. Výše dotací na tyto projekty pak či-
nila téměř 50%. Nesmím ale zapomenout 
na soukromé investice do nového Domo-
va pro seniory a Panského dvora. Zde by-
ly a letos ještě budou proinvestovány další 
desítky milionů korun. Díky dobře fungují-
címu Fondu projektů se ale neustále hleda-
jí další problémová místa ve městě a na ně 
se zpracovávají investiční záměry, studie 
i projektové dokumentace. Od nich je už 
jen krok k podání žádostí o dotace. Díky 
týmové práci zastupitelstva, úřadu i exter-
ních spolupracovníků je úspěšnost našich 
projektů téměř stoprocentní. Pro další ob-
dobí tak už máme zajištěny evropské pení-
ze na DDM, radnici a pro obě školy ve vý-
ši cca 85 milionů korun a je podána i řada 
žádostí na další projekty. V uplynulém ob-
dobí se také podařilo nově zpracovat nebo 
zaktualizovat řadu strategických a rozvojo-
vých dokumentů města. Za všechny bych 
uvedl Územní plán města a Strategický 
plán rozvoje města pro roky 2014 - 2020. 
Myslím, že jejich nadčasovost je zárukou 
dalšího rozvoje Telče.

Starosta bilancuje
2014 - 2018

Když jsem před lety ještě žil na mém rodném 
Ostravsku, ptávali se mne přátelé: „Kam je-
deš letos na dovolenou?“ A pak si většinou 
i sami odpovídali „vlastně vím – asi zase 
na tu tvou Vysočinu…?“ A skutečně – kaž-
dým rokem bez výjimky jsme v létě bali-
li kufry, nasedali i s dětmi do vlaků a mířili 
do malebné vesničky Urbanov – odkud po-
cházeli rodiče mé ženy a kde ona sama trá-
vila od dětství všechny prázdniny. A skoro 
před třiceti lety jsme se tam do bytu v místní 
málotřídní škole i přestěhovali. Místní oby-
vatelé nás přijali velmi přátelsky, žilo se nám 
tam dobře. Má dobrá žena Helena se sta-
la učitelkou a posléze ředitelkou Základní 
školy v Telči. Bohužel před dvaceti lety nás 
po zlé nemoci opustila - odešla do kantorské-
ho nebe. Mé dospělé děti se oklikou i přes 
Ameriku vrátily do rodného Ostravska. Já už 
ve svém adoptovaném domově na Vysočině 
zůstal. Našel jsem tu nové přátele a nakonec 

po čase i laskavou druhou ženu. Po čtvrtsto-
letí v Urbanově žiju už pět let v Telči. Ne-
dávno jsem zkusil spočítat, kolik nás za tu 
dobu na Vysočině navštívilo přátel. Došel 
jsem k číslu přibližně 130 návštěvníků. Ně-
kteří přijeli na víkend, jiní na týden. Pravi-
delně i na slavné urbanovské masopusty. „Á, 
ze školy jde zase patnáct masek,“ ozývalo se. 
Proč to vše píšu? Všichni bez výjimky byli 
Vysočinou, Urbanovem a Telčí nadšeni. „Ty 
se máš, žiješ v tak krásných místech!“ opa-
kují mi kamarádi a kamarádky a okouzleně 
se rozhlížejí. A také stále vzpomínají, ozýva-
jí se nebo přijíždějí. Já se pak dívám kolem 
i jejich očima, zapomínám na všední starosti 
a říkám si – fakt – máme to tu pěkné. Zahá-
ním v těch chvílích své chmury a žaly, stesk 
po lidech a místech. Nějakým těm bolestem 
se nikdo občas nevyhneme. A tak raději vy-
chutnávám tu krásu. V naší přírodě, v do-
mech, v lidech.

Máme to tu pěkné
Sloupek nejen pro muže píše Jan Kaleta alias Zachariáš z Hradce

Foto: Ilona Jeníčková
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Policie ČR Telč
informuje
Poškození reklamního poutače
Policisté pátrají po pachateli, který ve Sva-
toanenské ulici poškodil v době od páteč-
ního večera 20. července do pondělního 
rána 23. července světelný reklamní pou-
tač. Způsobil tak škodu přibližně šest ti-
síc korun.
Opilého muže policisté zajistili
V sobotu 4. srpna byli policisté před de-
vátou hodinou večer přivoláni do obce 
na Telčsku, kde dle přijatého oznámení na-
padal opilý muž své příbuzné. Podezřelý 
dvacetiletý muž se choval stále agresiv-
ně, a tak ho policisté zajistili. Naměřili mu 
1,75 promile alkoholu. Opilého výteční-
ka, který před jejich příjezdem stačil rozbít 
okno u zaparkovaného automobilu, odvez-
li na protialkoholní záchytnou stanici k vy-
střízlivění.
Vloupání do vozidla
Policisté pátrají po pachateli, který se v ka-
tastru Řásné v blízkosti Velkopařezité-
ho rybníka vloupal v sobotu 28. července 
do Škody Octavia. Po rozbití okna z ní od-
cizil peněženku s platební kartou, finanční 
hotovostí a osobní doklady. Krádeží a po-
škozením vozidla způsobil škodu přibliž-
ně 8 tis. Kč.
Řídil bez souhlasu majitele
V první polovině července kolem desáté 
dopoledne řídil automobil Volvo v Palac-
kého ulici sedmatřicetiletý muž, kterého 
zastavila policejní hlídka. Při kontrole po-
licisté zjistili, že řidič nevlastní řidičský 
průkaz, o který vloni přišel, a také to, že 
s automobilem jel bez vědomí jeho maji-
tele.
Technopárty u Brázdova 
mlýna zaměstnala i telčské 
policisty
Prakticky na hranicích služebních obvodů 
telčského a moravskobudějovického oddě-
lení Policie ČR, v katastru Meziříčka, se 
od 10. do 13. srpna konala na soukromém 
pozemku řádně oznámená příslušnému 
obecnímu úřadu technopárty, které se zú-
častnilo přibližně 1300 účastníků s 350 vo-
zidly. Po celou dobu jejího trvání dohlíželi 
policisté na dodržování veřejného pořád-
ku, prováděli hlídkovou činnost, působili 
preventivně, kontrolovali řidiče a dohlíželi 
na dopravu. Odhalili více než desítku řidi-
čů, kteří usedli za volant pod vlivem drog 
nebo alkoholu.

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

Podpořme sběrem použitých baterií 
dobrou věc

Baterkománie
Městský úřad Telč se v letošním roce přihlá-
sil do soutěže BATERKOMÁNIE. Soutěží 
mezi sebou městské úřady. Vyhraje ten úřad, 
kterému se do sběrné nádoby podaří vybrat 
největší množství baterií v přepočtu na jed-
noho úředníka. Soutěží se do 14. října 2018. 
Vítězný městský úřad získá od organizátorů 
finanční příspěvek ve výši 50 tis. Kč na pod-
poru charitativního nebo obecně prospěšné-
ho projektu. V našem případě by šlo o přímou 
podporu aktivit Sdílení, o.p.s., Telč. Pokud te-
dy máte doma použité baterie, prosíme, nevá-
hejte a přineste na níže uvedená sběrná místa. 
Pomůžeme tím podpořit dobrou věc. Možnost 
odevzdání baterií do připravených boxů je: 
- Informační centrum MěÚ Telč (nám. Za-
chariáše z Hradce 10)
- Podatelna/ sekretariát MěÚ Telč (nám. Za-
chariáše z Hradce 10)
- MěÚ  Na  Sádkách,  u  vstupu  do  úřadu 
(Na Sádkách 453)
- Sběrný dvůr - Služby Telč (Radkovská 560)
Více k soutěži na http://baterkomanie.ecobat.
cz/soutez-mestskych-uradu/

Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje a ÚP

Týden pěstounství
Od 1. do 5. října proběhne v Kraji Vyso-
čina pod záštitou Krajského úřadu a Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí Týden 
pěstounství. Zapojí se do něj pracoviš-
tě sociálně-právní ochrany dětí při měst-
ských úřadech a nestátní neziskové orga-
nizace z celého regionu. 
Sociální odbor telčského městského úřa-
du připravuje v jeho rámci na 3. října od 15 
do 17 hodin konzultační odpoledne pro ve-
řejnost a zájemce o náhradní rodinnou péči.
Obdobné akce připravují i další úřady obcí 
s rozšířenou působností na Vysočině. Na-
příklad na jihlavském magistrátu budou 
moci občané využít 2. a 3. října Dny ote-
vřených dveří na sociálním odboru a do-
provodné kulturně společenské akce, kte-
ré odbor připravuje.                                /z/

Z nabídky Informač-
ního centra
• F. V. Foit, I. Foitová: Z Telče do Afriky 
a nikdy zpět

• L. Sváček: UNESCO Česká republika
• J. Bauer: Toulky Vysočinou

Vybírá Jana Nováková

1. října

Vysadíme památné 
stromy
Město Telč vás srdečně zve na slavnostní se-
tkání ke 100. výročí vzniku Českosloven-
ska a zároveň se připojuje k projektu Výboru 
dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. V roce 
2018 by se Olga Havlová dožila 85 let. K té-
to příležitosti bude po celé České republice 
vysazeno 85 stromů dobré vůle. Strom re-
publiky ke 100. výročí vzniku Českosloven-
ska a Strom pro Olgu Havlovou budou slav-
nostně vysazeny v pondělí 1. října ve 14.30 
hod. v prostoru při cestě do zámeckého par-
ku pod hřištěm ZŠ Hradecká. Hudební vy-
stoupení. Akce se zúčastní zástupci Nadace 
Olgy Havlové.
V 16.00 hod. se ve vstupní síni radnice usku-
teční vernisáž výstavy „100 let republiky“.

Internát v Masarykově 
ulici patří stále městu
Bývalý internát učňovské školy, pro starší 
čtenáře Taubův dům, správně čp. 55 v Ma-
sarykově ulici, dál patří městu. Jak jsme in-
formovali v minulých TL, společnost HEI-
RU CZ odstoupila od budoucí smlouvy 
kupní, kterou před časem s městem uzavře-
la pro koupi této nemovitosti. Finanční ředi-
tel společnosti HEIRU CZ Jan Zoubek v této 

souvislosti TL sdělil: Nechali jsme si vypra-
covat studii na demolici starých nemovitostí 
(bývalých dílen) a na jejím základě jsme ce-
lou záležitost vyhodnotili jako ekonomicky 
velmi náročnou. Pro další rozvoj firmy jsme 
zvolili jinou variantu. Zakoupili jsme býva-
lou hlavní budovu Motorpalu, ve které již 
částečně působíme. Firma podle něj počítá 
s celkovou rekonstrukcí budovy. Při ní bu-
de v první řadě opravena střecha a vyměně-
na okna. Předmětem koupě nemovitosti byla 
také zchátralá vrátnice.
Společnost HEIRU CZ, spol. s r.o., je dce-
řiná společnost rakouské Heiru A&R Heinz 
GmbH, předního světového výrobce elek-
trických vodičů a kabelů. V Telči zaměstnává 
na čtyři desítky pracovníků.                             /z/
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Žně a další starosti 
zemědělců
Největší zemědělský podnik ve správním ob-
vodu města, ZD Telč, ukončil letos žně již 
v pondělí 13. srpna. Obiloviny sklízel z ví-
ce než 800 ha a ozimou řepku z dalších 270 
ha. Suché a teplé počasí přispělo ke klidnému 
průběhu žní a v naší oblasti se ani tolik, ja-
ko jinde, neprojevilo na výnosech. „Dosáhli 
jsme na dlouhodobé průměrné výnosy,“ uve-
dl pro TL předseda družstva Ing. Miloslav 
Nosek. To ale neznamená, že zemědělci jsou 
bez starostí. Počasí přispělo k tomu, že špatně 
vzešel mák, takže ho ZD bude sklízet jen z 18 
ha. Ale hlavně. Problém je u krmných pícnin, 
především u travních senáží a sena. Louky 
v podstatě po prvních sečích zasychají a jsou 
tak ohroženy druhé seče... Stejně jako mnoho 
dalších Miloslav Nosek konstatoval anomálie 
letošního počasí, kdy příroda a rostliny jsou 
o 3 až 4 týdny uspíšené proti obvyklému vý-
voji. K tomu se navíc přidalo sucho s dlouho-
dobým srážkovým deficitem.                      /z/

Sběrový kalendář
Kovový odpad 3. 9.
Sběr je prováděn na celém území města.
Biologický odpad
I. - II. 17. 9. IV. 19. 9.
III. 18. 9. V. - VI. 20. 9.
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

Senioři v Dětském 
domově
Klienti Domova pro seniory ve Špitální ulici 
dostali před časem pozvání k návštěvě od dětí 
a ředitele Milana Opravila z Dětského domo-
va ve Štěpnici. Nedávno ho využili. Byli mile 
překvapeni vřelým přijetím. Děti jim ukázaly 
své pěkně zařízené a vzorně uklizené pokoje 
a prozradily to, co je zajímá ve volném čase. 
Pěstují třeba bylinky, jezdí na kole, povídají si 
s kamarády, chodí na diskotéky…
Po prohlídce následovalo malé pohoštění, 
společné posezení a fundovaný výklad pana 
ředitele. Seniory mimo jiné zajímalo, do ko-
lika let mohou děti v dětském domově pobý-
vat, překvapilo je technické zázemí domova 
s nepřebernými možnostmi trávení volného 
času. Pro obě strany to bylo velmi příjemné 
a obohacující odpoledne. 

