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Telč, 28. října 1918. K šesté hodině večerní obdržel přednosta železniční stanice Bedřich Drbal telegram z Prahy,
první to telegram úřední v našem jazyce: Všem staničním a dopravním úřadům státních drah. Po prohlášení
samostatnosti československého státu dnes u sochy sv. Václava na Václavském náměstí nařizuji vám, abyste žádného
zboží a vozů do cizozemska přes hranice nepustili, provoz v dosavadním pořádku udržovali, vozy a zboží na cestě
jdoucí zadrželi a dalších pokynů očekávali. Ať žije Československý stát! Na zdar! Dr. Zahradník. B. Drbal vyvěsiv
na nádraží červenobílý prapor spěchal do města, zvěstuje radostnou zprávu každému, koho potkal. Lidé se líbali
a nadšení bylo veliké...
Antonín Podsedník v městské kronice

Z jednání rady města
93. schůze - 29. srpna
--RM vzala na vědomí průběžnou zprávu
o hospodaření příspěvkových organizací
zřizovaných Městem Telč.
--RM schválila udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro třídu 8.A ZŠ Masarykova
pro školní rok 2018/2019 na počet 32.
--RM schválila uzavření darovací smlouvy
na částku 5 tis. Kč na podporu veřejné charitativní cyklo tour Na kole dětem Vysočinou a bezúplatné užití znaku města Telče
pro tuto akci.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
bytových jednotek v domě č.p. 246 Telč –
Staré Město, ul. Špitální stojící na pozemku
parc. č. st. 1018 a spoluvlastnických podílů na společných částech nemovitosti, tj. zejména dvůr se studnou a objekt skladových
kójí, stávajícím nájemcům.
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši
200 tis. Kč na financování nákladů spojených
s úpravou kanceláří dle požadavků GDPR.
--RM rozhodla na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, že
zhotovitelem akce „Obnova lesní cesty pro
pěší v lokalitě Oslednice“, bude společnost
Pozemní stavby Telč, s.r.o.
--RM schválila podání žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zvýšení kapacity MŠ Komenského“.

94. schůze - 12. září
--RM schválila uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem vnitra.
--RM města schválila vnitřní předpis č.
2/2018 - směrnici pro postup při evidenci,
vymáhání a odpisu pohledávek.

Konzultační den
rady města
středa 10. 10. od 15.00 do 17.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Výběrové řízení
na nového zaměstnance
V současné době je na úřední desce uveřejněno vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici na odboru vnitřních věcí na úseku
občanských průkazů a cestovních dokladů
(lhůta pro podávání přihlášek na toto místo je stanovena do 15. 10. 2018 do 17 hod.).
Bližší podmínky a požadavky jsou uvedeny
na úřední desce, která je přístupná i na internetových stránkách města na adrese http://
www.telc.eu/uredni_deska
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ
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25. zasedání zastupitelstva města

Schválena změna územního plánu
V pondělí 17. září se v zasedacím sále
na zámku uskutečnilo poslední, v pořadí
25. zasedání zastupitelstva města v končícím volebním období. Zúčastnilo se ho
17 zastupitelů, omluveni byli Radek Doležal, RNDr. Stanislav Máca, Bc. Miloš
Novák a JUDr. Petr Podsedník.
V úvodu zastupitelé schválili změnu č.
2 územního plánu, která byla pořizována na návrh společnosti Farma Telč Studnice, a.s., a z podnětu osadního výboru
Studnice. Změna spočívá zejména ve vymezení nové zastavitelné plochy pro
umístění ekofarmy s ubytováním v extravilánu místní části Studnice a ve vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení. Změna byla schválena poměrem hlasů
13 pro, 3 proti, 1 se zdržel. V dalším bodu programu byl schválen prodej 8 bytových jednotek v domě č.p. 246 ve Špitální ulici stávajícím nájemcům bytů, kteří
před cca 20 lety (nebo jejich právní předchůdci) Městu Telč uhradili část nákladů
na rekonstrukci bytů (ve výši rozdílu mezi cenou rekonstrukce a poskytnutou dotací). Zastupitelé také schválili finanční
závazek, že v případě dotační podpory
projektu Revitalizace sídliště Jana Žižky ze Státního fondu dopravní infrastruktury zajistí Město Telč financování
vlastních nákladů projektu, a to v minimální výši 6.465.897,- Kč. Následně bylo schváleno rozpočtové opatření ve výši
762.702,- Kč z rezervy města na zajištění
financování projektu „Přístavba požární
zbrojnice (Garáž pro JSDH Telč)“. Tato
stavba je finančně zajištěna z prostředků města, dotací kraje Vysočina a Ministerstva vnitra. Pro zajištění financování
projektů, které jsou dotačně podpořeny
z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) „Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká“ a „Zkvalitnění odborné výuky ZŠ Masarykova“, bylo schváleno přijetí úvěru ve výši 42,4 mil. Kč
za podmínek nabídky Komerční banky.

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč obecně
prospěšné společnosti Sdílení na provozní náklady mobilní hospicové péče.
Po odstoupení společnosti HEIRU CZ,
s.r.o., od svého záměru koupit budovu
č.p. 55 s pozemky v Telči-Podolí (bývalý Domov mládeže v Masarykově ulici)
byl znovu zveřejněn záměr prodeje této
nemovitosti. Na tomto zasedání pak zastupitelé schválili prodej budovy č.p. 55
s pozemky panu Jiřímu Mikešovi za kupní cenu 2.700.000,- Kč. Záměrem kupujícího je využít nemovitosti ke své podnikatelské činnosti (prodejna, výrobní
dílna, sklad, garáže). Součástí programu
zasedání bylo i schválení odkoupení pozemku parc č. 2291 v plánované budoucí
obytné zóně v Dačické ulici. Odkup tohoto pozemku umožňuje zasíťování této
části zóny pro případ, že se nepodaří dohodnout s vlastníky posledního nedořešeného pozemku. Zastupitelé také schválili
odkoupení pozemku parc. č. 66 v areálu
chovatelů na Jihlavské ulici.
Naopak nebylo schváleno zveřejnění
záměru prodeje části pozemku parc. č.
281/12 (veřejná zeleň na sídlišti U Štěpnického rybníka) a pozemku parc. č.
482/11 v Zachariášově ulici. V tradičním
bodu podzimních jednání pak hlasy všech
přítomných bylo schváleno udělení Cen
města za rok 2018 Jaroslavu Kadlecovi,
Anežce Tiché, Kruhu přátel hudby, Renátě Křížkové a Pavlu Jeriemu. Posledním
bodem pak bylo schválení závěrečného
účtu a zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Svazku obcí Železnice Kostelec-Slavonice za rok 2017.
Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce
v podloubí radnice, internetových stránkách města a je k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Dotace na kulturu a sport na rok 2019
Od 10. října je na webových stránkách
Města Telče www.telc.eu/obcan/dotace
zveřejněn dotační program s možností žádat o finanční příspěvek v oblasti kultury
a sportu v Telči na rok 2019.
Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. Žádost je

možné podat nejdříve po 30 dnech od zveřejnění. Žádosti o finanční příspěvky se
přijímají od 10. 11. 2018 do 10. 1. 2019
na podatelně Městského úřadu Telč, nám.
Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury
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Radosti a starosti telčského starosty
Žádáme o dotaci na sídliště
Revitalizace sídliště Na Markových humnech je pro příští rok připravená. Máme dokumentaci, jsou vydaná potřebná povolení
a chybí jen jediné - peníze. Samozřejmě je
to otázka nového rozpočtu města. Ale tak jako u jiných akcí, i zde se snažíme si přilepšit
nějakými dotacemi. Využili jsme možnosti
nabídnuté Ministerstvem pro místní rozvoj
a podali žádost na první etapu revitalizace.
Současně se ještě pokusíme získat podporu
z Kraje a Ministerstva zemědělství i na inženýrské sítě. Zda jsme uspěli, budeme vědět
začátkem příštího roku.
A když už píšu o podaných žádostech, rádi bychom ještě dosáhli na nějaké evropské
peníze. V současné době máme podané žá-

mě těší, že na základě zpracované analýzy
zadávání veřejných zakázek u měst a obcí
jsme se v rámci ČR umístili mezi 20% nejlépe hodnocených úřadů a získali tak ocenění „Dobrý zadavatel“. Je to hlavně vizitka dobré práce Vladimíra Švece a odboru
rozvoje našeho úřadu a našich spolupracovníků.

Hasiči mají nové auto

Tedy ne úplně nové, ale spíš zánovní. I tak je
podstatně modernější než doposud používaná Tatra 148. A hlavně je to auto, které vjede
bránou na náměstí. Vlastně se to ani nemusí učit, protože doposud sloužilo u telčských
profesionálních hasičů. Díky dobré spolupráci s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina se cisterna Tatra 815 nyní pře-

tých linek“. Jednání zatím probíhají a uvidíme, jak dopadnou...

Poděkování

Končí volební období a před námi jsou volby do městského zastupitelstva. Po celé čtyři roky jste měli možnost se ve městě nebo prostřednictvím Telčských listů setkávat
s výsledky práce současného zastupitelstva.
Je na vás, jak naši práci zhodnotíte a jaké vysvědčení nám vystavíte v následujících komunálních volbách.
Za mě osobně bych chtěl všem zastupitelům poděkovat za práci, kterou za čtyři roky
v oblasti investic i veřejného života odvedli. Jsem přesvědčen, že je to ve městě vidět.
Poděkovat chci i pracovníkům městského
úřadu za potřebný servis při řešení problémů ve městě.
Ale hlavně chci poděkovat vám, obyvatelům města, za součinnost, pomoc, pochopení i potřebnou kritiku. Samozřejmě si
uvědomuji, že ne vše se podařilo vyřešit,
že se někdy pro velké projekty zapomínalo na malé věci, které vám otravovaly život.
A že třeba při rekonstrukcích ulic to bylo
někdy hodně na hraně. Věřím ale, že i přes
uvedené problémy bylo nakonec vše vyváženo výsledným dílem.
Roman Fabeš

V Telči 84 prvňáčků

Vítězkám Desetiboje seniorů předal medaile 11. září starosta Roman Fabeš. Více na str. 21.

Foto: Eva Pavlíčková

dosti o dotace na rozšíření parkovací plochy
u vlakového nádraží a na vybudování dalšího parkoviště na bývalém autobusovém
nádraží. V přípravě je pak podání žádosti
na rozšíření kapacity Mateřské školy v Komenského ulici pro děti od dvou let.

Veřejné zakázky na výbornou

Je to jak s řadou našich jiných zákonů,
předpisů a nařízení. Víte, že jsou složité, spíše komplikují, než usnadňují život,
a neustále se slibuje jejich zjednodušení,
které bohužel nepřichází. Ale stejně se jimi
musíte řídit. A tak je to i se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Prošel už tolika novelami, pod hesly větší transparentnosti a efektivity se pořád něco doplňuje,
ale slibované úpravy, které by pomohly najít kvalitní dodavatele, stejně nepřichází.
A na druhé straně jste ze všech stran kontrolováni, zda jste něco neporušili. O to víc
TL 10/2018

sune do užívání naší jednotky dobrovolných
hasičů. Společně s dostavbou nového zázemí si určitě takové zlepšení podmínek pro
zásahy naši hasiči zaslouží.

Vrátí se spoje Student Agency?