Podle textu Hany Bártové

Poděkování 
J. Doskočilovi
21. července zemřel dlouholetý předseda tel-
čského dobročinného spolku Svépomoc pan 
Jiřík Doskočil. Členové spolku mu prostřed-
nictvím Telčských listů ještě jednou děku-
jí za obětavou práci, kterou činnosti spolku 
věnoval. Dobročinný spolek Svépomoc po-
máhá od 30. let minulého století rodinám ze-
mřelých s úhradou nákladů spojených s po-
hřbem. V době, kdy tzv. „pohřebné“ je pro 
většinu pozůstalých prakticky nedostupné, 
je to nezanedbatelná pomoc. Více o podmín-
kách členství: Jiřina Babková ve Svatoanen-
ské ulici a Ludmila Paurová ve Štěpnické uli-
ci. Přihlášky do spolku jsou také k dispozici 
v IC na radnici.                                             /z/

Santini připravuje
14. října v 17 hodin koncert v orlovně.

Slavnostní odhalení pamětních desek 
připomínající internované polské 

vlastence v Telči v letech 1863 a 1864

18. září od 14 hodin
• polsko - česká bohoslužba v kostele 

Matky Boží na Starém Městě
• odhalení desky na hřbitově (na Do-

mově pro seniory)
• odhalení desky na jezuitské koleji 

(Univerzitní centrum)

Připravuje Ministerstvo kultury Polska 
a Město Telč
Podílí se a zúčastní se zástupci polské ar-
mády, polské organizace paměti národa, 
polské katolické církve, Ostravské uni-
verzity a Univerzitního centra Telč.

Na slavnostní akt je zvána široká 
veřejnost.

Letošnímu ročníku Běhu městem šťastných 
lásek 5. srpna přálo počasí, které nalákalo 
stovky lidí na náměstí. Lidé přišli s myšlen-
kou podpořit mobilní hospicovou péči Sdí-
lení. Zaplacením startovného a nákupem 
sportovního oblečení přispěli k rekordnímu 
výtěžku 309 178 korun. Akci podpořily dvě 
nadace – Divoké husy a Nadace ČEZ. Mno-
ho firem přispělo jak finančními, tak mate-
riálními dary. Organizaci běhu zajišťovali 

Běh pro hospic. 729 účastníků a 309 tis. Kč
zaměstnanci Sdílení a na 30 dobrovolníků. 
Mezi účastníky byla i spousta dětí, seniorů 
a vozíčkářů. Celé náměstí se rozsvítilo neo-
novou barvou triček, nechyběly ani slzy do-
jetí a štěstí. V cíli na běžce čekala perníková 
medaile a děti si odnesly na památku diplo-
my. Každý, kdo běžel nebo šel tříkilometro-
vou trasu, se stal vítězem – tak znělo i mot-
to celé akce: „Jsem vítěz, běžím pro hospic.“

Jana Bělíková, Sdílení, o. p. s

Foto: Pavel Boček
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Snímek, který dnes zařazujeme, dokazu-
je, že folklórní soubory vidělo naše náměstí 
ještě před Dyndáckou kapelou a Horáckou 
chasou v polovině minulého století. Ty jsme 
připomněli v minulém čísle. U popisky ale 
tentokrát tápu. Neznámý autor pořídil sní-

Vzpomínáme na 20. století

mek po roce 1911. Právě v tomto roce totiž 
začal na domě čp. 65 vést obchod se střiž-
ním zbožím Rudolf Schrecker a mohl se tam 
tak objevit jeho vývěsní štít. Jakou slavnost 
a soubory fotograf zachytil, musím ale ne-
chat na znalejších čtenářích.                       /z/

150 roků
13. září 1868 se narodil v Počátkách Vác-
lav Jebavý (+25. 3. 1929, Jaroměřice nad 
Rokytnou). Ještě pod tímto jménem studo-
val od roku 1883 do 1887, kdy maturoval, 
na telčské reálce (gymnáziu). Později mu 
dal své jméno, vlastně pseudonym. Otokar 
Březina, přední český básník, několikaná-
sobný kandidát na Nobelovu cenu, propagu-
je Telč do dnešních dnů.

40 roků
30. září 1978 zemřela v Jihlavě Božena Ro-
dová - Šašecí (*17. 12. 1890, Telč).
Akademická malířka se zapsala do telčské 
historie jako ilustrátorka městské kroniky 
v letech 1955 až 1976. Absolventka Umě-
lecko-průmyslové školy v Praze je autorkou 
řady pozoruhodných obrazů z míst, do kte-
rých doprovázela po I. světové válce svého 
manžela, Podkarpatské Rusi a Jugoslávie.
Podle Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telč- 
ska, Muzejní spolek a Telčské listy, 1996 

Připomínáme si

Vzpomínky 
a poděkování
● 6. srpna zemřela v Jihlavě telčská rodačka 
Ludmila Pavlíčková Císařová. Byla stálou 
a pozornou čtenářkou Telčských listů. Využí-
vám této příležitosti, abych poděkoval všem 
známým za účast na posledním rozloučení 
s mou maminkou a další projevy soustrasti.

Ferdinand Pavlíček

● Děkujeme všem přátelům a známým 
za účast při rozloučení s Jiříkem Dosko-
čilem.

Rodina

● Děkujeme všem přátelům a známým 
za květinové dary, projevy soustrasti 
a účast na rozloučení s panem Zdeňkem 
Zamazalem.

Rodina Zamazalova

● V pátek 24. 8. jsme se 
v obřadní síni v Lipkách 
rozloučili s MUDr. Ka-
milem Kuchlerem. Děku-
jeme všem, kteří se přišli 
rozloučit, za projevy sou-
strasti a květinové dary. 
Dále děkujeme přátelům 
a známým, kteří mu svou společností zpří-
jemnili roky strávené v jeho milované Telči.

● Dne 16. srpna by se dožil 90 let pan 
Ing. Bohumír Sís. Stále vzpomínají man-
želka a děti s rodinami.

Nové knihy městské 
knihovny
Beletrie
Devátá: Kde spí lufťáci; Bourdin: Claři-
no dědictví; Macek: 1968 očima 50 slav-
ných osobností; Bakkeid: Až mi zítra budeš 
chybět; Roberts: Blízko plamene; Carter: 
Dvojitý kříž; Coben: Nenech to být; Wi-
nawer: Písařka ze Sieny; Corry: Pokrevní 
sestra; Clarke: Stíny nad zálivem; Karika: 
Trhlina; Weaver:  Údolí mrtvých; Kuras: 
Zachraňte Itálii; Theils: Žena, po které se 
slehla zem; Liviero: Zlomení andělé; Vod-
ňanská: Voda, která hoří; Falconer: Velká 
láska malých rozměrů
Naučná
Wieser: Bílé Karpaty; Eisner: Chrám i tvrz: 
kniha o češtině; Vlach: Na volné noze; Zik-
mund: Století Miroslava Zikmunda
Dětská
Dubuc: Pošťák Myšák doručuje; Dahl: Kou-
zelný prst; Kavecký: Gerda: příběh velryby; 
Martišková: Léto na vodě; Braunová: Ku-
ba nechce spát; Mlynowski: Kouzla vzhůru 
nohama. Noc s drakem; Pullman: Jantarové 
kukátko; Ralphs: Dcera ohně

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Kolektiv: Čínský recept na zdravý a dlouhý 
život; Strusková: Metoda Ludmily Mojžíšo-
vé od A do Z; Klevetová: Motivační prvky při 
práci se seniory; Nešpor: Léčivá moc smíchu; 
Barilla: Microsoft Excel 2016; Klatovský: 
Windows 10; Klatovský: Microsoft Word 
2016 nejen pro školy; Klatovský: Microsoft 
PowerPoint 2016 nejen pro školy; Stehlíko-
vá: Život s vysokou inteligencí; Hawking: 
Stručná historie času v obrazech; Lipovská: 
Moderní ekonomie; Petrov: Retro 3; Špaček: 
Etiketa; Vědci, vynálezci a podnikatelé v Čes-
kých zemích, 3 díly; Kořínková: František 
Gellner; Hrabal: Básnění a rané prózy

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky knihovny NPÚ
Koláček: Jezuité na Svaté Hoře; Koláček: 
Zrození pro nebe; Koláček: První z Čech; Ko-
láček: Václav Kolowrat; Bringmann: Flori-
án Baucke SJ (1719–1779): obrazy ze staré 
indiánské misie v Paraguayi; Bůžek, Smíšek 
a  kol.: Habsburkové 1526–1740; Urban: 
Kam na Vysočině

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
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V dlouhé historii Telče je příběh trvající necelé dva roky pouhou epi-
zodou poplatnou běžnému lidskému zapomínání. V případě interna-
ce účastníků polského Lednového povstání v letech 1863 až 1865 
ve městě by tomu tak ale být nemělo. Především proto, že naši předci 
si za své tehdejší postoje a chování zaslouží i po více než 150 letech 
velké uznání. Letos v září by se to mělo změnit. Pozapomenutý pří-
běh budou připomínat dvě pamětní desky. Jedna na jezuitské koleji, 
druhá na hřbitově na Starém Městě, resp. na Domově pro seniory. 
Obě nechalo pořídit polské Ministerstvo kultury. Pro bližší poznání 
relativně nedávné historické události je ale nutné krátké připomenutí 
polských dějin. Stejně jako ty české byly velmi komplikované a ješ-
tě složitější než ty naše. Na konci 18. století přestal prakticky exis-
tovat samostatný polský stát. Tehdejší mocnosti, Prusko, Rakousko 
a Rusko, si postupně jeho území „rozdělily“. Hospodářsky vyspě-
lou západní část zabralo Prusko, Rakousku připadla území spoje-
ná s Krakovem a Lvovem. Stala se z nich i českým dějinám blízká 
Halič. Největší územní zisk na „dělení Polska“ mělo carské Rusko. 
Existovalo zde formálně Polské království, ale... Jak to ve spojenec-
tví s velkým východním bratrem bývá, polským králem v něm byl 
automaticky ruský car. Největší útisk a nespokojenost s tímto stavem 
byly na území, které zabralo Rusko. Z odporu mladých Poláků pro-
ti službě v carské armádě, která je systematicky posílala do posádek 
na Sibiři, zde na přelomu ledna a února 1863 vypuklo živelně tzv. 
Lednové povstání. Přes počáteční úspěchy skončilo porážkou po-
vstalců. Několik tisíc jich padlo v bojích, téměř jeden tisíc jich bylo 
popraveno a tisíce dalších bylo odsouzeno k nuceným pracím na Si-
biři. Menšímu počtu se podařilo uprchnout do relativně klidné Hali-
če. Rakousko mělo ale mimořádný zájem na zachování klidu v této 
části monarchie, a tak pro účastníky povstání zřizovalo internační 
střediska ve vnitrozemí, v Čechách a na Moravě. Největší vzniklo 
v Olomouci, další pak v Hradci Králové, Brně, Jihlavě a také v Telči. 
Stejně jako v ostatních městech posloužily k jejich zřízení nevyužité 
vojenské objekty, v našem případě jezuitská kolej, v té době kasár-
na. S výjimkou německé Jihlavy nacházeli internovaní velké pocho-
pení a podporu u domácího slovanského obyvatelstva. Nepřímých 
důkazů je o tom celá řada, ale jediné místo, Telč, se může pochlu-
bit písemným dokladem o pomoci a přátelském vztahu domácích 
s internovanými Poláky. První z nich přišli do Telče na počátku čer-
vence 1863. Jejich počet se postupně měnil, až vzrostl na více než 
130. V říjnu 1864 se provoz zdejšího internačního střediska chýlil 
ke konci. Téměř 40 internovaných bylo totiž získáno, správněji na-
verbováno, do expedičního sboru Maxmiliána Habsburského pro je-
ho mexickou anabázi a další internovaní byli postupně soustředění 
v hlavním internačním středisku v Olomouci. 11. října 1864 napsal 
česky jeden z internovaných, Josef Syptecki, dlouhý děkovný dopis 
Telčanům, který je dodnes uložen v okresním archivu. Již jeho úvod 
mluví za všechny komentáře:
Ctihodní sousedé a sousedky města Telče. Vedeni citem vděčnosti 
dovolujeme si Vám ctihodní sousedé a sousedky telečské vysloviti 
svoje díky za Vaše přátelství, které jste projevovali našim bratrům, 
kteří byli tak šťastni, že mohli blíže a více poznati Vaše srdce. Za-
jisté Váš soucit, který jste nejedenkrát nám ukázali jak při průvodu 
našich zemřelých tří bratří, tak i posud v našem nešťastném stavu, 
nás nutí vyslovit Vám naši vděčnost. Dopis vlastnoručně podepsalo 
42 internovaných, dalších 36 jmen těch, kteří se vydali do dalekého 
Mexika, dopsal další Polák internovaný v Telči, Jan Kostecki. Zprvu 
mírné podmínky v internačních střediscích se postupně zpřísňovaly 
poté, co mnozí Poláci se snažili z nich uprchnout. V Telči se údajně 
podařilo utéct třem Polákům; ze stočených a navázaných prostěradel 

Internace polských revolucionářů v Telči
si udělali provaz a z výše druhého poschodí se v noci spustili dolů. 
Samozřejmě, že se tak stalo za pomoci neznámých domácích. Bo-
hužel takové štěstí neměl dvaadvacetiletý Tomáš Nieprzecki, který 
byl při útěku postřelen a na následky zranění 16. září 1864 zemřel. 
Jeho smutný příběh posloužil za námět pro povídku Mohyla spiso-
vateli Františku Novákovi ve sbírce Domácí kraj. V Telči zemřeli 
ještě další dva Poláci. Šestnáctiletý Jozef Czech a dvacetiletý Ondřej 
Žolnacz. O vztahu města k internovaným svědčí také to, že pohřeb-
ní obřady všech tři zemřelých vedli na staroměstském hřbitově v té 
době významní místní duchovní, děkan Josef Těšík a jeho pozdější 
nástupce František Plhal. Ve 30. letech minulého století pak historik 
Josef Rampula konstatoval: Dnes už hroby jejich ustoupily hrobům 
jiným, není již ani sešlého kříže, ani kamene, staří pamětníci však 
s úctou mladším ukazují místo na hřbitově blízko zdi chudobince, kde 
dotlívají kosti tří nešťastných hrdinů polských, jichž tužbou bylo ob-
noviti slávu svobodné Polsky.

Proč se na příběh, který slouží ke cti obyvatel města, zapomnělo? 
Na vině není jen v úvodu zmíněná lidská paměť. Mexické dobrodruž-
ství bratra císaře Františka Josefa, Maxmiliána, do kterého monarchie 
účelově vtáhla hodně polských revolucionářů v jejich bezvýchodné 
situaci, Rakousko raději nepřipomínalo. Za I. republiky nebyly naše 
vztahy s Polskem zrovna nejlepší a otevřít za socialismu téma odboje 
polského národa proti Rusku by bylo téměř protistátní činností. A tak 
až loňská česko - polská konference v Panském dvoře tuto událost 
po letech připomněla a byla impulzem, především pro polskou stra-
nu, pro umístění pamětních desek na místech spojených s nuceným 
pobytem polských revolucionářů v Telči.                   Oldřich Zadražil 

Zapomenutá historie

DOPIS. Díky našim předkům můžeme být na jeho obsah pyšní.
Foto: Repro SOKA Jihlava

Odhalení pamětních desek polským vlastencům 18. září ve 14 hod. 
na hřbitově na Starém Městě a na Univerzitním centru. 
Program na straně 7. 
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7. - 8. 9. 2018
Dny evropského kulturního dědictví, Den otevřených dveří památek
zpřístupnění historických objektů, koncerty, výstavy, videoprojekce

pátek 7. 9.
21.00 hod. Varhanní nocturno v kostele sv. Jakuba. Koncert telčských varhaníků pod vedením Pavla Saláka

sobota 8. 9.
10.30 hod. Koncert pěveckého sboru TELČísla v Univerzitním centru Telč
11.00 hod. Pohádka pro děti v Domě dětí a mládeže
13.30 hod. Koncert staré hudby Mirka Zadiny a přednáška Doc. PhDr. Evy Melmukové 
„Památná místa české reformace na cestě k roku 1918“ v kostele sv. Ducha
15.00 hod. Koncert pěveckého sboru Smetana Telč a hostů v kostele sv. Jakuba
9.00 – 15.00 hod. Farmářský trh na náměstí

Charitativní cyklojízda Na kole dětem Vysočinou s Josefem Zimovčákem
Start pelotonu se starostou města Romanem Fabešem a senátorem PČR Milošem Vystrčilem z náměstí Zachariáše z Hradce v 10.00 hod. 
Trasa v délce 77 km vede přes Třešť do Jihlavy a přes Batelov a Řásnou zpět do Telče. Dojezd pelotonu zpět na náměstí se očekává cca 
v 16.30 hod. Více na www.nakoledetemvysocinou.cz

PAMÁTKY otevřené od 10.00 do 17.00 hod. - zdarma
Městská galerie Hasičský dům • kostel Jména Ježíš • kostel sv. Jakuba • věž sv. Ducha • kostel sv. Ducha a Informační centrum ČCE 
pro zachování památek reformace • Univerzitní centrum Telč • Informační centrum na radnici - videoprojekce od 10 do 16 hod.

VÝSTAVY … EXPOZICE … 
Až přijde kocour, výstava kostýmů a rekvizit z pohádky pro dospělé, Justiční sál zámku
Motýlí čas, výstava litografií Bohumila Krátkého, Městská galerie Hasičský dům
Telč 17´, kresby posluchačů výtvarného ateliéru ČVUT Praha, vstupní síň radnice
Lidová malírna v Telči, výstava k 110. výročí založení Lidové malírny v Telči, Knihovna Univerzitního centra 
a prostory Cukrárny-Kavárny Haas
Výstava soch sochaře a uměleckého kováře Gibbuse, Univerzitní centrum – vernisáž po skončení koncertu pěveckého sboru TELČísla
Telčské podzemí s interaktivní zábavně-naučnou expozicí
Věž sv. Ducha s novou multimediální expozicí
Expozice historie železniční dopravy, dopravní terminál, pátek 13 - 16 hod., sobota, neděle 9 - 12, 13 - 16 hod.
Rozhledna na Oslednicích, sobota a neděle 10 - 16 hod.
Muzeum techniky s historickými automobily, motocykly, kočárky, denně 10 - 18 hod.
Telčský dům se starobylým sklepením, výstavou o historii a legendách, expozice vláčků a železnic, čtyřdráhová autodráha, herna,  
denně 10 - 17 hod.
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Již třetím rokem je telčské pracoviště NPÚ zapojeno do projektu Telč a jezuité, řád a je-
ho mecenáši. V jeho rámci se 24. až 26. září uskuteční v Lannerově domě mezinárodní 
konference, která bude tlumočená a veřejnosti volně přístupná. Inspirací pro zvolené té-
ma se stalo založení jezuitské koleje v Telči, patřící k slavatovskému dominiu. Za jejím 
vznikem v polovině 17. století stála Františka Slavatová z Meggau, majitelka zdejšího 
panství. Odborníci pojednají v rámci konferenčních příspěvků téma vztahů mezi řády, 
zejména usazenými ve městech, jejich donátory a konkrétní městskou komunitou. Hlav-
ními pořadateli konference jsou Historický ústav AV ČR spolu s Diecézním archivem St. 
Pölten a Moravským zemským archivem v Brně. Připravena je také speciální přednáška 
pro širší veřejnost na téma Řád, město a vrchnost. Počátky jezuitského řadového domu 
v Telči. Přednese ji v pondělí 24. září v 18 hodin Josef Hrdlička z Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích.
Jste srdečně zváni. Více na www.jezuitetelc.cz

Petra Hnilicová (NPÚ ÚOP Telč), Jarmila Kašpárková (HÚ AV ČR)

Řád a město, řád a jeho mecenáši
Nejen o telčských jezuitech

pondělí 24. září 
Ivana ČORNEJOVÁ (HÚ AV ČR)
Kdo, kdy a kde zakládal jezuitské domy
Rafal WITKOWSKI (Univerzita Poznaň) 
Klášter v pozdně středověkém městě
Helmut HALB (Rakouská akademie věd)
Řád, město a zakladatelé ve Vídni v 17. století 
Jiří HAVLÍK (HÚ AV ČR)
Zrcadlo zbožnosti a ideál života šlechtičny 
v době vrcholného baroka 
PETRA  OULÍKOVÁ  (Univerzita  Karlo-
va)
Šternberkové − dobrodinci jezuitů na Novém 
Městě pražském
Anna HAMRLOVÁ – Ondřej HNILICA – 
Klára ZÁŘECKÁ (NPÚ / Univerzita Hra-
dec Králové)
Architektura a mobiliář telčských chrámů
přednáška pro širokou veřejnost
Josef  HRDLIČKA  (Jihočeská  univerzita 
v Českých Budějovicích)
Počátky jezuitského řádového domu v Telči
úterý 25. září
Stanislav VOHRYZEK (NPÚ)
Vztahy klášterů premonstrátek v Nové Říši 
a magdalenitek v Dalešicích k jejich fundá-
torům
Daniel  FREY  −  Herbert  KRAMMER 
(Univerzita Vídeň)
Cisterciačky od Sv. Mikuláše ve Vídni  
Zdeněk VAŠEK (Univerzita Karlova)
Zakládání šlechtických rodových klášterů 
ve 13. století
Karel MAREŠ (Gymnázium Louny)
Řád augustiniánů a jeho mecenáši
Olga Miriam PRZYBYLOWICZ (Polská 
akademie věd)
Polští králové a klášter klarisek v Hnězdně
Jakub ZOUHAR (Univerzita Hradec Krá-
lové)
Dominikánský konvent sv. Michala v Lito-
měřicích

Oskar TERS (Vídeň)
Barnabité od Sv. Michaela ve Vídni 
Jiří WOLF (Muzeum města Duchcova) 
Duchcov a osecký klášter
Maximilan KUŚKA (Archiv v Cieszynie)
Vztahy kláštera milosrdných bratří v Těšíně 
s místní komunitou na přelomu 17. a 18. stol.
Grzegorz  JOACHIMIAK  (Vratislavská 
univerzita)
Prudnik v Horním Slezsku jako příklad spolu-
práce mezi městem a klášterem. 
Marek BRČÁK (Univerzita Karlova)
Kapucíni a město
Barnabás SZEKÉR (Centrální archiv, Bu-
dapešť)
Zakladatelé a dobrodinci tří piaristických ko-
lejí v Uhrách v 18. století
středa 26. září
Josef  HRDLIČKA  (Jihočeská  univerzita 
v Českých Budějovicích)
Obtížné počátky. Jezuitské koleje v Českém 
Krumlově, Chomutově a Jindřichově Hradci 
před rokem 1618 
Martin ČIČO (Slovenská národní  galerie, 
Bratislava)
Jezuité v Banskej Štiavnici 1672–1773
Klára  ZÁŘECKÁ  (Univerzita  Hradec 
Králové)
Jezuité v raně novověkém Hradci Králové
Kateřina VALIŠOVÁ (Univerzita Karlova)
Vztahy jezuitské koleje a města Jihlavy v 17. 
století 
Rita SZULY  (Katolická univerzita Buda-
pešť)
Jezuité a bratrstva v Rábu a Šoproni v 18. sto-
letí
Meta NIEDERKORN (Univerzita Vídeň)
Procesí kláštera sv. Petra v Salcburku
Michaela RAMEŠOVÁ – Štěpán VALEC-
KÝ (ÚTAM AV ČR)
Slavnost sv. Markéty v Telči – její podoba 
a aktéři

Stručný program konference. Upraveno redakcí TL. Podrobný na stránkách NPÚ 
a Města Telč

Září v Univerzitním 
centru
• Letní škola Právnické fakulty MU 
• SitSem – workshop laboratoře SITOLA  
(13. – 15. září)
• TREMEDIAS – školení sociálních pracov-
níků (13. – 15. září)
• SCOLA Telcz 2018 – týdenní setkání stu-
dentů ČVUT v Praze, MU Brno, Dunajské 
univerzity v Kremži, CET Telč a NPÚ na té-
ma památkové péče (17. – 21. září)
• Výjezdní jednání Odboru informatiky a ve-
řejných zakázek MU (17. – 20. září)
• Letní škola pro pedagogické koordinátory 
Kraje Vysočina (19. – 21. září)
• Slavnostní promoce studentů U3V (20. září) 
• Konference NPÚ (24. – 27. září)
Podrobnější informace o všech akcích 
na internetových stránkách nebo na tel. 
777 119 220. http://www.uct.muni.cz 
https://www.facebook.com/Univerzitnicent-
rumTelc

40 mladých 
diplomatů v UC
Čtyři desítky mladých diplomatů ze 17 ze-
mí Evropy, Asie. Latinské Ameriky a Blíz-
kého východu se zúčastnilo Letní školy ev-
ropských studií, která se konala na přelomu 
července a srpna v telčském Univerzitním 
centru. Letošní téma školy bylo velmi aktuál-
ní - Zodpovědnost a strach - inovace, tech-
nologie a budoucnost Evropy.
„V průběhu školy se v Telči vystřídala řada 
českých a zahraničních lektorů z řad zkuše-
ných diplomatů a odborníků, kteří nastupu-
jící generaci diplomatů na seminářích před-
nášeli,“ uvedl pro TL ředitel UC Jaroslav 
Makovec.                                         Podle TZ

UC: 17. ročník Letní školy 
evropských studií 

Premiéra Tenebris
Premiéra filmu Tenebris režiséra Pavla 
Dorotky se uskuteční 30. září v 17 hodin 
v kině Máj v Třešti. Více o projektu v TL 
8/2018 na str. 16.