Veřejná doprava je nyní ústředním tématem jednání krajských zastupitelů. Zatím
vše probíhá dobře a zdá se, že by v nejbližší době mohlo být připraveno výběrové řízení na spuštění integrované dopravy v našem kraji. Jak už jsem psal dříve, pro Telč
by to znamenalo zlepšení dostupnosti Jihlavy hlavně přímými vlakovými spoji.
Ale ještě jedna věc je v jednání. Mezi cestujícími byly v Telči hodně oblíbené „žluté
autobusy“ do Brna a Českých Budějovic.
Bohužel tyto spoje postupně vytlačily a zrušily zavedené linky a pak bez udání důvodů
skončily také. Nyní jsme ale dostali nabídku jednat o obnovení alespoň nějakých „žlu-

Pondělí 3. září bylo prvním školním dnem
pro 84 prvňáčků, kteří nastoupili do základních škol ve městě. „43 jich je žáky
Základní školy v Hradecké ulici, 41 pak
Základní školy v Masarykově ulici,“ informovala TL Jaroslava Pavlů z útvaru školství městského úřadu a dodala, „významný
životní mezník prožili všichni slavnostně.
V Divadelním sále zámku je pozdravil starosta Roman Fabeš a každý si odnesl pamětní medaili.“ Tu si můžete prohlédnout
na poslední straně vydání.

Ustavující zasedání
zastupitelstva
V době uzávěrky a zpracování říjnového vydání TL jsme nemohli znát datum ustavujícího zasedání zastupitelstva města po volbách,
které se uskuteční 5. a 6. října. Musíme přihlédnout k zákonným termínům, které jeho
svolání stávajícím starostou města předchází. Nové zastupitelstvo se pravděpodobně
sejde na konci října, spíše až počátkem listopadu. Sledujte proto úřední desku radnice
a plakátovací plochy ve městě.
str. 3

Volební servis TL

Ceny města schváleny
Ceny města Telče jsou již řadu let udělovány lidem či institucím, které se v tom
daném roce mohou pochlubit nějakým
úspěchem nebo svou činností dlouhodobě reprezentují město. I pro letošní rok
zastupitelé na svém posledním zasedání schválili nositele těchto cen. Rád bych
vám je krátce představil:
Jaroslav Kadlec je dlouholetým organizátorem řady akcí Farní charity Telč.
Myslím, že není třeba představovat
Tříkrálovou sbírku, ale ani různé sbírky
pro postižené živelními katastrofami či
pro další potřebné.
Anežka Tichá je sbormistryní pěveckého
sboru Santini. Ten letos oslavil 10 let činnosti a zaměřuje se jak na duchovní, tak
i světskou hudbu. Svými koncerty těší jak
domácí publikum, ale i úspěšně reprezentuje naše město.

Kruh přátel hudby patří mezi nejstarší
podobná uskupení v naší republice. Letos
slaví 40 let aktivní činnosti, v rámci které svými koncerty a přednáškami propaguje a popularizuje vážnou hudbu v Telči
i dalekém okolí
Renáta Křížková před jedenácti lety založila v Telči mažoretky a od té doby je
i vedoucím této organizace. Jednotlivá
družstva reprezentují město v řadě soutěží. Letos získaly Růže a Růžičky bronzové medaile na mistrovství Evropy.
Pavel Jerie patří mezi významné znalce
telčských památek. A díky jemu se podařilo jednu z nich zachránit. Dům v Palackého ulici, který dlouhá léta chátral a hrozilo jeho zničení, je nyní ukázkou vzorové
záchrany a rekonstrukce památky.
Roman Fabeš

Slavnostní předávání Cen a Uznání města Telče za rok 2018
středa 24. října v 17:00 v Konírně státního zámku

Efektivní elektronický úřad
Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu byly v průběhu
letních měsíců na městském úřadě realizovány významné části IT infrastruktury.
Některé části projektu se týkají bezpečnosti dat, jiné zvyšují dostupnost poskytovaných služeb a jejich kvalitu, další část
například řeší nařízení Evropské unie eIDAS v podobě kvalifikovaných prostředků. Tyto části projektu jsou směrovány
především dovnitř úřadu. Projekt ale řeší
i ty služby, které budou poskytovány směrem ven, tedy přímo k občanům, případně
dalším skupinám uživatelů. Jde o Elektronickou úřední desku umístěnou v podloubí
radnice a webovou aplikaci Portál občana.
Elektronická úřední deska nahradí vývěsní tabule úřední desky, do kterých byly

umisťovány papírové dokumenty. Nové
zařízení nabízí ve své podstatě neomezený
prostor pro čím dál větší množství dokumentů a také nástroje pro jejich vyhledání
či například úpravu velikosti pro pohodlnější čtení.
Portál občana je webová aplikace, která
bude nabízet dálkové zpřístupnění informací ohledně pohledávek vůči městskému úřadu, a to nejen zpětně, ale také jako
předpis plateb. Konkrétně bude obsahovat pohledávky v oblasti poplatků ze psů,
za likvidaci komunálního odpadu, pronájem pozemků, Telčské listy ad. Jakmile bude služba převedena do rutinního provozu,
popíšeme její možnosti v TL detailněji.
Ing. Dušan Novotný
vedoucí odd. informatiky MěÚ

GOB a SOŠ se otevře Týden pěstounství
veřejnosti
Od 1. do 5. října proběhne v Kraji VysočiV sobotu 13. října nabízí vedení GOB a SOŠ
široké veřejnosti volnou prohlídku celého školního areálu v Hradecké ulici v době
od 13:30 do 15:30. Návštěvníci si samozřejmě budou moci prohlédnout vystavenou kolekci unikátních vyřezávaných tabel SOŠ,
připomněl ředitel školy Stanislav Máca.
str. 4

na pod záštitou Krajského úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí Týden pěstounství.
Sociální odbor telčského městského úřadu připravuje v jeho rámci na 3. října od 15 do 17
hodin konzultační odpoledne pro veřejnost
a zájemce o náhradní rodinnou péči.

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 obcích správního obvodu ORP Telč (str. 5)
v srpnovém čísle:
● Kolik zastupitelů se volí v obcích
správního obvodu ORP Telč (str. 2)
● Oznámení o místě a době konání voleb
v městě Telč (str. 6)
v zářijovém čísle:
● Počty kandidátů v obcích správního
obvodu v příspěvku (str. 1 a 2)
● Hlasování do přenosné volební schránky v Telči (str. 4)
● Vydávání občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů v době voleb pro
občany s trvalým pobytem ve správním
obvodu ORP Telč (str. 4)
v tomto čísle:
● Ustavující zasedání zastupitelstva města (str. 3)
Připravuje odbor vnitřních věcí MěÚ

Humanitární sbírka
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 13. října od 9
do 14 hodin v zadní části Panského dvora.
Přístup ke sběrnému místu je pouze zadní branou z Batelovské ulice a stále přímo
po místní komunikaci. Místo sběru je označeno logem Charity. Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, plyšové hračky, pouze nové
boty. Prosíme, věci noste v pevných obalech
(krabice, pytle). Bližší informace: Jaroslav
Kadlec, Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552

Nezaměstnanost
v srpnu
ČR
srpen 3,1% (červenec 3,1%, červen 2,9%)
Kraj Vysočina
srpen 2,8% (červenec 2,8%, červen 2,6%)
Správní obvod Telče
srpen 2,7% (červenec 2,9%, červen 2,5%)
Telč
srpen 3,1% (červenec 3,2%, červen 2,8%)
Obce správního obvodu III Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí na konci června:
Borovná (8,3), Doupě (6,8), Olší (8,0), Sedlatice (5,6), Vanov (5,3), Vápovice (10,7),
Vystrčenovice (7,1), Zdeňkov (5,6)
Zdroj: Statistiky ÚP
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Podávání žádostí o finanční příspěvek

Program regenerace MPR a MPZ 2019
Jako i v minulých letech připravuje Město Telč souhrnnou žádost o finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2019. Při
zpracování souhrnné žádosti, která se bude
na Ministerstvo kultury ČR odesílat v průběhu listopadu 2018, se vychází z konkrétních
žádostí jednotlivých vlastníků nemovitostí.
Upozorňujeme proto všechny vlastníky památkově chráněných objektů v městské památkové rezervaci Telč a v městské památkové zóně Telč – Staré Město, kteří chtějí
žádat o finanční příspěvek na obnovu těchto
kulturních nemovitých památek, že formulář žádosti o finanční příspěvek na rok 2019
je k dispozici na odboru rozvoje a územního plánování MěÚ. Formulář je také uveřejněn na internetových stránkách města
(www.telc.eu). Nejpozději možný termín
odevzdání vyplněné žádosti včetně příloh
je 6. listopadu 2018. Veškeré žádosti odevzdávejte na podatelnu MěÚ Telč, neboť

garantem a nositelem Programu je Město
Telč. Žadatelé, kteří neuspěli se svojí žádostí v minulých letech, musí ve vlastním zájmu žádost z letošního roku aktualizovat,
především z hlediska odhadu stavebních nákladů a platnosti stavebního povolení nebo
souhlasu stavebního úřadu, a mohou žádost
podat znovu. Termín podání všech žádostí,
nových a z letošního roku je stejný, tj. 6. 11.
2018. O finanční příspěvek mohou požádat pouze majitelé nemovitostí, které jsou
zapsány v Ústředním seznamu nemovitých
kulturních památek, tzn., že objekty mají
vlastní rejstříkové číslo památky. Další podmínkou je, že se předmětná nemovitost nachází v městské památkové rezervaci Telč
nebo v památkové zóně Telč – Staré Město.
Na závěr upozorňujeme žadatele, že žádosti
neúplné a bez doložených povinných příloh
nebudou do souhrnného soupisu zařazeny.
Mgr. Jiří Křenek
odbor rozvoje a územního plánování

Pozvánka do radniční síně

100 let republiky
Výstava, která se koná od 1. října ve vstupní síni telčské radnice, připomíná toto významné datum v české historii celou řadou
dokumentů. Připomenuti jsou legionáři, mezi nimiž bylo nemálo telčských rodáků. Připomenuta je také významná událost, která se
v Telči odehrála 28. července 1918. Národní
manifestace na podporu vzniku samostatného Československa se na náměstí zúčastnilo na 20 tisíc lidí! Její hlavní iniciátor, poslanec a předseda „Svazu říšských poslanců
českých“ František Staněk, k nim promluvil
společně s dalšími, později významnými českými politiky, Vlastimilem Tusarem a Václavem Klofáčem. Část výstavy je pak věnována
Tomáši G. Masarykovi a Rastislavu Štefáni-

kovi. Na výstavě nemůžeme opomenout žulový monolit, vytěžený v Mrákotíně a převezený na Pražský hrad, kde byl 28. října 1928
slavnostně odhalen k desátému výročí vzniku
republiky. A také to, že v tomto roce navštívil
Telč prezident Masaryk a do městské kroniky
se zapsal zlatým perem. To je také jeden z vystavených exponátů! Část výstavy je věnována státním symbolům, které zůstávají dnes
opomenuty, a málokdo si dnes uvědomuje,
co vlastně znamenají. Můžeme se dohadovat,
jestli to je osud, že číslo osm ovlivňuje naše
dějiny nebo náhoda. Faktem zůstává, že roky
zakončené osmičkou jsou pro českou historii zásadní.
Helena Grycová Benešová

Wi-Fi na dráze. Dárek jako od Julese Verna
Ke stým narozeninám železniční trati Kostelec – Telč, jež oslavila letos v srpnu, dostala
dárek, který si naši předci při jejím uvedení
do provozu nedovedli představit ani v nejbujnější fantazii. Snad Jules Verne... Telčské
listy o něm informoval mluvčí Českých drah
Petr Šťáhlavský: Cestující v motorových vozech RegioSpider na Vysočině, tedy i na trati Kostelec – Slavonice, mohou nově využívat
připojení k internetu prostřednictvím palubní Wi-Fi sítě. Dostupnost internetu byla zajištěna na základě objednávky Kraje Vysočina,
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který regionální osobní dopravu financuje. Lenka Horáková, ředitelka centra osobní
dopravy ČD, informaci P. Šťáhlavského pak
upřesnila: Připojení k internetu prostřednictvím palubní sítě Wi-Fi je v současnosti dostupné ve všech 13 motorových vozech RegioSpider, které na Vysočině provozujeme.
Připojení našich zákazníků k celosvětové digitální síti i během cesty v regionálních vlacích jim umožňuje lépe využít čas strávený
na cestě třeba do práce nebo do školy.
Podle TZ

Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Plastový odpad
a kultura
Psát o bohatém letním kulturním programu
na náměstí a o nakládání s plastovým odpadem je na první pohled nelogické. Právě v tomto případě ale platí známé: Všechno souvisí se vším. Zatímco v době festivalu
Prázdniny každý den ráno naplnily úklidové čety na dvě desítky 240 l pytlů plastovým
odpadem, převážně nápojovými kelímky,
v neděli ráno po stejně dobře navštívených
Historických slavnostech to byly pytle čtyři! Zázrak? Ty se v této oblasti určitě nedějí.
Musíme se o ně postarat sami. Ve spolupráci
s provozovateli stánků s občerstvením jsme
u nich vyzkoušeli používání vratných kelímků na nápoje podávané mimo restaurační zařízení. Firma Cup Systém, specializující
se na podporu kulturních akcí, nám jednorázově pro ně nejen vratné kelímky zapůjčila,
ale sama je dovezla a po slavnostech si je odvezla k vymytí v průmyslové myčce. Tuhle
novinku jste poznali pouze při prvním nákupu nápoje zaplacením zálohy. Nebyla malá,
40 Kč. Ale zkušeností firmy je, že při nízké
záloze se kelímky nevrací. Přesto se některé
kelímky nevrátily a máte tak doma zajímavý
suvenýr. V těchto TL je na jiném místě informace, že na rozdíl od dřívějška, kdy výkupní firmy za plastový odpad městu platily, jim
teď za jeho odebrání platíme nemalé částky.
Aktuálně 1700 Kč za tunu. Proto bylo snížení nákladů za likvidaci plastového odpadu
při Historických slavnostech nezanedbatelným počinem. Podle mě ještě nějakou dobu potrvá, než si na vratné nápojové kelímky zvykneme. Ale tahle cesta, byť třeba v jiné
podobě, je v budoucnu nezbytná. A že je proveditelná, dokazují již teď třeba Pivovar Trojan a Klub Prostor, které vratné kelímky používaly i v průběhu festivalu Prázdniny.
Pavel Komín

Sběrový kalendář
Objemný odpad
I. - II.
III.

1. 10.
2. 10.

IV.
3. 10.
V. - VI. 4. 10.

Biologický odpad

I. - II.
15. 10. IV.
17. 10.
III.
16. 10. V. - VI. 18. 10.
Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic
Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní
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Policie ČR Telč informuje
Odcizil čerpadlo

Policisté pátrají po pachateli, který v Radkově v době od poloviny července do poloviny srpna odcizil kalové čerpadlo a požární hadici dlouhou cca 25 m. Krádeží
vznikla škoda necelých 10 tis. Kč.

Cyklistka bumbala

Ve čtvrtek 23. srpna jela po jedenácté hodině večer Radkovskou ulicí cyklistka,
která v zatáčce na Dačickou ulici vyjela
mimo komunikaci, kde havarovala. Přitom se zranila a byla zdravotnickou záchrannou službou převezena na ošetření
do jihlavské nemocnice. Policisté provedli u ženy dechovou zkoušku a naměřili jí
1,05 promile alkoholu.

Výtečník na silnici. 2,5 promile!

V neděli 2. září byli policisté před druhou hodinou v noci přivoláni do Slavíčkovy ulice, ve které se nacházel značně opilý muž. Na místě pak zjistili, že se jedná
o dvaašedesátiletého muže, který byl zraněný na obličeji a ohrožoval provoz na silnici. Při dechové zkoušce mu naměřili
2,48 promile alkoholu. Přivolaní zdravotníci muže odvezli na ošetření do nemocnice. Zranění si způsobil sám, když upadl.

Našli dvě pohřešované

V sobotu 1. září vypátrali policisté dvě
dívky, které utekly ze zařízení pro mlá-

dež. Před jedenáctou hodinou v noci nalezli patnáctiletou dívku, po které bylo vyhlášeno pátrání, ve Staňkově ulici.
O půl hodiny později pak druhou pohřešovanou v Masarykově ulici. Obě mladistvé předali zástupci příslušného zařízení pro mládež.

Recividista udělal v Telči „ránu“

Policisté objasnili krádež, při které byla
způsobena škoda téměř 200 tisíc korun.
Ke krádeži došlo v úterý 31. července
v ranních hodinách v Telči na venkovní části restaurace, kde návštěvník města zapomněl svůj batoh s řadou věcí (přehrávač, fotoaparát, kameru ad.) v hodnotě
bezmála 170 tis. Kč. Situace využil pachatel a batoh téměř okamžitě odcizil. Na základě operativního šetření se policistům
podařilo zjistit totožnost podezřelého muže, který mění místo svého pobytu, a vyhlásili po něm celostátní pátrání. Podařilo
se ho dopadnout poté, co v Českých Budějovicích vnikl po vykopnutí dveří do bytu
své známé, odkud později odešel. Poté, co
ho kriminalisté vypátrali a zadrželi, zahájil policejní komisař jeho trestní stíhání.
Celou policejní informaci najdete v Listárně TL.
Podle zprávy npor. Mgr. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Hasičské zprávy

Hasičský pětiboj

Od 15. června do 16. září zasahovala jednotka HZS, stanice Telč, u sto deseti událostí. Z toho bylo pouze jedenáct požárů.
Největším byl požár skladu slámy v Radkově 3. srpna, u kterého zasahovalo přes
pětadvacet hodin osm jednotek z Telče,
Dačic, Třeště, Radkova, Staré i Nové Říše a Jihlavy. Stejný počet jako požárů, jedenáct, bylo i dopravních nehod. Ostatní
zásahy byly technické pomoci, při kterých hasiči prováděli odstraňování stromů
a větví z komunikací, odstranění bodavého hmyzu, likvidace olejových havárií ad.
Desetkrát jednotka spolupracovala se zdravotnickou záchrannou službou při transportu pacienta, z toho čtyřikrát asistovala
při transportu pacienta do vrtulníku letecké
záchranné služby. 25. června jednotka provedla taktické cvičení na požár Základní
školy v Nové Říši společně s jednotkami
dobrovolných hasičů z Nové a Staré Říše
a Bohuslavic. Při cvičení byla evakuována
celá škola a hasiči provedli likvidaci simulovaného požáru ve sklepě školy.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

V sobotu 15. září se v areálu stanice HZS
v Luční ulici uskutečnil již sedmnáctý ročník soutěže Hasičský pětiboj s disciplínami Firefighter Combat Challenge. Domácí
Milan Pařil se na ní postaral o nový rekord
tratě časem 96,36 s. Ještě jedno vítězství si
pak odnesl společně s kolegy z telčské stanice, Josefem Volfšicem, Alešem Němečkem,
Jiřím Pařilem a Pavlem Soutorem. Zvítězil
s nimi v kategorii štafet.
JF
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Po uzávěrce

6. 10. v 17 hod. na náměstí

Koncert TELČísel
a jejich hosta

Eastern Cape Youth Choir
z Jihoafrické republiky

Panský dvůr Telč
v říjnu
27. – 28. 10.
KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU – TUŽKA
KDY: V sobotu 27. 10. začínáme v 9 hodin
a v neděli 28. 10. v 10 hodin. Konec kurzu
je individuální.
KDE: Podkrovní sál (kinosál) Pro účastníky
je možnost parkování přímo v Panském dvoře.
S SEBOU: jídlo, pití
• předlohu, dle které budete kreslit – černobíle ofocenou fotografii pouze obličeje
přes tři čtvrtiny A4, přezůvky
VÍCE O KURZU:
http://www.prosvujusmev.cz/…tuzka-2.
html, omezená kapacita 10 – 20 osob, cena
kurzu: 1.500 Kč
LEKTOR: Martin Hes, tel. č. 722 161 891
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:
TIC Panského dvora, 564 403 780,
info@panskydvurtelc.cz
Dárkový poukaz vystavíme na vyžádání.
Pro Tl připravila Hana Plachá

Říjen v Univerzitním
centru
• Kyberkonference pro pedagogy, 2. října
• Jednání Asociace Univerzit třetího věku,
4. října
• EUSOC – výjezdní zasedání Fakulty sociálních studií MU, 4. – 7. října
• Výjezdní zasedání Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity, 8. – 9. října
• Přednáška NPÚ – Cyklus Rodinné stříbro, 10. října, pro veřejnost od 18 hod.
• Setkání ředitelů škol, 11. – 12. října
• Zahájení dalšího cyklu U3V, 12. října
• Setkání Architektů Blo-c, 12. – 14. října
• Výjezdní setkání zaměstnanců Domova
pro osoby se zdravotním postižením Sulická, 15. – 16. října
• Vzdělávací seminář Společnosti českých
Unitářů, 17. – 21. října
• Jednání doktorandských studentů Přírodovědecké fakulty MU, 26. – 29. října
Podrobnější informace o všech akcích jsou
na internetových stránkách nebo na tel.
777 119 220.
http://www.uct.muni.cz
https://www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc
Pro TL připravuje Jaroslav Makovec
TL 10/2018

Město Telč každý rok investuje 80 mil. Kč
Město Telč každoročně realizuje celou řadu investičních projektů. Pokud bychom
vzali projekty za posledních pět let, dosahuje celková proinvestovaná částka 400
mil. Kč. Za posledních 10 let jde o částku
přes 800 mil. Kč. V průměru tedy Město
Telč investuje do infrastruktury, komunikací, škol, sportovišť, životního prostředí apod. 80 mil. Kč ročně. V této částce
jsou jen projekty, kde město bylo investorem. Samozřejmě v Telči probíhá celá řada dalších investičně nákladných projektů
ve spolupráci s městem, kde financování akce jde mimo město (např. nyní nový domov důchodců, rekonstruované krajské a státní komunikace apod.). Vzhledem
k velikosti a rozpočtu města jsme v republikovém srovnání v absolutní špičce, co se
týče objemu investic na občana. Samozřejmě jedním z hlavních důvodů je úspěšnost
v získávání dotací z fondů EU i ČR, neboť drtivá většina investičních i neinvestičních projektů města byla a je financována z dotací. Město se každoročně umisťuje
na předních příčkách v celorepublikovém
srovnávání měst, co se týče efektivnosti využívání dotací. Důležitým prvkem je
efektivnost. Tedy nerealizovat projekty jen
kvůli tomu, že je možnost získat dotace, ale
projekty, které jsou potřeba. Dotace jdou
do škol, prostranství, komunikací a chodníků, vodovodů a kanalizací, památek,
rybníků, sportovišť, objektů města, odpadového hospodářství apod. Zároveň je naší
snahou, aby realizované projekty nenavyšovaly provozní náklady města. Ve výčtu
projektů za posledních deset let nebyl realizován jediný projekt, který by výrazně-

ji navyšoval provozní náklady, ale naopak
celá řada projektů, které významným způsobem šetří provozní náklady města (např. zateplení škol a budov města, výměna
osvětlení za úsporné aj.). Úspěch v čerpání dotací však není jen o tom umět napsat
žádost, ale i o tom, jak je město celkově
připraveno a zároveň zda město do rizika
dotací chce jít. Realizovat dotační projekt
je výrazně složitější než realizovat projekt
přímo z rozpočtu města. Administrativa
a podmínky dotací jsou tak komplikované,
že řada obcí a měst do toho ani nejde. Navíc od počátku hrozí riziko vrácení dotací,
neustálé kontroly apod. Především evropské fondy jsou v tomto velmi složité. Tedy
úspěch je zcela jistě také v tom, že vedení města a zastupitelstvo se nebojí riskovat
a jít do dotací, nebojí se i investovat do nákladné projektové přípravy (je nutná s podáním žádosti) i když není jasné, že dotace
přijde. Nyní už víme, že i v příštím a dalších letech budou v Telči realizovány další
investiční projekty s podporou evropských
fondů. Máme dotačně podpořen velký projekt na rekonstrukci domu dětí a mládeže,
komplexní rekonstrukci radnice, je podpořena rozsáhlá rekonstrukce hlavní budovy
ZŠ Hradecká a rovněž i rekonstrukce ZŠ
Masarykova. Na dobré cestě jsou projekty
výstavby nového parkoviště na nádraží, revitalizace bývalého autobusového nádraží
či obnova pěších cest na Oslednicích. Jde
o projekty, které nevytváří zbytečné provozní náklady (spíše naopak), projekty významné pro život ve městě.
Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje
a územního plánování

Odpady: Starosti,
ale i radost ředitele
● Letošní počasí nás přimělo od počátku
srpna ke zdvojnásobení frekvence svozů bioodpadu. Rok přeje ovoci a je to vidět
i ve složení bioodpadu, kde velkou část tvoří jablka. Bohužel přetížením dochází i k poškození kontejnerů.
● Od počátku roku došlo k radikální změně
na trhu vytříděných složek. Nejcitelněji se to
dotklo obchodování s plasty, kde nám dříve jeho odběratelé platili, a dnes platíme
my jim.
● Přetrvávajícím problémem je kontaminace tříděných složek. Někteří jedinci mají pravděpodobně problém se čtením. Hází
do kontejnerů na kovy komunální odpad, bioodpad dávají do sběrných nádob včetně igelitových sáčků. Nekonečný příběh jsou kontejnery na textil, které nám někdo ucpává odpadem z kontejnerů na plasty.
● Začíná být problém s chybějícími QR kódy. Některé odpadly nebo občané si koupili
novou popelnici a nevyzvedli si příslušný QR
kód. Naši zaměstnanci dávají informativní
papíry pod víko popelnice, že QR kód chybí.
Pokud majitel popelnice tuto věc delší dobu neřeší, tak mu odpad nemůže být vyvezen. QR kódy si můžete bezplatně vyzvednout u nás v kanceláři na nám. Zachariáše
z Hradce 10 (zadní trakt radnice).
● Radost na závěr: Dostáváme dotazy, zda
máme nové auto. Začátkem roku jsme přikoupili starší vůz Mercedes Benz, který jsme
ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., polepili fotkami
s dominantami Míchovy skály a Velkopařezitého rybníku.

Pařezák. Vypouští se!
V úterý 11. září začalo vypouštění Velkého Pařezitého rybníka jako nezbytný krok
jeho připravované rekonstrukce. TL to potvrdila tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Kateřina Šůlová.
Na věci tak nic nezměnilo ani shromáždění občanů v neděli 9. září odpoledne
přímo u rybníka. Ještě předtím proběhla
21. srpna na radnici v Telči a 5. září v sídle
Agentury v Praze jednání, kterých se zúčastnili i zástupci autorů petice, jež žádala
odložení rekonstrukce rybníka. Pracovníci
AOPK ČR na nich podrobně vysvětlili důvody pro rekonstrukci hráze, zvolený termín í postup při vypouštění rybníka. Přitom také ocenili zájem petentů o ochranu
přírody. Podle závěrů jednání bude svoláTL 10/2018

na další schůzka přímo na místě před započetím prací s projektantem a realizační
firmou. Mimo jiné se na ní bude diskutovat o nutném rozsahu kácení stromů a šířce překopu hráze. „Zatím se zdá, že bohužel bude nutné pokácet tři velké stromy
v místě výpusti rybníka a nálety na návodním svahu hráze. Snažíme se uchránit každý strom,“ konstatoval na jednání Pavel
Pešout z AOPK ČR. Zástupcům petičního
výboru byla na obou jednáních nabídnuta spolupráce i v průběhu realizace rekonstrukce rybníka. Podrobnou zprávu z jednání 5. září v Praze najdete na http://www.
ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality
/z/

Více: www.ohrr.cz

Ing. Jiří Kadlec
jednatel OHR Services, spol. s r.o.

Deratizace kanalizace
V roce 2018 zajišťuje pro Vodárenskou akciovou společnost, a.s., divizi Jihlava, deratizaci jí provozovaných kanalizačních sítí na území města firma Ekoslužby Michal
Novotný (kontaktní osoba Michal Novotný, tel. 603 834 783, 568 829 733). Podzimní deratizace kanalizačních sítí proběhne v Telči od 24. září do 16. října.
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Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
160 roků

23. října 1858 se ve Velké Bíteši narodil
Jan Tiray (+25. 7. 1925, Praha). Od roku
1891 ředitel dívčí měšťanské školy v Telči. Skvělý pedagog a hudebník vedl řadu
let místní chrámový sbor, vyučoval zpěv
na reálce a byl ředitelem zdejšího kůru.
Propagátor i dnes moderních metod ve výuce, jako jsou výchovné koncerty pro žáky, tematické školní slavnosti, vycházky
ad. Telč proslavil na Národopisné výstavě v Praze v roce 1895 modelem vnitřního
města, jehož vzniku byl hlavním iniciátorem. V letech 1902 až 1919 kustod městského muzea. Ale hlavně: autor několika
dílů Vlastivědy moravské. Pro nás pak toho nejcennějšího, Telečský okres (1913).

140 roků
Foto: ČTK

Dopoledne 28. října 1918 zahájila v Ženevě skupina českých politiků vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem
protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého státu. Vývoj událostí v Praze byl ale rychlejší. To
samé dopoledne republiku spontánně vyhlásil u sochy sv. Václava na Václavském
náměstí Isidor Zahradník. Pozdější minis-

tr železnic v první československé vládě. Mezi architekty podoby nového státu
byl i poslanec telčského regionu František
Staněk. Jeho významné postavení na české politické scéně dokládá snímek ze zmíněného ženevského jednání, na kterém sedí druhý zleva. Vpravo od něj sedí Karel
Kramář, Edvard Beneš a Václav Klofáč...
Takže s trochou nadsázky: Díky Františku
Staňkovi jsme byli přitom...
/z/

Nové knihy městské
knihovny

Novinky Knihovny UC

Beletrie

Walden: Dědictví maorského náčelníka;
Maas: Dědička ohně; Castillo: Do posledního dechu; Jakoubková: Kam čert nemůže
… nastrčí manžela; Kallentoft: Lovci ohně;
Backman: My proti vám; Seddon: Nezavírej oči; Padevět: Ostny a oprátky; Cimický:
Ostrov smrti; Sýkora: Pět mrtvých psů; Steel: Vyznamenání; Dán: Žiješ jenom dvakrát;
Třeštíková: Veselí

Naučná

Honzák: Všichni žijem‘ v blázinci; Klumpar: Vysoké Tatry; Ferda: Receptář pátera Františka Ferdy; Jazairiová: Jediný svět;
Burkert: Na sever za půlnočním sluncem

Dětská

Němeček: 4 vesmírné příběhy Čtyřlístku;
Dahl: Kluk; Hucklesby: Osamělý králíček;
Johnson: Veterinární akademie. Škola začíná; Ralphs: Vládkyně ohně; Pearson: Zrádné srdce
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová
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Červenková/Honzák: Všichni žijem v blázinci; Hirt: Soudní lékařství I. a II. díl; Erben: Jak pomoci tělu, aby se vyléčilo samo;
Novotný: Účetnictví pro úplné začátečníky;
Tweed: Důležité prvky: atomy, kvarky a jiné drobnosti; Špatenková: Edukace seniorů;
Polišenská: Občanské právo hmotné; Winterová: Civilní právo procesní: část první: řízení nalézací; Winterová: Civilní právo procesní: část druhá: řízení vykonávací, řízení
insolvenční; Palán: Raději zešílet v divočině
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky knihovny NPÚ
Lopaur: Žďárský uličník. Historický místopis
obce Zámek Žďár; Strakoš: Nádraží Ostrava
– Vítkovice: historie, architektura; Scheufler
a kol.: Fotografové šlechtici v zemích Koruny
české; Großmann: Die schönsten StädteEuropas; Šimša: Lidový oděv na Moravě; Hrbáčová: Tradiční tkalcovství na Horňácku; Jeřábek (ed.): Počátky národopisu na Moravě
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

16. října 1878 se v Telči narodila Hedvika Krepčíková (+13. 4. 1960, Dačice).
Od roku 1902 aktivní členka ženského odboru telčského Sokola jako cvičenka, jednatelka, později cvičitelka a náčelnice.
V roce 1928 jí bylo uděleno nejvyšší sokolské vyznamenání Na stráž.

80 roků

27. října 1938 zemřel ve Zlíně Antonín V.
Slavíček (*1. ledna 1895, Rozseč). Malíř
a grafik, absolvent Umělecko-průmyslové
školy v Praze byl nejvýraznější výtvarnou
osobností regionu v meziválečném období.
Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách
Národní galerie, Galerie Vysočiny a v řadě dalších. V Telči, kde trvale žil, ho připomíná nejen po něm pojmenovaná ulice, ale
hlavně sgrafito Blaník z roku 1924 na sokolovně.

40 roků

31. října 1978 zemřel v Brně Oldřich Těšínský (*5. 6. 1914, Telč). Absolvent jihlavské obchodní akademie opustil v polovině padesátých let svůj původní obor,
ekonomiku a účetnictví, a postupně se zařadil se mezi přední české odborníky výpočetní techniky. Především v oblasti zemědělství a lesnictví se zasloužil, přes
odpor a nedůvěru okolí, o uvedení nového
oboru do každodenní praxe.