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro – Památky kolem nás

1918 – 1938:
Středa 19. září

Otokar Březina 1868
150 let od narození Otokara Březiny
V 18 hod. v Univerzitní centrum MU 
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Byly Historické slavnosti a divadlo na Štěpnickém rybníku. Více v příštím vydání.

SRPNOVÉ KRÁSKY. Drezína na železniční výstavě Společnosti telčské místní dráhy a České husy chocholaté Miloslava Kopáčka z Horních 
Němčic na okresní výstavě chovatelů v areálu v Jihlavské ulici se moc líbily.

BUDE POUŤ  (5). V září oslavíme poutní 
slavnost v kapli P. Marie ve Štěpnici. Připo-
mínáme ji kresbou žáka ZUŠ Jana Kresy ze 
třídy Pavly Doležalové.

„OTEVŘELA“ SE VĚŽ. Vlastně nová ex-
pozice ve věži sv. Ducha. Je tajemná, poučná 
i moderní. 

HÁDANKA: KDE TO JE? Prozradíme ji. 
Penzion Panský dvůr vznikl přestavbou by-
tového domu.
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Jaroslav Makovec má za sebou pověstných sto dnů „hájení“ 
ve funkci ředitele Univerzitního centra Masarykovy univerzity 
v Telči. Dokonce dvakrát. Přitom na stránkách TL se za těch osm 
měsíců objevil vícekrát než kdokoliv jiný. Je tedy vhodný čas ho 
čtenářům TL představit více.
Začnu otázkou z úvodu. Představ-
te se, prosím.
Rád, není to nijak složité, protože 
nemám rád velké změny. Je mi 42 
let, jsem dvacet let šťastně ženatý 
a mám dvě, teď už vlastně dospělé, 
dcery. Celý život žiju v Pelhřimově. 
Po studiu na gymnáziu jsem praco-
val jako redaktor v regionálních mé-
diích, pak dlouhou dobu jako ma-
nažer v politické straně. Vystudoval 
jsem politologii a teorii mezinárod-
ních vztahů. V posledních letech 
jsem pracoval jako nezávislý lektor 
a konzultant se specializací na mar-
keting a tvorbu komunikačních stra-
tegií.
I  když  to může  vypadat  jako  pověstné  nošení  dříví  do  lesa, 
představte také Univerzitní centrum. Nechci jeho historii, ale 
UC 2018.
Jsme samostatné pracoviště Masarykovy univerzity. Naše hlavní 
činnost je tedy vzdělávání. Tak byl objekt jezuitských kolejí zre-
konstruován, a tak je postaven i tým lidí, kteří v něm pracují. Kro-
mě Univerzity třetího věku a celé řady pravidelných akcí pro MU 
je v našem objektu i univerzitní knihovna a kavárna. V současné 
době se snažíme více zapojit do místních, telčských, akcí a aktivit. 
A vlastně i trochu posunout to naše původní, čistě školské, nasta-
vení. Být otevřenější a přitahovat nejen vzdělávací, ale i kulturní 
a společenské akce.
Jak by mělo podle Jaroslava Makovce vypadat UC za pár ro-
ků. Třeba v roce 2025?
Tak to je těžká otázka. V roce 2022 nám končí omezení daná re-
konstrukcí (rekonstrukce objektu letech 2009-11 byla z větší čás-
ti hrazena z tzv. Norských fondů, což s sebou nese omezení např. 
ve vybavení místností či tvorbu fondu oprav apod., pozn. redak-
ce), tím se nám otevře více možností, kam naši hlavní činnost 
posunout. Bude ale záležet hlavně na vedení univerzity, kam to 
bude. Mým cílem je určitě hledání telčského vzdělávacího pro-
gramu či specializace – např. na vzdělávání učitelů. Je jasné, že 
celou budovu to nevytíží. Proto budeme muset hledat i další part-
nery, především vzdělávací a veřejné instituce. Hlavně bych ale 
chtěl, aby UCT bylo otevřeným místem, kde se konají různé typy 
akcí. Aby lidé v Telči i na Vysočině věděli, kde to je a nepletli si 
nás s konviktem.
Dosavadnímu  rektorovi  Mikuláši  Bekovi  končí  letos  druhé 
funkční období a navíc míří do vysoké politiky. Za pár měsíců 
tak bude mít Masarykova univerzita nového rektora či rek-
torku. Přemýšlíte již, čím je oslovíte?

Jaroslav Makovec: V Telči jsem našel všechno...

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
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Lidé mikroregionu

Mohu mu sdělit to, co jsem řekl i na posledním jednání vedení 
univerzity. Naše centrum má mimořádnou, možná nejlepší, budo-
vu v Telči. Jak svým umístěním, tak svým vybavením a technic-
kým stavem. I když to nebude jednoduché, musíme do Telče do-
stat více univerzitního života.
Vrátím se k Vašemu letošnímu příchodu do Telče. Nedá mi se 
nezeptat, co Vás zde překvapilo. Kladně i záporně?
Do Telče jsem jezdil i předtím. Mám tu řadu přátel, takže zásadní 
překvapení se asi nekonalo. Příjemně mě překvapilo, že jsem se 
setkal s vřelým přijetím a bezproblémovou komunikací s radnicí. 
To není všude úplně běžné. Nepříjemné jsou pro mě hlavně uza-
vírky na silnicích. Dojíždění mi teď bere spoustu času. Ale s tím 
se nedá nic dělat.
Pořád mluvíme o práci,  tak  trochu pro odlehčení. Zažil  jste 
nějakou úsměvnou příhodu?
Přiznám se, že mi docela dlouho trvalo, než jsem se v budově Uni-
verzitního centra zorientoval. Je to docela bludiště. Snažím se své 
návštěvy, nejen pracovní ale i soukromé, osobně provést a všech-
ny prostory jim ukázat. Jednou jsme tak při prohlídce apartmánu 
skončili v šatně a nemohli najít cestu ven. Ale dobře to dopadlo. 
Teď už se mi daří nebloudit.
Telč  a  Pelhřimov,  kde  žijete,  jsou  ve  svých  historických  já-
drech podobná města. Najdete nějaký společný bod, který je 
nejvíce spojuje?
Těch společných bodů by bylo docela dost. Určitě jsou to neoby-
čejná náměstí, i to, jak jsou na ně místní hrdí. Podobné je třeba 
i střední školství (v Telči je reálka od r. 1852, Gymnázium v Pelhři-
mově od 1871, pozn. redakce), včetně trochu nešťastného slučová-
ní škol. V obou městech jsou i městská muzea či městské knihov-
ny. Ale takové srovnání by asi vydalo na samostatný rozhovor.
Knihovna Univerzitního centra si získává stále více čtenářů. 
Jakou knihu/knihy si tam vypůjčí ředitel, když tam zavítá ja-
ko čtenář?
Přiznám se, že první kniha, kterou jsem v regálech uviděl, by-
la Nevěstince a nevěstky: obrázky z erotického života Pražanů 
od Radima Kopáče a Josefa Schwarze, a to mě trochu vyděsilo 
(s úsměvem, pozn. redakce). Ale jinak bych si určitě vybral něco 
z politologie nebo historie. Skvělá je třeba kniha Pavla Kosatíka 
o Janu Masarykovi nebo monografie věnovaná TGM od Antonína 
Vaňka. Bylo by toho hodně, to se takhle vyjmenovat nedá.
Vaše záliby?
Kytara a hudba, tedy především ta jazzová, která mě provází vlast-
ně celým životem. Ale i literatura, poezie a kultura obecně. Ve vol-
ném čase se rád podívám i na fotbal nebo se projdu po českých 
nebo slovenských horách. Ten pohyb mi v poslední době hodně 
chybí, bývalo to o hodně lepší a je to na mně znát. Jinak bych ře-
kl, že mě baví, když věci, které dělám, mi dávají smysl a v tomto 
ohledu jsem v Telči našel všechno, co potřebuji.

Oldřich Zadražil
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Mikroregionální střípky

Dyjice
21. 9. – Houpací koně - rokenrol
Kulturní domek ve 20:00, pořádá BEZO-
BAV Dyjice
Hodice
15. 9. – Velké malování na silnici
Již po páté bude na silnici na pěší zóně 
na návsi v Hodicích probíhat velké ma-
lování na asfalt. Každý účastník na začát-
ku akce v 15 hodin obdrží krabičku kříd 
na kreslení a malování.
15. 9. - Tenisový turnaj čtyřher
Začátek v 8.30 hod., pořádá TJ Hodice. 
16. 9. – Slavnostní otevření hřiště u zá-
kladní školy
Třeštice
16. 9. – Drakiáda
Místo konání Na Sahaře, začátek 
v 15.00 hod., pořádá SDH Třeštice

K festivalu Prázdniny již pět roků patří i zá-
vod dračích lodí. Letos se po roční pauze vrá-
til na „domovský“ Štěpnický rybník. V sobo-
tu 28. července na něm zápolilo 20 posádek. 
19 oficiálně a ta dvacátá byla složená z míst-
ních nadšenců, kteří měli chuť si vyzkoušet, 
jaké je to pádlovat na tak velké lodi. Soutě-
žilo se ve třech kategoriích FUN MIX (ama-
térské posádky), FUN SPORT MIX (posád-
ky, které se účastní již několika jiných závodů 
dračích lodí) a kategorie ŽENY složená, jak 
jinak než ze samých žen.  Magda Pojerová

Výsledky: 
FUN MIX:
1. Krásky a Zvířata 0:58:29, 2. Dračičáci 
0:59:06, 3. Dešanské Perly 0:59:44
FUN SPORT MIX:
1. Vajgarská saň 0:56:32, 2. MARNÁ SNA-
HA 0:57:40, 3. Perun Hluboká 0:59:44
ŽENY:
1. Vajgarské sirény 0:59:96, 2. Olympijské 
naděje 1:01:55, 3. HORALKI 1:01:87

Foto: Ilona Jeníčková

Dračí lodě Štěpničáku sluší

Prohlídka GOB a SOŠ
V sobotu 13. října nabízí vedení GOB a SOŠ 
široké veřejnosti volnou prohlídku celé-
ho školního areálu v Hradecké ulici v době 
od 13:30 do 15:30. Návštěvníci si samozřej-
mě budou moci prohlédnout vystavenou ko-
lekci unikátních vyřezávaných tabel SOŠ, 
připomněl ředitel školy Stanislav Máca.

Jedinečná příležitost

Nedávno jsem projížděl křižovatkou Kasárna 
u Markvartic, chvíli jsem čekal na semaforu 
a přitom jsem si vzpomněl, co jsem zde prožil 
krátce po vstupu armád do Československa.
V té době jsem jako čerstvě přijatý příslušník 
Veřejné bezpečnosti (tehdejší policie) slou-
žil v dnes už zrušeném Obvodním oddělení 
VB Stará Říše. Začátkem onoho osudného 
týdne jsem začal vybírat dovolenou. 21. srp-
na jsem byl domluvený s kamarádem na hou-
bách v brzkých ranních hodinách. Proto, když 
časně ráno někdo zabouchal na okno, vyšel 
jsem před dům vybaven na sběr hub. Byli to 
však jen kolegové s tím, že mám po dovolené 
a je pohotovost. Když jsem se vzápětí dostavil 
na úřad, sdělil mi nadřízený, že je kritická situ-
ace na důležité křižovatce Kasárna, kde dělají 
sovětská vojska nebezpečné zmatky. Co čert 
nechtěl, stalo se – kolony okupačního vojska 
jezdily jen po vedlejší silnici od Třebíče a do-
pravní značka „Stop, dej přednost v jízdě“ je 
vůbec nezajímala, a přes hlavní silnici jezdi-
ly plnou rychlostí. Než jsem se sem dostavil, 
došlo k několika kolizím, bohudík bez vážněj-
ších následků. Také díky odvážné improvizaci 

přítomných občanů. Já jsem se ihned ujal říze-
ní provozu, které spočívalo v tom, že jsem za-
stavil provoz na hlavní silnici v době, když ji 
po vedlejší bezohledně přejížděla vojska. Byl 
jsem sám se sebou spokojen, jak mi to dobře 
a bez kolize šlape. V tom jsem byl utvrzován 
přítomnými občany, kteří mě nenechali hla-
dy ani žízní. Nedalo se to brát ani jako úpla-
tek, oni byli vděční a já bez zásobování. Spo-
jení tehdy bylo velmi nedokonalé. Zastavilo 
u mne také několik projíždějících aut, zejména 
vracejících se občanů ze zahraniční dovolené. 
Posádky projevovaly radost z toho, že za ce-
lou dlouhou cestu vidí první československou 
uniformu, jinak jen samé cizí vojáky. I tito ob-
čané nedali jinak, než že si musím vzít buď 
ovoce nebo jiné občerstvení. Takto příjemně 
mi služba ubíhala, když se náhle z jedné ko-
lony oddělilo několik obrněných transportérů, 
které nejely přímo jako ostatní, ale odbočily 
směrem na Jihlavu. Nejely daleko, zastavily 
po asi 50 metrech na návršíčku, kde stála a sto-
jí dodnes menší oplocená budova se stožárem. 
Jde o vysílací zařízení rozhlasu. Transportéry 
objekt obklíčily, vojáci z nich vyskákali a po-

Srpen 1968 na Kasárnách: Proč jste to dovolil?
stupovali k plotu. Samozřejmě s namířenými 
zbraněmi. My našinci jsme očekávali, co se 
bude dít. A také dělo. Vojáci přelezli plot, něco 
tam kutili a za chvíli se ozvaly dvě detonace, 
po nichž se stožár sklátil k zemi a budova by-
la bez dveří a popraskaná. Já jsem šel opatrně 
trochu blíž a zapsal jsem si čísla dvou trans-
portérů. Všichni musí uznat, že na víc jsem 
s ohledem na mou nezkušenost a vyzbrojení 
pistolí vz. 50 neměl. Po akci vojáci zase na-
skákali do transportérů a ty odejely za ostat-
ními směr Telč. Chvilku jsem ještě pokračo-
val ve službě, když od Jihlavy přijelo několik 
osobních aut, která nejdříve zastavila u zni-
čené vysílačky a poté přijela za mnou ke kři-
žovatce. Z jednoho vystoupil vyšší důstojník 
VB, tedy můj nadřízený, a ptal se mě, co se 
tu odehrálo, že se stěhují s legálním česko- 
slovenským rozhlasem z Jihlavy – Pančavy, 
odkud je vyhnala okupační vojska, a chystali 
se vysílat z Kasáren. Všichni z aut byli roztrp-
čeni. Když jsem podal hlášení, tak mi důstoj-
ník řekl: „Proč jste to dovolil?!“

Josef Urbánek, Jihlava
Původně psáno pro Jihlavské listy
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ŠTĚPNICKÝ RYBNÍK. Z dálky i z blízka. Jako jezero Bled...

V PASTI. Tak si připadali řidiči, které prv-
ní dva srpnové týdny zavedly různé objížď-
ky na křižovatku v Rovných polích. Tam se 
dozvěděli, že dál to ve směru na Brno nejde. 
Komplikace ale stály za to. Do Staré Říše je-
deme po opravené silnici.

NADACE ČEZ POMÁHÁ. Při Běhu městem šťastných lásek vyšlapali lidé na oranžových 
kolech nadace 54 059 Kč pro mobilní hospic Sdílení a 52 779 Kč pro telčský sbor dobrovol-
ných hasičů.

AMPLE STRIKE 2018. Jako v předešlých 
letech uslyší a uvidí některé operace vojen-
ského cvičení řízeného ze základny v Ná-
měšti nad Oslavou především východní část 
našeho správního obvodu. Hlavní letová čin-
nost má probíhat v pracovní dny od 3. do 14. 
září v časech od 9 až do 23 hodin. Lety v noč-
ních hodinách budou omezeny jen na mini-
mální potřebný počet, informuje základna 
a současně se omlouvá za zvýšenou hluko-
vou zátěž v průběhu cvičení. Více lznamest.
army.cz a TL 8/2018 str. 4
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Publikace Výročí místních drah Dolního Rakouska a jihozápadní Moravy s podtitulem 
Kostelec – Telč – Slavonice – Schwarzenau 1891 – 1898 – 1902 – 1903, autora Richarda Cíly 
je práce, která by neměla chybět v knihovně nejen žádného příznivce železnice, ale také každé-
ho, kdo se zajímá o historii regionu. Světlo světa spatřila letos v srpnu a pro zájemce je k dostá-
ní v Expozici historie železniční dopravy na telčském nádraží. Práce obsahuje nejen zajímavé 
texty, ale také řadu dokumentů a fotografií z doby, kdy k nám přijela pára.                              /z/

Vše o „naší“ železnici
Zajímavá publikace

18. července zamířil folklorní soubor Pod-
javořičan k moři. Na mezinárodní folklorní 
festival ve Splitu pozval místní chorvatský 
soubor vedle něj také hosty ze Slovenska, 
Makedonie, Bosny a Hercegoviny a Ruska. 
Po úmorné cestě autobusem našel soubor 
ubytování ve vysokoškolském kampusu, 
kde se o něj po celou dobu festivalu pořada-
telé výborně starali. Jeho harmonogram byl 
pro zpěváky a tanečníky z Vysočiny tento-
krát velmi příjemný. Vystoupení se totiž ko-
nala každý den až kolem deváté hodiny ve-
čer. Pro náš kroj v takto teplých končinách 
ideální stav. Každé se odehrálo v jiném měs-
tě vzdáleném zhruba 30 kilometrů od Spli-
tu. To první bylo v malebném městečku 
Kastel Kambelovac. Následující den jsme 
konečně strávili u moře. Večer pak všech-
ny soubory vystoupily v amfiteátru malé-
ho městečka Dugopolje. Úžasnou atmo-
sféru celého programu dokresloval výhled, 
kdy divák mohl sledovat nejen vystoupení 
na pódiu, ale také krásnou přírodní scenérii 
hor tyčících se za vystupujícími. V sobotu 
21. července se celý soubor vydal prozkou-
mat historické jádro Splitu. Jako všechny 
turisty i nás zlákaly zbytky Diokleciáno-

va paláce, které patří na seznam UNESCO. 
V podvečer jsme se přesunuli na vystoupe-
ní do města Muc. Za šatnu jsme měli pro-
story místní základní školy, která připomí-
nala ty české před mnoha lety. V některých 
třídách byla stále funkční kamna... K míst-
nímu amfiteátru jsme absolvovali pro nás 
naprosto netradiční průvod. U jednotlivých 
domů na nás čekali domácí obyvatelé. Pro 
všechny soubory měli připravené typické 
chorvatské sladké i slané dobroty, někte-
ré i v tekuté podobě. Poslední den festiva-
lu jsme si naposledy do sytosti užili moře 
i chorvatských obyvatel. Na závěrečném 
vystoupení v Dugi Rat, ve kterém pořadate-
lé postavili podium přímo ve středu městeč-
ka, jsme se setkali s velkou podporou Če-
chů, kteří zde trávili dovolenou. Horácká 
kola opět sklidila obrovský úspěch, za kte-
rý jsme byli odměněni opět famózní veče-
ří. V neděli nezbývalo nic jiného než sba-
lit kufry a vydat se na dlouhou cestu domů. 
Chorvatsko se s námi rozloučilo téměř sym-
bolicky, slzami. V poslední den festivalu se 
ve Splitu skutečně rozpršelo...

A. Smejkalová
(Redakčně kráceno. Celý příspěvek v Listárně TL)

Podjavořičan ve Splitu. Tančil a zpíval

PODJAVOŘIČAN. Stálý a vzorný reprezentant města. Letos v Chorvatsku.                                                                                                               
Foto: Archiv Podjavořičanu

Z Mexika do Telče
Telčské výzkumné centrum Ústavu teore-
tické a aplikované mechaniky Akademie 
věd ČR (CET) každoročně přijímá něko-
lik desítek zahraničních vědců a studentů, 
kteří během obvykle několikadenního či 
několikatýdenního pobytu realizují různé 

experimenty na unikátním vybavení cent-
ra. Ale také samotný tým pracovníků CET 
je mezinárodní a zastoupení zahraničních 
vědců roste. Nejnovější posilou je Mexi-
čan dr. Gerardo Presbítero, který v červ-
nu tohoto roku nastoupil do laboratoře rent-
genové tomografie. G. Presbítero po studiu 
fyziky na Mexické národní autonomní uni-
verzitě (nejstarší univerzita na americkém 
kontinentě) pokračoval ve studiích na Tri-
nity College v irském Dublinu, kde v ro-
ce 2011 získal doktorát. Před nástupem 
do CET pracoval v centru pro pokročilé 
technologie Mexické národní autonomní 
univerzity. Do Telče dr. Presbítero přesíd-
lil i se svojí manželkou a půlročním synem. 
Protože bydlí přímo na náměstí Zachariáše 
z Hradce, nyní v letních měsících je můžete 
mylně považovat za turisty. Je to ale mladá 
rodina, která nově žije a pracuje v Telči.

Jakub Novotný, ředitel CET
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy 
veškerého čalouněného nábytku i sta-
rožitného. Zhotovení krycích plachet 
z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. No-
vě - čištění koberců, sedacích souprav, 
matrací. Tel. 721 123 595.

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

Malý oznamovatel

Není pohřebné. 
Pomůže Svépomoc!

Přihlášky do Vzájemně dobročinného 
spolku SVÉPOMOC, který 70 let pomá-
há v Telči s úhradou nákladů za pohřeb,  
najdete v IS na radnici. Více sdělí Jar-
mila  Babková ve Svatoanenské ulici 
a Ludmila Paurová ve Štěpnici. 
Podrobnosti  v TL 10/2013 na  str. 25

Schůzky Klubu filatelistů se konají každou 
druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hodin 
v prostorách Klubu důchodců na poliklinice 
v Masarykově ulici (vchod z nádvoří). Zá-
jemci (i nečlenové) mohou na schůzce získat 
informace o hodnotě svých sbírek známek, 
popřípadě pohlednic a podobných sběratel-
ských předmětů

Schůzky Klubu filatelistů
Filatelisté pro veřejnost
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8. díl

1918 ►100◄ 2018
NOVOTNÝ CYRIL
katol., svob. panský sluha ve Vídni, * 1898 
v Telči; od 1916 u 14. pl. střel. ● padl 15. 6. 
1918 u Casa Nostra Treviso (Itálie)
PÁTEK ANTONÍN
katol., ženatý krejčí v Telči, *1881 
ve Volevčicích; od 1916 u 14. pěš. pl. ● 
na ital. bojišti onemocněl, + 22. 2. 1918 
v Šoproni (Uhry)
PÁTEK BOHUSLAV
katol., svob. krejčí v Telči, *1894 ve Vo-
levčicích; od 1914 u 25.pěš. pl. ● 1914 za-
jat v Rusku, tam stižen kostižerem, po ná-
vratu +20. 4. 1919 v nemoc. v Třebíči
PAZOUR CYRIL
katol., svob. cukrář v Telči, *1878 v Tel-
či; od 1915 u 81. pěš. pl. ● + zápalem 
plic 13. 11. 1918 v Jihlavě, poch. u sv. 
Anny v Telči
PETRŮ ANTONÍN
katol., ženatý dělník v Telči, *1880 
v Telči; od 1914 u 14. pl. zeměbr. ● padl 
17. 1. 1917 u Baranovičů
PROKOP TEODOR
katol., svob. obch. příručí v M. Budějo-
vicích, *1891 v Telči; od 1914 u 81. pěš. 
pl., ● padl 1. 4. 1915 v Karpatech
PŘIBYL FRANTIŠEK
katol., ženatý natěrač v Telči, *1883 
ve Veselí (Čechy); ●onemocněl na rus. 
boj., zemřel v Telči 1. 9. 1918, poch. 
u Matky Boží
PŘÍHODA VOJTĚCH
katol., žen. cihl. dělník v Telči, *1886 
v Rothenstadtu (Bavory); od 1914 u 24. 
pl. zeměbr. ●od zranění na ital. bojišti 
+20.10. 1918 v Humpolci
RÉDA JOSEF
katol., svob. studující reál. v Telči, *1895 
ve Vídni; od 1915 u 1. pěš. pl. bos. ● pa-
dl 24. 10. 1917 na italském bojišti na ho-
ře Mešnjaku, okres Gorice 
REŠL KAREL
katol., ženatý dělník v Telči, *tam 1881; 
od 1915 u 81.pěš. pl. ● 1916 zraněn za-
jat v Rusku, tam + 17. 12. 1916 v Arda-
tově, gub. Simbirská
SEDLÁČEK LEOPOLD
katol., svob. říd. učitel v Růžené, * 1885 
v Telči; od 1914 praporčík 81.pěš. pl. ● 
28. 1. 1918 na hoře Sisemol Sette Co-
muni v Itálii
SKÁLA ANTONÍN
katol., svob. absolvent obchod. akade-
mie z Telče, *1895 v Budiškovicích; 
od 1915 u 81.pěš. pl. ● padl 27. 10. 1916 
u Břežan (Halič) 