20 roků

18. října 1998 zemřel v Brně František
Bílkovský (*10. 8. 1909, Mrákotín). Absolvent reálky, občanskou profesí geodet.
Žák A. V. Slavíčka vytvořil rozsáhlé malířské dílo. Více než 400 grafických ex-libris, velké množství novoročenek a volných grafických listů a na 115 knižních
ilustrací.
Podle Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telčska, Muzejní spolek a Telčské listy, 1996
TL 10/2018

Žili mezi námi

Pane doktore, sbohem!
V pátek 24. srpna jsme se v Lipkách rozloučili s významným dětským lékařem
a moudrým člověkem MUDr. Kamilem
Janem Matějem Kuchlerem.
Jeho dědeček z otcovy strany do Telče přišel jako gymnaziální profesor a oženil se
zde s dcerou Matěje Štokra, dlouholetého
starosty Telče z počátku 20. století. Kamil
Kuchler (narozen roku 1931 v Praze) jako
žák a student trávíval v Telči prázdniny a podobně jako
předtím jeho otec zde
na sklonku života trvale žil, navštěvován početnou rodinou. Jeho život významně poznamenaly tři
osobnosti. Především legendární skautský
vedoucí a dětský spisovatel Jaroslav Foglar, jehož byl Kamil odchovancem a celoživotním přítelem. Potom osobitý filosof,
mládežnický vychovatel a také vězeň komunistického režimu Pavel Křivský, který
ho mimo jiné přivedl ke studiu medicíny
(otec a děd byli matematici, Kamila lákala
dramaturgie). A konečně po odborné stránce ho formoval především profesor Josef
Švejcar, učitel několika generací českých
pediatrů, kterému Kamil v 60. letech dělal na klinice zástupce a primáře. Po srpnu
´68 neschválil okupaci, a tak ho soudruzi
odstředili do Děčína, kde se jako primář
dětského oddělení stal lékařskou legendou
vyhledávanou rodiči malých pacientů z celé republiky. Po listopadu ´89 se na několik let stal odborným náměstkem ředitele
Thomayerovy nemocnice v Praze. V Telči
žil poměrně v ústraní, avšak získal si řadu
oddaných přátel především z okruhu pravidelných hostů restaurací Egypt a U Marušky. Blíže o neobyčejném životě a díle i některých dramatických lékařských zásazích
doktora Kamila Kuchlera pojednává jedna
kapitola publikace O duši lékaře, kterou
má k dispozici i městská knihovna.
František Houdek

Zdeňku, děkujeme
Mimořádně skromný muž Zdeněk Zamazal ze Starého Města, který nás
v srpnu opustil, se nepřímo zapsal
do historie Telčských listů a vlastně celého města. Byl první, kdo Listům poskytl rozhovor, který vyšel v jejich druhém čísle v březnu 1990. O čem byl?
O jeho účasti na expedici Antarktis 89,
která tehdy položila základy pro československou antarktickou stanici. Ten
druhý „čin“ je ještě méně známý. Autor snímku pro tehdy oblíbenou pohlednici města ho zachytil na běžkách při
přejezdu zasněženého Ulického rybníka. Navíc s jeho věrným newfoudlanďanem Garrym. Kdo Zdeňka znal, tak
ví, že nad oběma zmínkami by mávl ru-

Za účasti prorektorky MU Naděždy Rozehnalové, proděkana Pedagogické fakulty MU Vladimíra Richtera
a představitelů města se v pátek 21. září uskutečnilo v Divadelním sále zámku
slavnostní zakončení tříletého kurzu pořádaného Univerzitou třetího věku Masarykovy univerzity v telčském Univerzitním centru MU.
„Kurz jsme pořádali ve spolupráci
s Územním odborným pracovištěm NPÚ
pro Vysočinu v Telči. O jeho úspěšnosti vypovídá fakt, že osvědčení o jeho absolvování převezme na 70 seniorů,“ uvedl pro TL ředitel UC Jaroslav Makovec.
Podle TZ

UC: Ve stopě
telčských jezuitů

kou. Vlastní prezentace nebyla to, pro
co žil. Zato tam, kde byla potřeba pomoci na různých stavbách, byl jako doma. Mimořádně bude Zdeněk chybět
na střechách telčských kostelů a věží, jejichž údržbu díky své odvaze nezištně prováděl. A nejen těch telčských.
Pečlivost a pochopení pro potřeby druhých ho provázela při jeho působení
na Úpravně vody v Řásné, Meteorologické stanici Kostelní Myslová i na odboru rozvoje telčské radnice. Tady ho
ale často trápilo „svázání“ různými
předpisy a zákony. To nebylo pro jeho svobodomyslnou povahu. Míst, kde
Zdeněk Zamazal bude chybět, je určitě více, než jsem zmínil. Takže za vše,
i za to, co se nevešlo do tohoto sloupku:
Zdeňku, děkujeme.
Oldřich Zadražil

Klub důchodců v říjnu
21. října
Posvícení s krátkou vzpomínkou na vznik naší republiky.
27. října
Filmová projekce prací ing. Josefa Ambrože. Jejich námětem bude tentokrát Telč.
Obě akce se konají v klubovně KD ve 14 hodin na poliklinice v Masarykově ulici.
TL 10/2018

Slavnostní
promoce U3V

Jezuitská kolej v Telči, jinak také Dům třetí probace české jezuitské provincie, byla
ve své době centrem vzdělanosti středoevropského významu. Letos v pátek 21. září
na tuto pověst navázalo Univerzitní centrum Masarykovy univerzity, které v bývalé koleji působí. V jeho režii zde proběhl
slavnostní podpis memoranda o spolupráci šesti významných vzdělávacích a výzkumných institucí, Masarykovy univerzity v Brně, Dunajské univerzity v Kremži,
Českého vysokého učení technického
v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového
ústavu a Ústavu teoretické a aplikované
mechaniky AV ČR. Hlavním cílem memoranda je prohloubení spolupráce především
v oblastech výměny studentů, pedagogů či
pracovníků při společných studijních či
výzkumných programech.
Podle TZ

Ve Sdílení se bude
vzdělávat
Město Telč a poskytovatelé sociálních
služeb ve městě zvou na cyklus vzdělávacích kurzů se sociálně zdravotní tematikou pro širokou veřejnost. Ve středu
10. října od 11 do 16 hod. se koná workshop Paliativní přístupy v praxi v prostorách Sdílení na poliklinice v Masarykově ulici.
Podle TZ
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Santini v akci pošesté
Tentokrát v orlovně „v novém kabátě“
v neděli 14. října v 17 hodin. Zazní skladby české i světové, duchovní, světské, romantické, lidové, spirituály a další. Účinkuje pěvecký sbor Santini, který je s vámi
již 10 let. Diriguje Anežka Tichá. Koncert
bude s přestávkou, při které bude malé pohoštění, připravené sborem Santini a jeho
příznivců. Všem předem děkujeme za pomoc. Bez vás by to nešlo.
Santini hledá zpěváky i muzikanty do nově vznikajícího orchestru! Zájemci se mohou hlásit u Silvie Frydrýškové
(silvie.marie@volny.cz), Jany Křížkové
776278508, (jkmakler@seznam.cz), Anežky Tiché 723766825, (anezka.ticha@santini-telc.cz) nebo kteréhokoli člena sboru
Santini.
Více na www.santini-telc.cz
Podle TZ

Santini zve do „nové“ orlovny

Přeshraniční partnerství středních škol

Okny to začalo

Spolupráce GOB Telč
a G Waidhofen a/Th. žije

V říjnu 2015 uspořádal sbor Santini koncert pro orlovnu. Vybrané peníze byly využity na obnovu oken v sále, aby měl všestranné využití. Ještě týž rok se tento záměr
podařilo uskutečnit. Do sálu proniklo slunce a začal být přívětivější. I přes to, že byl
ušmudlaný, bylo v něm několik koncertů a divadel. Od té doby pár dobrovolníků udělalo ze zanedbané popelky nádherný
sál s nejlepší akustikou v Telči. Jsme rádi,
že jsme přispěli k obnově orlovny, která,
jak doufáme, začne brzy plnit své prvotní
poslání a bude vyhledávaným místem setkávání. Těší nás, že zrovna náš sbor bude
mít v opraveném sále koncert jako první.
Přijďte si s námi „Santini v akci“ zase užít.
Těšíme se na Vás.
Jana Křížková

14. října v 17 hodin
Santini v „nové“ orlovně. Buďte při tom!

Pavel Šporcl: Do Telče se zase rád vrátím
K nejzajímavějším lektorům letošního ročníku Francouzsko-české hudební akademie patřil bezpochyby houslový virtuóz
Pavel Šporcl. V současné době je to možná nejpopulárnější český umělec, působící v oblasti vážné hudby.
Proslavily ho nejen jeho neformální oblékání,
pirátský šátek či modré
housle, ale především
vynikající instrumentální schopnosti a snaha
vážnou hudbu popularizovat. V příjemném
prostředí Univerzitního centra jsem měl
možnost položit mu pár otázek.
Pavle, nemůžeme začít jinak než dotazem na Váš vztah k Telči …
V Telči jsem byl poprvé tak před dvaceti, možná i více, lety. To tu také probíhaly
kurzy akademie, ale aktivně jsem se jich
neúčastnil. Přijel jsem tenkrát do Telče navštívit své kamarády, kteří tady učili, a určitě jsem tady v tom mezidobí minimálně
jednou hrál. Delší pobyt v Telči jsem ale
zažil až teď, letos. I když to vlastně není
opravdový pobyt, protože kromě budovy
Univerzitního centra a základní umělecké
školy, kde učím, jsem vlastně neměl možnost si Telč pořádně prohlédnout. Kromě
včerejšího večera, kdy jsme s panem profesorem Bukačem vyrazili na pivo do kemstr. 10

pu U Roštěnky. Mají tam výborné pivo tady z místního minipivovaru. Myslím, že se
jmenuje Trojan a moc mi chutnalo.
Letos jste v Telči jako lektor a pedagog
a my jsme na půdě Univerzitního centra Masarykovy univerzity. Co to ve Vás
vzbuzuje?
Musím se přiznat, že univerzita jako taková ani moc ne, spíš můj vřelý vztah k našemu prvnímu prezidentovi Masarykovi. Jak
asi všichni víme, letos slavíme stoleté výročí vzniku naší republiky. Bohužel si nejsem jistý, jestli je co slavit, ale ta situace
je taková, jaká je. Musíme se s tím nějak
vyrovnat.
Pojďme zpátky k hudbě. Co o projektu
Francouzsko-české hudební akademie
soudíte?
Akademie má dlouholetou tradici a podle
mého je to jedna z nejvýznamnějších akcí
tohoto typu v republice. Jsem rád, že letos
jsem mohl být její součástí. Je dobře, že
se koná v takto krásném městě. Že město, možná i díky akademii, také trošku žije.
Myslím v tom kulturním smyslu. Opravdu
se mi tady moc líbilo, a pokud vyjde moje angažmá a pobyt tady v Telči i na příští
rok, tak se sem budu opět moc těšit.
S Pavlem Šporclem hovořil
Jaroslav Makovec

Přeshraniční partnerství středních škol,
stejnojmenný projekt středních škol partnerských měst Waidhofenu a/Th. a Telče,
který je financován z programu Evropské unie INTERREG V-A, pokračuje letos na podzim dalšími akcemi. 30. srpna se
uskutečnila na telčském gymnáziu schůzka realizačního týmu, které se zúčastnil
za rakouskou stranu ředitel waidhofenského gymnázia Mag. Roland Senk. Byly dohodnuty termíny a program dalších akcí.
20. září se ve Waidhofenu konalo odvetné
utkání studentů ve fotbalu a volejbalu. 10.
října přijedou waidhofenští studenti poznávat Telč a v listopadu se naši studenti
seznámí s Waidhofenem a/Th. O průběhu
všech akcí budeme čtenáře Telčských listů
postupně informovat.
PaedDr. Věra Zadinová

Z našich škol

Ztichlý les aneb
Zachraňme asijské pěvce
Žáci 5. A ZŠ Masarykova se koncem loňského školního roku zapojili do projektu
s názvem Ztichlý les. Jeho cílem je zvýšit v Evropě povědomí široké veřejnosti
o současné kritické situaci asijských zpěvných ptáků a sesbírat dostatek finančních
prostředků na vybrané ochranářské aktivity a terénní výzkumy. Pod vedením učitelky Lucie Svobodové Kretové zpracovávali
ve skupinách informace získané o ohrožených druzích ptáků. Následně vše graficky zaznamenali na velké kartony, z nichž
v Panském dvoře vytvořili informační výstavu s doprovodnými aktivitami pro děti. Výstavu můžete v prostorách Panského
dvora zhlédnout do 30. dubna 2019. Zároveň můžete pomoci i vy. Jak? Pokud máte
doma funkční dalekohled, který již nevyužíváte, přineste jej na informační centrum
Panského dvora. Dalekohledy budou využity jako pomůcka pro asijské děti, které se
díky pozorování ptáků budou učit respektu
k přírodě a zároveň budou motivováni tyto pěvce zachraňovat. Druhou možností je
zakoupení drobných předmětů na podporu
tohoto projektu, které lze za symbolickou
cenu získat v Panském dvoře. Všem, kteří
se společně s námi rozhodnou projekt podpořit, předem děkujeme.
Andrea Smejkalová
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Narodili se v Telči