pokračování příště

Pamětní desky

Číst přehled míst, kde vyhasly životy mužů 
uvedených na pamětních deskách obě-
tí I. světové války v předsíni farního kos-
tela sv. Jakuba, je velmi smutné. Najdeme 
v něm místa daleká, třeba uzbecký Taškent 
(Leopold Burian z Urbanova, 1915), sibiř-
ský Omsk  (Jan Hložek z Telče, 1917) ne-
bo i dnes obtížně dostupnou Marmoladu 
(3 343 m n. m.) v Alpách (Martin Hradec-
ký z Telče, 1916). Některá jsou velmi ne-
konkrétní, padl  v Karpatech (Tomáš Srb 
z Krahulčí, 1915). Jiná notoricky známá, 
Moskva, v případě úmrtí Josefa Tušera 
z Dyjice. Další skrývají tragédie na druhou. 
František Vondráček z Rosiček zahynul při 
explozi nemocnice v Nižním Novgorodu 
(1916). Další i dnes exotická. Ostrov Asi-
nara  ve Středozemním moři s přídomky 
ďábelský a rajský byl posledním místem 
na tomto světě pro Františka Bureše z Telče 
(1916). Více než smutný pocit pak vyvola-
jí místa velmi blízká. Josef Jaroš z Vanova 
zemřel po válečných útrapách v nemocni-
ci v Třebíči (1916), Vojtěch Příhoda z Tel-

če týden před vznikem republiky, 20. října 
1918, v nemocnici v Humpolci. Dnes chci 
ale připomenout jedno místo skonu vojá-
ka Velké války, které všichni důvěrně zná-
me. Dominik Novák se narodil v roce 1881 
v Telči. Jako hodně jeho vrstevníků absol-
voval čtyři ročníky zdejší reálky, aby se po-
té vyučil obchodníkem v papírnictví. 25. 
února 1915 měl narukovat k 81. pěšímu plu-
ku v Jihlavě. V té době již dávno neplatilo 
„do Vánoc budeme doma“. Naopak. Z bo-
jišť přicházela stále častěji úmrtní oznámení 
jeho vrstevníků. Cestou na nádraží se Do-
minik Novák otrávil. V matrice zemřelých 
pak P. František Polák stroze zapsal: Otrávil 
se cyankálim v nepříčetnosti. I takové pří-
běhy psala Velká válka. Na všechny pad-
lé a zemřelé v I. světové válce si můžeme 
vzpomenout především u pamětních desek, 
mimořádném díle našich předků. Na Do-
minika Nováka také cestou na nádraží. Čas 
od času ji absolvujeme všichni...
Biogram Dominika Nováka najdete v 7. dí-
le přepisu pamětních desek v TL 8.          /z/

Cestou na nádraží

Kdo je na deskách?
Padlí a zemřelí v I. světové válce z obcí 
římskokatolické farnosti Telč. Tedy z Dol-
ních Dvorců, Doupě, Dyjice, Dyjičky, 
Hostětic, Krahulčí, Mysliboře, Řídelova, 
Studnic, Telče, Vanova, Vanůvku, Volevčic 
a Zvolenovic.
Kdo pořízení pamětních desek  inicioval 
a organizoval?
Tehdejší telčský farář a děkan Simeon 
Zapletal. Veřejně to ohlásil v říjnu 1921 
ve Farním věstníku. Hned v dalším čísle 
musel čelit výtkám, že desky budou konku-
rovat zamýšlenému pomníku padlým. Ten 
byl ale nakonec postaven městem až o 20 
roků později.
Jak bylo pořízení desek financováno?
Z darů a ze sbírek při různých příležitostech 
(zábavy, svatby, pohřby). 
Kdo desky zhotovil?
Lidová malírna v Telči podle věcného ná-
vrhu Jana Tiraye a uměleckého návrhu 
Františka Fromka. Návrhy oba vypracova-
li zdarma. Materiál a zednické práce dodala 
firma arch. Františka Ptáčka a kamnář Karel 
Šimr z Telče. 
Jaké jsou rozměry desek?
Každá je 226,5 cm vysoká a 160 cm široká. 
Původně byly umístěny v lodi farního kos-
tela po stranách náhrobku Anny ze Šlejnic. 

V 70. letech minulého století byly podle po-
žadavku památkářů přemístěny do předsíně 
kostela.
Kolik je na deskách jmen?
Celkem 124. Na každé desce 62.
Kolik desky stály?
Původní rozpočet 10 tis. Kčs se nakonec vy-
šplhal na 13 tis. Kčs především kvůli zdra-
žení šamotových dlaždic, které desky tvoří.
Kdy byly desky odhaleny?
Posvěceny byly 1. listopadu 1922 hlavním 
organizátorem jejich vzniku P. Simeonem 
Zapletalem.
Nápisy na deskách:
● Obětem světové války 1914 – 1918 z far-
nosti telecké věnovali pozůstalí a přátelé L. 
P. 1922. Otče náš! probuď k věčnému živo-
tu a shledáním odměň pokornou rodinu dí-
tek svých. Sám pak Pán pokoje dejž vám po-
koj věčný!
● K živoucím volá hlas nevinných obě-
tí z dalekých v cizině hrobů: Řiďte se zá-
konem Božím a žijte v bratrské lásce, prá-
ci a svornosti pro blaho a rozkvět svobodné 
vlasti. Sv. Václave, nedej zahynouti nám ni 
budoucím.
Autoři textů?
Jan Tiray a Metod Divoký.
Podle Farního věstníku 1921 a 1922          

/z/ 

10krát pamětní desky
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Kruhu přátel hudby je 
letos 40 roků
Toto výročí si připomeneme (jak jinak) 
slavnostním koncertem, který se koná 
v pondělí 10. září v sále ZUŠ od 19 hodin. 
Vystoupí Pražské filharmonické dechové 
kvinteto s programem děl J. Haydna, J. 
Iberta a A. Dvořáka. Pro tuto slavnostní 
příležitost nebyl tento vynikající soubor 
vybrán náhodně. Jeho členem je hobo-
jista Vladislav Borovka, který má k Tel-
či velmi vřelý vztah a dlouholetí přízniv-
ci vážné hudby si ho určitě pamatují jako 
výjimečného studenta Francouzsko-české 
hudební akademie - žáka prof. J. L. Ca-
pezzaliho.
Kruh přátel hudby je spolek sdružují-
cí příznivce klasické hudby. Organizu-
je koncerty, přednášky, besedy a podob-
né akce za účelem přiblížení této oblasti 
kultury sobě i veřejnosti. Členem se může 
stát každý, kdo zaplatí v daném roce pří-
spěvek 50 Kč a pokud možno navštíví ak-
ce dle vlastního výběru. Tento koncert je 
v pořadí 423. V tomto roce kulatého výro-
čí máme 54 členů.

Mgr. Lubomír Zadina, ředitel ZUŠ Telč

František Staněk patřil určitě mezi přední 
české politiky první třetiny 20. století. Ab-
solvent telčské reálky se stal ve 33 letech 
starostou Strmilova. Poté již následovala 
jen „hvězdná“ kariéra poslance v zákono-
dárných sborech jak Rakouska – Uherska, 
tak Československa. Již v první vládě nové 
republiky byl ministrem veřejných prací, 
později si funkci ministra ještě několikrát 
zopakoval. Přitom patřil k aktivním pro-
pagátorům zemědělského družstevnictví 
nesocialistického typu. Ne podle nějakých 
brožur, ale na základě osobních zkušenos-
tí. Za svého ho považují v rodném Strmi-
lově, v Telči, kde vyrostl a chodil do ško-
ly, v Želetavě, kde podnikal... Díky Jiřímu 
Novákovi (*1927) mohou Telčské listy ex-
kluzivně poznat Františka Staňka praktic-
ky neznámým pohledem.

Do  svých devíti  let  jste  vyrůstal  v nej-
těsnější blízkosti Františka Staňka. Jak 
v Praze, tak na statku v Želetavě. Jaký 
byl František Staněk dědeček? 
Byl autoritou pro celou rodinu. V době je-
ho pobytů v Praze, což kromě prázdnin 
byla většina času, jsme se po těch devět 
let stýkali denně. Maminka, jeho dcera, 
o jeho pražskou domácnost totiž pečovala.
Hrál si s Vámi?
Nic takového si nepamatuji a pochybu-
ji, že by k tomu docházelo. Znal jsem ho 
jako člověka plně se věnujícího veřejné 
a zejména politické činnosti.

Můj dědeček František Staněk
V osmi devíti letech, mají děti již pově-
domí o postavení svých blízkých. Zmí-
nil někdy své politické známosti  či po-
stavení?
Tady musím přiznat, že v tzv. „vrchol-
né politice“ jsem byl svým způsobem 
od svých dětských let. Jména současných 
a dřívějších (rakousko-uherských) politi-
ků v rozhovorech rodičů s dědečkem byla 
každodenní součástí mého života. S mno-
ha jeho návštěvami jsem se samozřejmě 
jako dítě setkával. Díky dědečkovi jsem 
mohl třeba vyslechnout radu prezidenta 
Masaryka „Chlapče, uč se“ při podává-
ní ruky. Levé, pravou, jak známo, obtíž-
ně vládnul.
Vnukům  se  dědové  občas  „pochlubí“ 
svými  školními  úspěchy,  často  i  neú-
spěchy nebo „průšvihy“. Máte takovou 
vzpomínku?  Zajímá  mě  hlavně  proto, 
že by se mohla týkat telčské reálky.
Zklamu vás. Na jeho vzpomínku na dobu 
strávenou na reálce si nepamatuji. Občas 
se zmínil o svých studiích na pražské tech-
nice a vídeňské obchodní akademii. Ale 
i to pouze v souvislosti s osobami, s nimiž 
se tam setkal.
Co Vám nejvíce  utkvělo  z  jeho  vyprá-
vění?
Zřejmě banalita. Po prezidentské volbě 
v květnu 1934 přišel ze Sněmovny rozhoř-
čen chováním komunistů v průběhu volby, 
z nichž jedno jméno mi utkvělo v pamě-
ti – Josef Štětka. Shodou okolností jsem 
jmenovaného – známého intimním vzta-
hem k alkoholu – jako předsedu jednoho 
ze sněmovních výborů o mnoho let pozdě-
ji mnohokrát stenografoval poté, co jsem 
se v r. 1952 stal externím členem sněmov-
ní těsnopisecké služby.
Co jste si z dědečkova odkazu odnesl?
Můj osobní život ovlivnil ve třech základ-
ních oblastech. Především úctou k člo-
věku. A to nejen, jak by se dalo v jeho 
případě předpokládat, k „politicky vý-
znamnému“, ale doslova ke každému. 
Konkrétně např. ke všem, kdo pracovali 
na jeho statku. Dále povinností umět se 
uživit i vlastníma rukama. Od klukov-
ských let až do roku 1947 jsem o prázdni-
nách pomáhal na věku přiměřených pra-
cích souvisejících s vedením dědečkova 
hospodářství – od pasení hus přes dělání 
povřísel, vázání snopů a stavění panáků 
až ke svážení obilí koňským spřežením 
a později traktorem. A konečně vědo-
mím povinnosti přispívat podle svých sil 
a schopností k rozvoji republiky, a to řád-
ným vzděláním a ovládáním základních 
evropských jazyků apod.

František Staněk (stojí) v srpnu 1918 na ná-
městí. 

Mají  podle Vás  povědomí  o  Františku 
Staňkovi současníci?
Nedělám si iluze. Snad v místech, kde pů-
sobil. Nakonec v Telči máte opět Staňko-
vu ulici, tak snad, když lidé píší adresu 
tamní pošty... Udělalo mi ale radost, když 
jsem se s dědečkem nepřímo setkal v roce 
2016 při návštěvě rakouského parlamen-
tu. Průvodce mi bez problémů ukázal mís-
to, kde poslanec Říšské rady Staněk seděl 
a v materiálech měl zmínku, že patřil k je-
jím nejaktivnějším členům. Po druhé to 
bylo v naší sněmovně v roce 2017 u příle-
žitosti mých devadesátin a 65. výročí mé 
práce ve sněmovní stenoslužbě. Dědečka 
hezky zmínil tehdejší předseda Poslanec-
ké sněmovny Jan Hamáček.

PhDr. Ing. Jiří Novák se narodil v břez-
nu 1927 v Praze. Po reálném gymnáziu 
vystudoval Fakultu ekonomicko-inženýr-
skou ČVUT a sociologii na Filozofické fa-
kultě UK. Celý profesní život (61 roků) 
působil jako středoškolský učitel na praž-
ských školách obchodního zaměření. 65 
let pracoval jako externí člen sněmovní 
těsnopisecké služby.

S Jiřím Novákem hovořil O. Zadražil
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 7. do 17. 8. 2018.

Tropy. Navíc suché

Červenec v číslech 
Průměrná teplota:   19,4°C
Průměrný tlak:   1014,4 hPa
Srážky:    53 mm
Max. teplota:   34,1°C, 31. 7. 
   v 16:49
Min. teplota:   4,8°C, 2. 7. 
   v 5:09
Max. rychlost větru:  35,2 km/h, 25. 7.

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

Po celý měsíc bylo většinou skoro jasno 
až polojasno, jenom přechodně se vyskyt-
la větší oblačnost až zataženo. Obvykle šlo 
o přechod frontálních systémů nebo odpo-
lední bouřky. Potom se přidávaly i sráž-
ky ve formě deště nebo dešťových přehá-
něk. Celkem bylo 10 dnů s bouřkou a 13 
dnů se srážkami. Ve dvou případech napr-
šelo za 24 hodin přes 10 mm srážek, jinak 
byly úhrny nižší, jen do 4 mm. Po těchto 
srážkách se rychle obnovovalo velmi teplé 

Počasí v červenci
letní počasí. Měsíc začal poněkud chlad-
nějšími teplotami. 2. 7. byla ranní mini-
mální teplota jen 5°C a přízemní dokonce 
2,5°C. Během dne se však rychle oteplo-
valo. V průběhu měsíce byly s maximál-
ní denní teplotou pod 20°C pouze 3 dny 
a nad 30°C 2 dny. Jinak se nejvyšší teplo-
ty držely v intervalu od 20 do 30°C. Vel-
mi teplá byla poslední dekáda měsíce, kdy 
teploty vystupovaly na 25 až 30°C, posled-
ního července bylo dokonce téměř 33°C. 

Celkově byl měsíc velmi teplý a srážek 
málo. Houby rostly jen v obdobích krát-
ce po srážkách a rychle bylo zase sucho. 
Ve druhé polovině měsíce už téměř kon-
čily žně. Měsíc hodnotíme teplotně jako 
mimořádně nadprůměrný, srážkově mír-
ně podnormální. Spadlé srážky nestačí ani 
nahrazovat úbytek vláhy ze zemského po-
vrchu, takže sucho se dále prohlubuje.

Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
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Sport
Fotbal
9. 9. v 16:00
Telč - Dobronín
23. 9. v 15:30
Telč - Třešť
Krajská I. A třída po 3. kole
1. Bedřichov 3 11:2 9
2. Leština 3 12:4 9
3. Třešť 3 9:3 9
4. Světlá nad Sázavou 3 6:6 6
5. Dobronín 3 8:6 5
6. Humpolec B 3 7:5 4
7. Herálec 3 6:5 4
8. Kamenice nad Lipou 3 6:6 4
9. Telč 3 6:9 3
10. Mírovka 3 4:8 3
11. Havlíčkův Brod B 3 5:10 3
12. Pacov 3 5:8 1
13. Štoky 3 5:10 0
14. Kostelec 3 2:10 0

Hokej
29. 9. v 16:30
SK Telč - Veselí nad Lužnicí
Krajská liga Jihočeského kraje
15. 9 v 10:00
Dragons Telč -  SK Telč
22. 9. v 9:00
Dragons Telč - Moravské Budějovice
29. 9. v 10:00
SK Telč - Velká Bíteš
Liga mladších žáků 
Vše bez záruky.

Cyklojízda
8. 9.
Na kole dětem Vysočinou
Charitativní cyklojízda s Josefem Zimov-
čákem
Start pelotonu z náměstí Zachariáše 
z Hradce v 10.00 hod. Dojezd pelotonu 
zpět na náměstí se očekává cca v 16.30 
hod. Trasa v délce 77 km vede přes Třešť 
do Jihlavy a přes Batelov a Řásnou zpět 
do Telče.
www.nakoledetemvysocinou.cz

Hasičský pětiboj
15. 9.
Firefighter combat challenge Telč. 
Soutěž profesionálních hasičů se koná 
v areálu Hasičské stanice v Luční ulici 
od 9 hod. 
www.firefighterchallenge.cz

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

STAROSTA LANAŘÍ? Znalý v nejvyšších patrech hokejového zákulisí by takový zá-
věr udělal. Na snímku v obřadní síni radnice předává Roman Fabeš propagační materiály 
města hokejovým reprezentantům Martinu Nečasovi (Kometa Brno/Carolina Hurrica-
nes, v čepici) a Martinu Kautovi (Dynamo Pardubice/Colorado Avalanche). Nebylo to 
ale jednání o jejich přestupu do místního SK, ale přátelská beseda v rámci jejich přípravy 
na kempy týmů NHL na telčském zimním stadionu pod vedením Jaromíra Pytlíka. Ten 
sedí na snímku uprostřed.                                                                                          Foto: Ilona Jeníčková

V září se opět rozbíhají mistrovské soutě-
že v ledním hokeji, ve kterých bude mít SK 
Telč bohaté zastoupení. Mužstvo dospě-
lých bude hrát, tak jako v uplynulých dvou 
letech, Krajskou ligu Jihočeského kraje. 
Bohužel ani letos se totiž nepodařilo zor-
ganizovat soutěž stejného formátu na Vy-
sočině. Poprvé se mužstvo představí domá-
cím příznivcům v přátelském utkání s HC 
Lední medvědi Pelhřimov v neděli 16. zá-
ří od 16:30 hod. První mistrovské utkání 
na domácím ledě pak muži sehrají v sobo-
tu 29. září v 16:30 s Veselím nad Lužnicí. 
Mladší žáci (děti ročníků 2007 a 2008) bu-
dou hrát velmi kvalitní soutěž, Ligu mlad-
ších žáků. Za soupeře budou mít týmy Dra-
gons Telč, HC Spartak Velká Bíteš, HC 
Moravské Budějovice 2005, Jiskru Hum-
polec a HC Pumy Pelhřimov. Na domácím 
ledě můžeme naše malé hokejisty vidět již 
15 září v derby s Dragons Telč a 29. zá-
ří s Velkou Bíteší. Vždy v 10 hodin dopo-
ledne. Přípravka 2009 (děti ročníku 2009) 
bude hrát turnajově Krajskou ligu přípra-
vek se soupeři z Velkého Meziříčí, Hum-
polce, Světlé n.S., Chotěboře, H. Bro-

du, Třebíče, Velké Bíteše, Náměště n.O., 
Ledče n.S., Žďáru n.S., Pelhřimova (Led-
ní medvědi) a Jihlavy (Dukla). Na domá-
cím ledě můžeme naše malé hokejisty vi-
dět při turnajích 6. října a 15. prosince vždy 
od 12 hodin. Přípravka 2010 (děti roční-
ku 2010) budou hrát turnajovým způsobem 
soutěž MINIHOKEJ 2010. Soupeře budou 
mít obdobné jako jejich o rok mladší kama-
rádi. První jejich turnaj na domácím ledě 
uvidí náš zimní stadion 10. listopadu do-
poledne. Děti z družstva základny (ročník 
2011 a mladší) budou pouze trénovat, aby 
mohly příští sezonu začít hrát také své zá-
pasy. Mužstvo juniorů bude opět bojovat 
v turnaji O pohár města Telče. Pouze star-
ší  žáci nebudou hrát žádnou soutěž. Klu-
ci si mohou své hokejové umění vyzkou-
šet dvakrát týdně při trénincích, podobně 
jako v minulých letech.  Veškeré infor-
mace k aktuálnímu dění v oddílu ledního 
hokeje SK Telč lze sledovat na webových 
stránkách SK Telč (www.sktelc.cz), s dota-
zy je možné se obracet emailem na adresu 
hokej@sktelc.cz         
Podle textu sekretáře oddílu Miloše Nováka

Hokej je tady
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Farmářský 
a řemeslný trh v Telči
sobota 8. září

od 9 do 15 hodin,  
náměstí Zachariáše z Hradce

Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry ● masné

výrobky a uzeniny ● ovoce a zeleninu
● sušené ovoce ● med a medovinu
● ovocné šťávy a sirupy ● koření

● výrobky z rakytníku
● domácí oplatky● kávu● sadbu 

a sazenice ● produkty zdravé výživy 
● přírodní kosmetiku ● proutěné zboží 

● výrobky ze dřeva ● keramiku 

Kontakt na pořadatele: 722 499 299, 
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

MAS Mikroregionu Telčsko, Město Telč

Nezaměstnanost 
v červenci
ČR
červenec 3,1% 
(červen 2,9%, květen 3,0%)
Kraj Vysočina
červenec 2,8% 
(červen 2,6%, květen 2,7%)
Správní obvod Telče
červenec 2,9 % 
(červen 2,5%, květen 2,6%)
Telč
červenec 3,2 % 
(červen 2,8%, květen 3,1%)
Obce správního obvodu III Telč s neza-
městnaností nad  5%  hranicí na konci 
června: Doupě (5,1), Olší (8,0), Sedlatice 
(5,6), Vanov (5,3), Vanůvek (7,7), Vápo-
vice (7,1), Vystrčenovice (7,1), Zdeňkov 
(5,6)

Zdroj: Statistiky ÚP

Již osmý ročník oblíbené sportovně-zábavné 
akce „Kolečka v Lipkách“ připravují na nedě-
li 16. září od 14 hodin členové Spolku Javo-
řice s dobrovolníky. Nový povrch inline stez-
ky v Lipkách přímo vyzývá k tomu, abychom 
letos dali větší prostor kolečkovým bruslím. 
Chystáme proto překvapení, které ovšem ne-
vydržíme neprozradit. Jednáme o zapůjčení 
většího množství inline bruslí, aby si je mohli 
vyzkoušet všichni, kdo dosud neměli možnost 
se v nich projet. Tak jako každý rok přijeď-
te samozřejmě na čemkoli, co roztočíte vlast-
ní silou – na kolech, koloběžkách, odstrkova-
dlech, tříkolkách, skateboardech nebo třeba 
i s kočárky. Můžete se jako vždy těšit na ob-
měněné dovednostní soutěže, kvízy, které při-
veze zástupce organizace BESIP, stanoviště 
první pomoci ap. Nebude chybět ani oblíbené 
losování o zajímavé ceny, do kterého budou 
zařazeni všichni aktivní účastníci bez rozdí-

lu věku. Poprosíme Vás jen o včasný příchod. 
Kdo chce v pohodě vše stihnout, je třeba, aby 
se prezentoval na startu nejpozději do 15 
hodin. Finále bude opět patřit společné jízdě, 
kdy projedeme celou trasu nové cyklo a inli-
ne dráhy a zakončíme ji zajímavou návštěvou 
v lesním klubu Na Větvi v sadu vedle Centra 
Excelence Telč. Vyjížďka je vhodná i pro ty 
nejmenší, neboť se tentokrát zcela vyhneme 
silnicím s auty. Lipky jsou ideální místo k ak-
tivnímu odpočinku, přijďte si s námi proto za-
sportovat a pobavit se, těšíme se na Vás! Akce 
proběhne za podpory města Telče, KOUS Vy-
sočina, Kraje Vysočina a dalších. Více infor-
mací na www.osjavorice.webnode.cz.