Před sto lety. Italská radost i v Telči
Ten příběh se začal psát 23. května 1915.
Právě v tento den vyhlásila Itálie svému již
bývalému spojenci, Rakousko-Uhersku,
válku. Velká válka tak dostala nový rozměr. Ale ne takový, jaký plánovali italští
generálové. Místo bleskové války se úporné boje na italské frontě protáhly až do samého konce světového válečného konfliktu, do listopadu 1918. S odstupem doby
musíme přiznat, že Rakousko - Uhersko
řešilo novou situaci, na kterou nebylo připraveno, velmi operativně. Napsat „humánně“, se v případě války zdá jako protimluv. Ale bylo tomu tak. Během několika
dní „vysídlilo“ z předpokládané frontové
zóny na tehdy rakouském území více než
75 tisíc obyvatel. V daný okamžik to bylo pro ně velmi bolestné, ale ušetřilo je to
od skutečných válečných hrůz a ztrátách
na životech. Během několika dnů je nákladními automobily, vlaky a samozřejmě
i pěšky přesunulo do zázemí v Rakousku,
Čechách a na Moravě. S sebou si mohli
vzít jen malé zavazadlo a jídlo na několik dní předpokládaného přesunu. Slibovaný několikatýdenní exodus se nakonec
protáhl téměř na čtyři roky. Byl o to těžší,
že vysídlenými byli jen ženy, děti a staří
lidé. Bojeschopní muži byli v té době již
dávno ve válce. Asi je pochopitelné, že prvotní přijetí uprchlíků bylo pro obě strany
velmi složité. Bariérou byla jak rozdílná
řeč, odlišný životní styl a také to, že i obyvatelstvo vnitrozemí se potýkalo s nouzí.
Podle dochovaných svědectví vše nakonec překonala skromnost běženců, jejich
pracovitost a hlavně děti. Ty se při hrách
se svými vrstevníky rychle učily novou
řeč a byly tak často prostředníky mezi dospělými. Bezprostředně po skončení války se všichni postupně vrátili do svých,
válkou často zničených, domovů. Pro většinu z nich tak začal nový život v novém
státě. V Itálii, které jejich území po válce připadlo. Do Telče přišel první transport uprchlíků, 70 žen, dětí a starých lidí, hned na jaře 1915. Pocházeli z města
Rivy, ležícího na břehu Gardského jezera a obcí Nago a Varone. I další skupina
běženců byla z hejtmanství Roveretto ,
z vesnic Ceute, Folgaria a Lavazone. Byli ubytovaní ve spolkovém domě sv. Josefa, předchůdci dnešní orlovny v Jihlavské
ulici, v jezuitské koleji na náměstí, později také v městském špitále na Starém Městě (dnes DpS) a i v soukromých domech.
Například v čp. 55 (dnes DDM). Městu
a jeho obyvatelům slouží ke cti, že se jim
snažilo těžký úděl ulehčit. Telčské ženy,
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konkrétně paní Bloudková, Šašecí a Hovězová, organizovaly materiální pomoc.
Bylo potřeba lůžek, přikrývek a prádla...,
píše kronikář Antonín Podsedník. Běženci dostávali prostřednictvím okresního
hejtmanství denní podporu 1 Kč na nákup potravin. Z rozhodnutí rady města
jim navíc byla prodávána dotovaná kukuřičná mouka na jejich oblíbenou polentu.
Město také zřídilo zvláštní funkci komisaře italské „kolonie“. Stal se jím pozdější starosta, lékárník Karel Paclík. Pro děti
uprchlíků byla v dívčí měšťance (jezuitské koleji) zřízena zvláštní třída, ve které zprvu vyučoval italský kněz, později
jedna z uprchlic. Za zmínku stojí i další postřehy kronikáře Podsedníka, který osobně pobyt uprchlíků zažil: Již měsíc po ubytování dalo okresní hejtmanství
rozkaz, aby schopní byli vybráni a posláni na práci do Štýrska, kde pobyli krátkou
dobu. Utekli však odsud všichni a vrátili se zase do Telče... Nebo: Nejraději kosili luka, ženy a děti chodily v létě pilně
na borůvky... Ale hlavně: Nejméně jeden
Ital a pět Italek se v Telči narodilo:
4. června 1915
Mercedes Maria Josefine Montagni, dcera Emanuella Montagniho, topiče v továrně
v Rivě a Elišky, roz. Michelangelo
18. září 1915
Maria Teresia Gremes,
dcera Carlo Gremes, rolníka v Ceutě a Emmy, roz. Rossi
13. dubna 1916
Idelma Paulina Karolina Benatti, dcera
Ermano Benatti, obuvníka v Rivě a Josefy,
roz. Manaro
12. ledna 1918
Anežka Mazzoldi,
dcera Františka Mazzoldi, rolníka v Nago
a Rosy, roz. Stefenelli
3. března 1918
Adolfo Tonelli,
syn Adolfa Tonelliho, rolníka ve Varoně
a Lavinie, roz. Garonzi
25. dubna 1918
Anna Carbonari,
dcera Fioravante Carbonariho, dělníka
v Carbonare a Karoliny, roz. Carbonari(?)
Oldřich Zadražil
s přispěním Renáty Koníčkové
Více na toto téma v práci Italští uprchlíci
na jižní Moravě v letech 1915 – 1919 autorů Ivany Bojdové a Evy a Karla Šebkových. Telč a její správní obvod nejsou v publikaci zmíněny.

9. díl

1918 ►100◄ 2018
SKOŘEPA JAN
katol., ženatý dělník v Telči, *1871
v Vanůvku; od 1914 u 14. pěš. pl. ● padl 26. 1. 1915 v Karpatech
SMETANA LEOPOLD
katol., ženatý truhlář v Telči, tam
*1877; od 1914 u 81.pěš. pl. ● zemřel
6. 2. 1916 souchotinami v Kremži
STEJNEK ANTONÍN
katol., svob. truhlář ve Vídni, *1894
v Telči; od 1914 u 14. pl. zeměbr. ●
1915 zajat v Rusku, tam těžce zraněn.
Po návratu +30. 4. 1919 v nem. v Brně
ŠÁNA STANISLAV
katol., svob. učitel v Želetavě, *1889
v Myslůvce; od 1914 poručík 81. pěš.
pl. ● dvakráte raněn v Srbsku. Padl 15.
10. 1916 v Kirlybaby, okres Kimpolunc, pochován u Valea Stina (Bukovina)
ŠEBESTA FRANTIŠEK
katol., žen. nádeník v Telči, *1882
ve Vápovicích; od 1915 u 81. pěš.pl.
● byl v Srbsku poraněn, na ital. bojišti
padl 4.9. 1918 (?) v lese Lysonia u Břežan (Halič)
ŠMIKMÁTOR ALOIS
katol., ženatý učitel v Přibislavicích,
*1888 v Telči; od 1914 praporčík zásob. odd. ●+ 6. 11. 1918 španělskou
chřipkou ve Felsóbórcu (Uhry)
ŠMIKMÁTOR JAROSLAV
katol., svob. řezník v Telči, tam *1894;
od 1914 u 81. pěš. pl. ● 30. 5. 1915 těžce raněn a Rusy zajat u Bolechova, +
tyfem 20. 7. 1915 v Moskvě
ŠVÁB FRANTIŠEK
katol., svob. lázeň. mistr v Bukurešti, *1887 v Telči; od 1914 u 51. p.pl.
●15. 2. 1915 zajat u Homonalka Rusy,
byl v Taškentu 1916 vyměněn, vrátil se
do domů, 1917 onemocněl na ital. bojišti + raněn mrtvicí na dovolené v Prostějově
TERBER FRANTIŠEK
katol., svob. kočí v Telči, *1893 v Nové Říši; od 1916 u 16. prap. děl. ●
kopnut koněm + 9. 2. 1918 na italském
bojišti
TESAŘ VLADIMÍR
katol., svob. úředník spořitelny v Telči,
*1895 ve Vel. Meziříčí; od 1917 u 14.
pl. zeměbr. ● +15. 3. 1917 v nemocnici ve Vídni
TIRAY JAN
katol., ženatý učitel ve Šlapanicích,
*1885 ve Velké Byteši; od 1914 u 81.
pěš. pl. ● v bitvě na hoře sv. Petra
v Srbsku 17. 11.1914 zajat, tam + 13.
3. 1915 skvrnitým tyfem v Pirotě
Dokončení příště
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FILATELISTÉ A 100 LET REPUBLIKY.
Zánik Rakouska – Uherska a vznik Československa je také velkým tématem filatelistů.
Ve sbírce předsedy telčského Klubu filatelistů
Ing. Bohuslava Makovičky ho dokumentuje
korespondenční lístek odeslaný v sobotu 26.
října 1918 z rakousko – uherské Jihlavy, který přišel v pondělí 28. října do Telče v Československu.
PARÁDA. Sál orlovny.

Foto Jana Křížková

SUCHO. Moravská Dyje 24. srpna ve Slaviboři. Nepamatuji, konstatoval čtenář TL František
Mrvka, který nám snímek poskytl. Přitom je ve Slaviboři „doma“ již téměř 70 roků...
BUDE POUŤ (6). Na samém počátku listopadu oslaví své poutní slavnosti hned dvě
svatyně v telčské farnosti. 1. listopadu kaple
Všech svatých v zámku. Ta byla ještě do 50.
let minulého století občas využívána k církevním obřadům. A 4. listopadu kaple sv. Karla Boromejského mezi Telčí a Vanovem. Tu
připomínáme kresbou Terezy Rodové ze třídy Lenky Bláhové ze zdejší ZUŠ. Letošní
„poutní“ putování po kostelech a kaplích telčské farnosti s kresbami žáků ZUŠ tak tímto
dílem končí.

8. ZÁŘÍ. Start charitativní cyklojízdy Na kole dětem s Josefem Zimovčákem.

Foto: Ilona Jeníčková
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SENIOR CENTRUM ROSTE. Díky snímkům Pavla Bočka můžeme pravidelně sledovat,
jak postupuje stavba nového domova pro seniory v areálu bývalé Hospodyňské školy v Batelovské ulici. Takto vypadala počátkem září.
MAŽORETKY V OPATIJI. Více o evropském úspěchu mažoretek na str. 20.

Foto: Renáta Křížková

HŘIŠTĚ K NEPOZNÁNÍ. U základní školy a gymnázia v Hradecké ulici probíhá zásadní rekonstrukce tamního sportovního areálu. Společná investice Města a Kraje Vysočina.
Foto: Pavel Boček

KDO SI KOUPÍ BRÁNU? Celé léto budila pozornost informace
na Horní bráně, že je tato dominanta města na prodej. Foto: Ilona Jeníčková
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ZPÍVÁ SMETANA. 8. září na Den památek.

NADYMÁK, JAK HO NEZNÁME.