Jiří Pykal
Kontakt: 
pykaljiri@centrum.cz, tel. 602 725 509, 
www.osjavorice.webnode.cz, Facebook: 
https://www.facebook.com/osjavorice

Kolečka v Lipkách v novém Florbal na prahu 
nové sezóny
Florbal Telč vyhlašuje nábor členů na no-
vou sezónu pro všechny věkové skupiny 
dětí a mládeže. Do našeho spolku zveme 
hráče i hráčky, kteří jsou již registrovaní, 
ale i neregistrovaní, kteří si chtějí společ-
ně zasportovat v našem kolektivu. Flor-
balové vybavení a nářadí zapůjčíme. Prv-
ní organizační schůzka se koná ve středu 
5. září v 16 hodin ve sportovní hale ZŠ 
Hradecká.
Jednotlivé kategorie:
mladší přípravka - 2012 a mladší
starší přípravka - 2010 - 2011
elévové - 2008 - 2009
mladší žáci, žákyně - 2006 - 2007
starší žáci, žákyně - 2004 - 2005
dorost - 2003 - 2002
junioři - 2000 - 2001
Do florbalového kolektivu přivítáme ro-
diče a trenéry, kteří chtějí pomoci při 
sportování dětí a organizaci plánovaných 
florbalových turnajů Ligy Vysočiny.

Jaroslav Novák 

Florbal pro radost
Chcete, aby vaše děti zdravě sportovaly? 
A přitom nemusí být sportovní profesionálo-
vé, hlavně aby je to bavilo? V novém škol-
ním roce Orel otevírá kroužky nesoutěžního 
florbalu pro holky i kluky ve 4 věkových ka-
tegoriích:
Přípravka 2013 – 2011
Elévové 2010 – 2008
Kluci a holky dohromady. V tělocvičně ZŠ 
Hradecká v pondělí od 17:00. První schůz-
ka 17. září.
Mladší žáci, žákyně 2007 – 2005
Starší žáci, žákyně 2004 – 2003
V hale Sokola ve čtvrtek od 18:00. První 
schůzka 20. září.
Pod vedením zkušených trenérů. V přípa-
dě potřeby dětem vybavení do začátku za-
půjčíme. Nováček si může přijít florbal ne-
závazně vyzkoušet. První měsíc může hrát 
zdarma a bez přihlášky. Podrobnosti na tel. 
603 494 660 nebo na www.oreltelc.cz/florbal.

David Kovář

Pozvánka od sokolů
TJ Sokol Telč zve všechny na celoroční sporto-
vání do oddílů juda, karate, kickboxu, florbalu, 
moderní a všeobecné gymnastiky, sportovní 
gymnastiky, cvičení rodičů a dětí, připravena 
je i angličtina pro nejmenší, divadlo.
Začínáme v říjnu, bližší informace na pla-
kátech. Mobil: 733 101 437

Foto: Archiv Javořice o.s.
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Muzeum Vysočiny Jihlava, 
pobočka Telč

a Muzejní spolek v Telči
srdečně zvou na přednášku 

Miroslava Brychty
Letadla nad Telčskem III.

Obřadní síň telčské radnice 
na náměstí Zachariáše z Hradce 10

17. září v 17 hodin

Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán 
samostatný tisk
„Telčské léto 2018“
Kalendář kulturních, společenských a spor-
tovních akcí města Telče od června do září 
je k dostání v Informačním centru na radnici 
a v Městské galerii Hasičský dům na náměstí 
Zachariáše z Hradce.

Akce
1. 9. 12 - 14 náměstí
Sraz cca 30 historických vozidel Simca

7. - 8. 9.
Dny  kulturního  dědictví,  Den  otevře-
ných dveří památek
Zpřístupnění historických objektů, koncer-
ty, výstavy, videoprojekce, více na str. 10

16. 9. 14.00 Lipky
Kolečka v Lipkách
Sportovně-zábavné odpoledne.
www.osjavorice.webnode.cz, více na str. 23

16. 9. u Muzea techniky Na Sádkách
Podzimní vyjížďka strojů minulého tisí-
ciletí s burzou
Začátek burzy je v 8 hodin a start vyjížďky 
v 10:30 hod. Informace na tel. 736 734 324.

21. - 22. 9.
Telčské  vinobraní v mázhausu ZUŠ 
s ochutnávkou dobrého vína a burčáku
21. 9. Večerní posezení
22. 9. 19.00 K večerní pohodě hraje 
cimbálová muzika Rathan

22. 9. 10.00 - 17.00 náměstí
Svatováclavské slavnosti
Více na str. 10

29. 9. 13.00 u rybníka Roštejn
Drakiáda u Roštejna
Soutěž o ceny o nejhezčího doma vyrobe-
ného draka. Na občerstvení je připravena 
nejen pikantní dýňová polévka, ale také 
svařák, grog či domácí mošt.

Koncerty
10. 9. 19.00 sál ZUŠ
Slavnostní koncert ke 40. výročí vzniku 
Kruhu přátel hudby v Telči
Účinkuje Prague Philharmonia Wind 
Quintet. Na programu je J. Haydn, J. Ibert 
a A. Dvořák. Více na str. 20
14. 9. 19.00 zámecký park
Čechomor Kooperativa Tour 2018
Turné skupiny Čechomor, která v letošním 

roce oslaví třicet let od svého vzniku. Hosté: 
Martina Pártlová a Kumpanovi muzikanti

3. 10. 19.00 sál ZUŠ
Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku 
Československa
Účinkuje Ebenovo trio - R. Patočka, J. 
Bárta, T. Fialová

Přednášky
17. 9.  17:00  radnice
Miroslav Brychta
Letadla na Telčskem III. 
19. 9. 18:00 Univerzitní centrum
Otokar Březina 1868
24. až 26. 9.
Další přednášky s telčskou tématikou 
v rámci konference NPÚ Řád  a  město, 
řád a jeho mecenáši v Lannerově domě. 
Viz program konference na str. 11

Výstavy
3. - 30. 9. vstupní síň radnice
Telč 17´
Výstava kreseb posluchačů výtvarného 
ateliéru ČVUT Praha
Zahájení výstavy v pondělí 3. 9. v 15 hod.

do 30. 9. MG Hasičský dům
Motýlí čas
Výstava litografií Bohumila Krátkého

do 30. 9. Justiční sál zámku
Až přijde kocour
Výstava originálních filmových kostýmů 
a rekvizit z filmové pohádky pro dospělé 
s Janem Werichem v hlavní roli.

do 27. 9.  Knihovna Univerzitního 
centra a prostory Cukrárny-Kavárny Haas
Lidová malírna v Telči
Výstava k 110. výročí založení Lidové ma-
lírny v Telči. Výrobky, archivní dokumen-
ty a výtvarné předlohy

1. 10. – 1. 11. vstupní síň radnice
100 let republiky
Vernisáž v pondělí 1. 10. v 16.00 hod. 
s hudebním vystoupením
Pořádá Město Telč, Muzeum Vysočiny Jih-
lava, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči

Panský dvůr
Centrum volnočasových aktivit, 
www.panskydvurtelc.cz, 
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
29. 9. 11.00 - 17.00
Ochutnávka v podzámčí
Mini food festival na téma „Podzimní skli-
zeň“. Na návštěvníky čeká pestrá a voňa-
vá nabídka, která probudí všechny smys-
ly. Těšit se můžete na kapelu Spazier gang, 
kulinářskou show i pohádku pro děti. 

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Slavíčkova 387, 
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi v orlovně, Jihlavská 77, každé úte-
rý 9 - 12 hod. Příjemné posezení v hernič-
ce, hravé tvoření a cvičení.
Tel. 775 219 362, www.krtecek.org, www.
facebook.com/centrumkrtecek

Klub důchodců
 v budově polikliniky
Začínáme v září. Obvyklé kroužky, více 
v příštích TL. Informace v klubu. 

Chovatelé
9. 9. 7 – 10 hod.           areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se 
zajímavými fakty z historie města
Rezervační systém na Informačním cent-
ru. Časy prohlídek úterý až neděle 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod. Max. počet 
osob ve skupině 20.
osobně, tel. 567 112 407, e-mail info@
telc.eu

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

Biblické tance
Srdečně zveme všechny zájemkyně, které 
mají rády spojení židovské hudby, tance, 
modlitby a společenství žen, na naše pod-
zimní setkávání. Scházíme se pravidelně 
1x za 2 týdny v předsálí orlovny (bývalé 
kino, klub Prostor). Začínáme v úterý 11. 
září v 19:30. Na všechny se těšíme! Ivana 
Bočková                              Ivana Bočková
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HRADEC KRÁLOVÉ
28. 9. - 28. 10. – Čekání na Václava - fes-
tival velkých malých divadel
Klicperovo divadlo. Unikátní příležitost 
vidět v řadě za sebou legendární divadelní 
soubory z Prahy, Uherského Hradiště, Br-
na, Ostravy, Pardubic a dalších….

CHEB
8. 9. - Babí léto v Krajince
Tradiční folkový festival

JINDŘICHŮV HRADEC
22. 9. - Svatováclavské slavnosti 
řemeslný jarmark, vinaři, hudební vystou-
pení, místo konání náměstí Míru

KUTNÁ HORA
8. 9. - Vinobraní na Kačině - dožínky
Tradiční akce věnována regionálním pro-
duktům a vodě. Ochutnávka burčáku a vín 
z produkce vinařů z Moravy, Čech i ze za-
hraničí. Bohatý kulturní program...

LITOMYŠL
28. 9. - 1. 10. – ArchiMyšl 2018
Program při příležitosti Světového dne ar-
chitektury. Komentované prohlídky a pro-
jížďky, besedy nejen s architekty, výstavy, 
Městský swingový ples v teniskách…

POLIČKA
17. - 22. 9. – Mime Fest - 7. ročník mezi-
národního festivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se již po sed-
mé vrací do Poličky. Divadelní představe-
ní, mimové v ulicích města, workshopy.

TELČ
7. - 8. 9. - Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše 
z Hradce se otevřou všem návštěvníkům. 
Přijďte navštívit památky, poslechnout si 
koncerty, prohlédnout výstavy i expozice. 
Charitativní cyklojízda.

TŘEBOŇ
22. 9. - Jihočeský festival zdraví
Celodenní kulturní, společenský i osvěto-
vý program. Letos na téma hlava, mozek, 
rozum.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 

naleznete na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Římskokatolické
1. 9. so 18.00 Matka Boží
2. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
8. 9. so 18.00 Matka Boží
9. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 Matka Boží
  10.30 Matka Boží
15. 9. so 18.00 Matka Boží
16. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Štěpnice
22. 9. so 18.00 Matka Boží
23. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
29. 9. so 18.00 Matka Boží
30. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

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

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

Bohoslužby
Vítáme nové občánky
Adam Báchor, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Petr Opršal, Rozsochatec
a Andrea Klofáčová, Rozsochatec
Jakub Brada, Studená
a Kristýna Mácová, Stonařov
Libor Slatinský, Telč
a Michaela Králová, Telč
Petr Talach, České Budějovice
a Kateřina Horníková, Telč
Vojtěch Rojík, Plzeň
a Danuše Světlíková, Plzeň
Pavel Machek, Telč
a Markéta Ernstová, Telč
Jakub Matula, Pokojovice
a Michaela Mertenová, Pokojovice
Petr Švec, Telč
a Lenka Vopelková, Radkov
Michal Potůček, Brno
a Mirka Straková, Brno
Jakub Mironiuk, Radkov
a Anna Bínová, Krahulčí
Jan Vávra, Chrudim
a Ivana Honzlová, Jihlava
Martin Bukvaj, Vanůvek
a Alena Pittauerová, Vanov
Jaroslav Šťastný, Třešť
a Věra Říhová, Kaliště
Jan Křen, Telč
a Martina Pelantová, Radkov
Tomáš Tušer, Doupě
a Tereza Gardlová, Jihlava
Jiří Odehnal, Lomnice
a Lenka Budínová, Lomnice

Opustili nás
Jan Matějka, Mrákotín 48 let
Marie Uchytilová, Staré Město 88 let
Josef Tušer, Dyjice 50 let
Josef Hrdý, Vanůvek 53 let
Marie Liščáková, Staré Město 67 let
Monika Povová, Kost. Myslová 41 let
Jiřík Doskočil, Staré Město 70 let
Marie Michálková, Staré Město 73 let
Jaroslav Tomšů, Staré Město 90 let
MVDr. Vladimír Jordán, Brno 75 let
Jaroslav Veselý, Staré Město 92 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny 
u narozených dětí na základě písemného 

souhlasu obou rodičů, u sňatku na základě 
písemného souhlasu obou novomanželů 
a u zemřelých podle úmrtního oznámení 

zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
17. září 2018 ve 12:00 hod.
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Dne 8. června oslavili 50  let  společného 
života manželé Marie a Josef Hustákovi 
z Telče. Za krásné dětství, za harmonický 
domov, za pomoc s dětmi i za lásku, kte-
rou všem stále dávají, jim moc děkujeme 
a přejeme hodně zdraví a pohody. Přejí je-
jich děti s vnoučaty, Tomáš, Matěj, Lukáš, 
Markétka, Zuzanka, Michalka, Jiřík, Anič-
ka, Terezka a Sárinka. K přání se připojují 
všichni příbuzní a známí, kteří je mají rádi.

Blahopřání
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