Foto: Ilona Jeníčková

Foto: Pavel Boček
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List MAS Telčsko (89)

Lidé mikroregionu

Hana Plachá: Dříve šafářka, dnes manažerka...
Absolvovala telčské gymnázium. Poté jste se s ní setkávali v informačním centru radnice. Pracovala v regionální redakci vydavatelství Mafra. Již třetím rokem je manažerkou Panského dvora. V dalším díle seriálu Lidé mikroregionu představujeme paní
Hanu Plachou.
Asi na místě, abyste Panský dvůr komplexně představila. Nechci jeho historii, ale Panský dvůr 2018.
Návštěvník u nás v první řadě najde moderní informační centrum. To nabízí řadu služeb včetně půjčovny elektrokol. Díky
naší poloze u centrálního parkoviště jsme pro řadu příchozích
do Telče vlastně první „mluvící“
vstupní branou do města. Sportovně
založeným návštěvníkům nabízíme
lezecké centrum. To vyhledávají v hojné míře i domácí, kteří objevili krásu tohoto sportovního odvětví. Nejen turisté, ale především
telčské rodiny s malými dětmi jsou
pravidelnými návštěvníky Herny
s kavárnou. Ti, co do města přijíždějí za poznáním, zaujme stálá expozice V podzámčí věnovaná zemědělství, lesnictví a rybnikářství.
A dopředu prozradím, že především
mladí se již těší na Bike park, který
se právě buduje.
V minulých TL jsme již stručně informovali o Penzionu Panský dvůr. Přibližte ho.
Vznikl zásadní přestavbou bytového domu. Nabízíme v něm 16
moderně zařízených pokojů. Od jednolůžkových až po jeden
čtyřlůžkový. I když je v provozu první dva měsíce, zájem o ubytování předčil naše očekávání.
Zatím jen hovoříme o kamenných stavbách. Do povědomí široké veřejnosti města a regionu ale pronikáte především svými aktivitami.
Máte pravdu. Nechceme být jen „správci budov“, byť zajímavě rekonstruovaných, ale aktivním „hráčem“ nejen na telčské ale
i regionální kulturní a společenské scéně. Máme již vlastní stálé
kulturní akce, jako je třeba gastro Ochutnávka v podzámčí, Pivní
Fest a řadu dalších, které již mají své stálé příznivce a účastníky.
Od října do dubna nabízíme vlastní divadelní sezónu, pravidelná vystoupení divadelních souborů. Ta si myslím v Telči řadu let
chyběla. Infocentrum nabízí kvalitní výstavní projekty, prezentaci výtvarníků širokého zájmového spektra. A samozřejmě sami
pořádáme konference a nabízíme své prostory pro firemní i rodinné akce. Jejich účastníci jsou další návštěvníci města, kteří by
do Telče jinak nepřijeli. Stále větší oblibu si získávají naše programy pro školy včetně mateřských. Není pravdou, že většina dětí dnes „sedí“ u počítačů. Pokud se jim nabídne zajímavý „akční“ program, tak o jejich zájem nemusíme mít obavy. Letos jsme
třeba bez problémů obsadili sedm příměstských táborů, kterých
se zúčastnilo na 150 dětí. Věříme, že to jsou budoucí návštěvníci našich akcí.
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V našem rozhovoru již padlo několik čísel, ale pro mnohé to
hlavní zatím ne. Kolik návštěvníků letos do Panského dvora
zavítalo.
Teď, v polovině září, jich od začátku roku evidujeme téměř 30 tisíc.
Když jsem poslouchal výčet akcí a aktivit, které nabízíte, tak
mě napadlo, že mnohé, byť v jiné podobě, již v Telči existují.
Nekonkurujete si tak?
Chtěla bych, aby tomu tak nebylo. Snažíme se spolupracovat se
všemi, kdo mohou naše aktivity vhodně doplnit či využít. Městem a zámkem počínaje, přes místní školy, některé hotely, Univerzitní centrum, ale třeba také se Sdílením nebo Lesním klubem
Na Větvi. Právě Sdílení u nás našlo prostor pro svůj dobročinný obchod v Infocentru. A spolupráce s organizátory Prázdnin si
snad letos, v kladném slova smyslu, všimli všichni novináři, kteří
o festivalu informovali.
Určitě slyšíte, co návštěvníkům Panského dvora v jeho areálu chybí.
Ano, nejčastěji je to restaurace, které se již brzy dočkají. A hlavně
děti by zde chtěly mít více živých zvířat. Zatím jsme si pořídili tři
ovečky a nesmím zapomenout na „dvorskou“ kočku Jiřinu. Letos
byla mimořádně „úspěšná“. Koťátka jsme ještě všechna neudali... Jinak je toto téma při dnešních předpisech a bezpečnostních
opatřeních hodně složité.
Hovoříme stále jen pracovně, takže pro odlehčení. Zažila jste
v poslední době nějakou úsměvnou příhodu?
Určitě. Na jednom jednání bylo nezbytné, abych popsala svou
pracovní náplň manažerky Panského dvora. Vedoucí jednání
po mém vstupu pak lakonicky poznamenal: Tak Vy jste vlastně
šafářka... Myslím, že to bylo velmi výstižné.
Nejtěžší otázku jsem si nechal na závěr. Panský dvůr budoucnosti. Třeba v roce 2025?
V té době nebudou již naše návštěvníky na nádvoří rušit stavební
práce a budou moci využít všech možností areálu. Nad rámec stávajícího stavu to bude nově vybudovaná restaurace. Kromě tradiční
kuchyně v ní hosté najdou i pivo z našeho minipivovaru, vlastní domácí sýry a pečivo. Bude možné využít nové sportovní aktivity, zejména venkovní lanový park s lanovkou, adrenalinovou houpačku
a také relaxovat v naučně odpočinkové „smyslové zahradě“. Kapacity ubytování se výrazně rozrostou. Nejen ubytovaní hosté budou
moci využít nově vzniklou wellness zónu v zadní části dvora. Celoročně by měla nabízet na jedné straně klidovou zónu s masážemi
a různými procedurami, na druhé straně sportovní vyžití v několika
bazénech s různě teplou vodou a v plaveckých dráhách. Ty budou
samozřejmě použitelné i pro případné zájemce z řad škol. Rádi bychom se také s městem dohodli na našem vstupu do řešení rekonstrukce barokní sýpky, na kterou tento architektonický skvost stále
čeká. Finální rozsah zadní části areálu je však ještě předmětem diskuzí. Očekávám, že jasněji bude zhruba za rok.
Oldřich Zadražil
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Mikroregionální střípky
Nová Říše

13. 10.
Hudební večer Otokara Březiny
Od 17:00 hod. v obřadní síni radnice v Nové Říši. Zhudebněné básně představí Petr
Kopejsko

Strachoňovice

13. 10.
Výlov rybníka od 9:00 hod.

Dyjice

19. 10.
Cermaque – Puttnerová
Koncert od 20:00 hod. Pořádá BEZOBAV

Sedlejov

20. 10.
Tradiční podzimní výlov

Třeštice

21. 10.
Sázení lípy svobody u příležitosti 100. výročí založení republiky
Od 14:00 hod. Pořádá obec Třeštice
3. 11.
Lampionový průvod
Od 17:30 hod. bude na obecním úřadě dílnička, po které následuje lampionový průvod s plněním úkolů.
Pořádá SDH Třeštice.

Ordinace
Den otevřených dveří
MUDr. Zámečníkové
Sdílení
rozšiřuje ordinační hodiny 8. října proběhne ve Sdílení Den otevřeKoncem května otevřela společnost Všeobecný lékař svoji ordinaci na poliklinice
v Telči. Po čtyřech měsících provozu praxe
všeobecného praktického lékaře pro dospělé
v prvním patře polikliniky, ve které se o pacienty stará MUDr. Petra Zámečníková, se společnost rozhodla navýšit počet ordinačních
hodin. „Po čtvrt roce provozu už víme, že si
pacienti naši ordinaci oblíbili. Proto jim vycházíme vstříc a od října navyšujeme počet
ordinačních hodin a zlepšujeme i jejich rozložení v rámci celého týdne,“ uvedla v tiskové zprávě primářka společnosti MUDr. Olga
Janovská a dodala, „v případě velkého zájmu
můžeme počet hodin do budoucna ještě navýšit. Stále nabíráme nové pacienty, přitom
se ale ke každému snažíme přistupovat individuálně, podle jeho specifických potřeb.“
Akutní pacienti Objednaní pacienti
7:00 - 12:00
po
13:00 - 16:00
út 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
st 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
7:00 - 10:00
čt pouze sestra
10:00 - 16:00
pá 7:00 - 12:00
12:00 - 13:00

Nový kaplan
Římskokatolické farnosti Telč, Mrákotín, Radkov a Urbanov mají od počátku
září nového kaplana. Stal se jím novokněz Mgr. P. Jaroslav Jurka. Třebíčský
rodák (1988) vystudoval tamní Katolické gymnázium. Poté studoval informatiku
na Masarykově univerzitě v Brně. Vyso-

koškolská studia úspěšně zakončil absolvováním Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
v roce 2017. Na kněze byl vysvěcen letos
23. června v Brně. Telč je tak jeho prvním
kněžským působištěm.
Zdroj: Farní věstník

ných dveří. Přijďte se podívat do zázemí
mobilního hospice, prohlédnout si zdravotní pomůcky či se informovat o našich službách. Otevřeno máme od 8 do 16 hodin.
Jana Bělíková

Papučový den DOMA.
Poprvé ve Sdílení
Mobilní hospic Sdílení se připojuje k celorepublikové týdenní kampani DOMA, která si klade za cíl informovat o tom, že pečovat doma je možné až do posledního dne.
Mobilní hospice provázejí nevyléčitelně nemocného člověka v závěru jeho života. Přinášejí do domácnosti odbornou zdravotní
péči, informace a podporu. Pomáhají rodině
zvládnout péči o jejich blízkého tak, aby je
mohl strávit doma se svými blízkými.
Připojte se i vy k této kampani tím, že 8. října půjdete do práce či školy v papučích. Vyfoťte se a fotku pošlete buď do Sdílení nebo sdílejte s hashtagem #papucovyden. Více
informací naleznete na www.umiratdoma.cz
a www.papucovyden.cz
Jana Bělíková
Muzeum Vysočiny Jihlava,
pobočka Telč a Muzejní spolek v Telči
zvou na přednášku
PhDr. Kateřiny Rozinkové

Relikviář sv. Maura
Obřadní síň telčské radnice

pondělí 22. října v 17 hodin
Pozvánka na besedu

Večer s Prorokem
čtvrtek 11. října v 18 hodin
Knihovna Univerzitního centra vás srdečně zve na večerní povídání s Áronem Áronsonem o knize Prorok od Chalíla Džibrána,
o prorocích, věštcích, vizionářích a jasnovidcích a o věcech mezi nebem a zemí…

Výstava, kterou byste měli vidět

Archeologie na Telčsku
RADOST V KRASONICÍCH. V letošním ročníku Jihlavské Openligy v požárním útoku
uspěly týmy z našeho mikroregionu. V mužské kategorii zvítězil SDH Krasonice a na stupních
vítězů je doplnili hasiči z Nevcehle, kteří skončili třetí. Mezi ženami se vicemistryněmi staly
hasičky ze Sedlejova.
Lukáš Pivonka
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Muzeum Vysočiny představuje v prostorách
Knihovny Univerzitního centra výstavu zaměřenou na nejstarší odhalenou historii Telčska. Od 15. října do konce roku 2018. Kurátor výstavy Mgr. David Zimola.
TL 10/2018

Marta Kučíková Němcová vydává další knihu

Italské dvojhubky
Po úspěchu knihy blogů telčské rodačky
Marty Kučíkové Němcové Italské jednohubky vydává Mladá fronta další díl jejích
úspěšných a úsměvných příběhů s anotací S humorem a laskavostí o životě v Itálii
a půvabnými ilustracemi Ivony Knechtlové.
V knize se mimo jiné dozvíte: Proč si italští šviháci plní své letité sny v jakémkoli věku? Proč zbytečně neremcají? Proč by Ital
nikdy nepozřel margarín? Proč i v nejmenší
vesnici bývá stejný počet barů a kadeřnictví? A proč jsou všechny Italky po jednom
kafi zkušenými psycholožkami manželských
vztahů? Co asi dělá, podle českého přísloví,
správný Ital každou středu? Jak se elegantně zbavit dotěry? Co ve skutečnosti znamená být nevěrná až za hrob? Čím si typický
Ital hýčká svoji drahou ženu? V čem tkví

tajemství jejich precizně uklizených domovů – a jak Italky zvládají být i při tom fofru
stále upravené a elegantní? Proč netloustnou, i když se cpou pizzou o půlnoci? Jak se
cítí Češky a Slovenky provdané za své italské muže? A proč jste důležití právě VY?
O dalších lehkostech a nelehkostech žití
v podhorském italském maloměstě, viděných nejen ze zpovědní kasy hokynářského
krámku, vypráví autorka žijící v těchto končinách téměř patnáct let, opět s jemným vtipem a nadhledem.
Více o autorce, absolventce telčského
gymnázia v TL 6 a TL 10/2017.
Křest a autogramiáda nové knihy Marty Kučíkové Němcové Italské dvojhubky v sobotu 20. října v 16 hodin v Knihovně Univerzitního centra (jezuitská kolej) v Telči.

Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

Koupila jsem
vnučce knížku
Klasická pohádka O Červené karkulce. Krásné obrázky, žádná matlanina a ještě se to dá
použít jako puzzle. Tak si tak listuji a najednou mi něco nehraje. Proč je ta babička
ve skříni? Že bych se přehlédla a koupila jinou knížku? Ne, je to v pořádku, tak se dám
do čtení. Jo tak, babička se lekla vlka a schovala se do skříně. A ten si vzal její brýle a oblečení a lehl si do postele. A nyní jsem úplně napnutá, co se stane, až přijdou myslivci.
Koho tedy vytáhnou vlkovi z břicha? Rychle
čtu dál. No, neuvěřitelné, vlk se lekl myslivců a utekl oknem. Uf, to jsem si tedy oddychla, protože jsem si říkala, jak budou zklamaní, když ho rozpárají a tam nebude nic, žádná
babička ani Karkulka. Nyní se docela bojím
koupit Perníkovou chaloupku. Kam asi autoři
pošlou ježibabu, přeci ji neupečou děti v peci, co by na to ekologové řekli? Tak co ji třeba
poslat na Bahamy, tam už je takových darebů
plno, tam by se jí určitě líbilo a my se ježibaby zbavíme s čistýma rukama. Také jsem proti násilí, ale jsou daleko horší pohádky a seriály pro děti, kde se postavičky mlátí a zabíjí.
Upravovat tímto způsobem naše klasické pohádky mi přijde hloupé a alibistické.

Zajímavá přednáška

Památkáři: Jak
rekonstruovat historii?
Autorka v milovaných Dolomitech s Italskými jednohubkami. V knižní verzi.

Jáje
I když všechny anotace a recenze představují novou práci Marty Kučíkové, Italské
dvojhubky, jako knihu humorných příběhů, jeden z nich se tomuto hodnocení
vymyká. Autorka ho věnovala dobré duši s obrovským srdcem + Jáje Hezinové
Vlčkové. Přinášíme z něj krátký úryvek.
Nejen pro známé, kamarády a spolužáky
paní Jáji.
Spařeni po dlouhé jízdě autobusem jak
prasátko při porážce klopýtáte s kufrem
po kočičích hlavách telčského náměstí.
Jednosměrka domů k vaší rodině, leč nejprve k první pomoci - pro vaši duši a tělo,
do cukrárny U Celerina s výbornou kávou,
fantastickými zákusky a Jájou. Holkou nabitou energií a tisíci volty laskavosti, radosti, moudrosti. K cukrárně vás to táhne samo, a není to jen těmi zákusky. Při obíhání
TL 10/2018

úřadů fofrem přes náměstí zahlédnete Jáju, jak na vás rozesmátě mává na pozdrav
(a vy stihnete dvojnásob věcí). Tohle telčské slunce před časem však navždy pohaslo. Sedím se svou dcerou v kuchyni u stolu
a vyprávíme si o Jáje. S láskou. Stále žije
v srdcích těch, kdo měli možnost a čest ji
poznat. Na stole stojí sklenička s vodou. Říkám dceři: „Maru, Jája je stejně fajn a já
vím, že tu pořád je. I když fyzicky ne, ale
tak to nějak cítím.“ Má dcera se usměje.
Náhle se stane něco neskutečného. Sklenička s vodou sama od sebe praskne a voda se
vylije na zem i se střepy. Nikdo se té skleničky nedotkl, naprasklá nebyla. A Maruška v klidu řekne: „Mami, to asi Jája obchází své kamarády, kteří o ní zrovna mluví,
a chce jim dát zprávu, že je tady s námi,
víš?“ Připadá mi to všechno jako zázrak.

U příležitosti Mezinárodního dne archeologie
připravilo telčské pracoviště Národního památkového ústavu na sobotu 20. října přednášku na téma Vědecké a nevědecké přístupy k rekonstrukci historie. Proběhne v Telči
v Lannerově domě v 10 hodin a poté ve Slavonicích v Měšťanském domě č.p. 480 ve 14 hodin. „Téma je věnováno rekonstrukci různých
historických etap v podobě experimentálně
vyráběných replik hmotné kultury, ale i snaze o napodobení a pochopení mentalit našich
předků,“ uvedl pro TL ředitel NPÚ v Telči Pavel Macků, který bude zároveň přednášejícím.
Podle TZ

Schůzky Klubu filatelistů
Schůzky Klubu filatelistů se konají každou
druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hodin
v prostorách Klubu důchodců na poliklinice v Masarykově ulici. Zájemci (i nečlenové) mohou na schůzce získat informace
o hodnotě svých sbírek známek, pohlednic
a podobných sběratelských předmětů.
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Slavnostní výlov Štěpnického rybníka
sobota 27. října od 8 do 15 hodin

V 8:00 hod. začínáme tradičním požehnáním před výlovem děkana P. Josefa Maincla
Prodej živých ryb širokého sortimentu, možnost jejich opracování ● Občerstvení – smažené a uzené ryby,
rybí polévka, kapří škvarky, pivo, limo, svařené víno, grog ● Živá hudba harmonikáře Josefa Mazury
(Pepino), známého z TV Šlágr
výlov bude komentován z hráze odborníkem ● pasování na rybáře (v závěru výlovu)
Zve Rybářství Nechvátal,
kontakty 603 512 291● rybarstvi.nechvatal@seznam.cz ● www.rybarstvi-nechvatal.cz

Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy
veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, matrací. Tel. 721 123 595.
• Autoškola Ekol - Vladimír Roupec. Učebna v Telči na Myslibořské ulici, výuka a výcvik na osobní automobil. Více info na www.
autoskolaekol.wz.cz a tel. 607 185 517.
• Kdo mi upeče vánoční cukroví, Telč. Tel. 723 526 742.
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Rekordní teplo

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 8. do 18. 9. 2018.

Srpen v číslech
Průměrná teplota: 		
Průměrný tlak: 		
Srážky: 			
Max. teplota: 		
			
Min. teplota: 		
			
Max. rychlost větru:		

20,9°C
1016,1 hPa
36,6 mm
34,7°C, 8. 8.
v 15:39
4,9°C, 27. 8.
v 6:29
28,8 km/h, 13. 8.

Počasí v Telči

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

Počasí v srpnu
Srpen zahájil maximálními teplotami
nad 30°C. Horké a slunečné letní počasí panovalo prakticky po celý měsíc.
Dny s teplotami přes 30°C, nebo těsně pod touto hranicí, převažovaly. Celkem ve třinácti dnech maxima přestoupila 30°C, jenom v šesti dnech teplota
nevystoupala nad 25°C a z toho ve dvou
dnech nedosáhla 20°C. Jako kontrast
a osvěžení v převažujícím horku zapůsobilo, že se při přechodném mírném
ochlazení koncem měsíce objevilo noční minimum +5°C a při zemi dokonce +2°C. Rychle se však znovu oteplilo. Tropickou noc, kdy by teplota
neklesla pod 20°C, jsme nezažili. Jednou chybělo půl stupně. Ale v městské
zástavbě taková noc být mohla. Bylo 5
dnů s bouřkami, které se vyskytly začátkem a koncem měsíce. Srážek bylo opět
málo. Obvykle byly ve formě přeháněk
spojeny s bouřkami. Trochu více napršelo 2. 8. (12 mm) a 31. 8. Posledního srpna v noci a následně i 1. září ráno konečně napršelo tak, že pěkně zalilo - kolem
20 mm. Několikrát se stalo, že jsme měli
srážky už takříkajíc na dohled, ale k nám
nedorazily. Prostě se nám vyhnuly severní nebo jižní drahou. 20. 8. odletěli čápi
z komína bývalého Interieru a již od poloviny měsíce začala odlétat také první
větší hejna vlaštovek. Měsíc hodnotíme
teplotně jako mimořádně nadnormální,
srážkově mírně podnormální – podobně
jako předcházející červenec. Proto také
pokračuje výrazné sucho.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
TL 10/2018

Farmářský
a řemeslný trh
v Telči
sobota 13. října
sobota 27. října

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

Z nabídky
Informačního centra
Pavel Juřík: Dominia pánů z Hradce,
Slavatů a Czerninů
Kolektiv autorů: UNESCO je blízko
CD Telčská dechovka: Telčí hudba zní
Vybírá Jana Nováková

Týden knihoven
1. - 7. října
Městská knihovna připravila pro své čtenáře tyto akce:
- registrace nových čtenářů zdarma
- čtenářská amnestie - čtenáři mají možnost bez pokuty vrátit upomínané knihy
- PODZIMNÍ TVOŘENÍ pro dospělé
pondělí 1. října od 17.30 v knihovně
- PODZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA pro děti a jejich doprovod v úterý 2. října od 13
do 16 hodin
- nové deskovky - rozšíření nabídky deskových her
- vyhlášení vítězů celoroční hry LOVCI
PEREL
Více k jednotlivým akcím na www.mktelc.
cz nebo v knihovně.
PĚT ZEMÍ A PĚŠKY DO ŘÍMA Cestovatelská diashow Patrika Kotrby o pěších
cestách Evropou, plná hudby, poezie i fotografií, které zachycují 7000 kilometrů a 3 roky na cestách.
4. října v 17:30 v obřadní síni radnice
v rámci Týdne knihoven připravila městská
knihovna

Hokej po uzávěrce

Start v Soběslavi
Nový ročník Krajské ligy Jihočeského kraje
začal o víkendu 22. a 23. září. Její pravidelný
účastník, tým SK Telč, zavítal v prvním kole
do Soběslavi. S domácím OLH svedl vyrovnaný souboj. Nakonec mu podlehl nejtěsnějším rozdílem 4:5 (3:2, 1:0, 1:2). Branky SK:
Kotrba (Sokolík, Kret), Tůma (Jak. Prášek,
Taras), Lander, Berka.
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Sport

Mažoretky: Úspěch na evropské scéně

Fotbal

Domácí utkání mužstev SK mužů
6. 10. v 15:00 „C“ - Růžená
7. 10. v 15:00 „A“ - Štoky
14. 10. v 15:00 „B“ - Červený Hrádek
20. 10. ve 14:30 „C“ - Stará Říše C
21. 10. ve 14:30 „A“ - Pacov
28. 10. ve 14:30 „B“ - Větrný Jeníkov
Krajská I. A třída po 7. kole
1. Bedřichov
7 6 0 1 22:8
2. Herálec
7 5 1 1 16:8
3. Leština
7 5 0 2 20:10
4. Kamenice n. L. 7 4 1 2 17:10
5. Třešť
7 4 1 2 14:13
6. Štoky
7 4 0 3 20:14
7. Dobronín
7 3 2 2 21:14
8. Humpolec B 7 3 1 3 17:13
9. Světlá n. S.
7 3 0 4 13:18
10. H. Brod B
7 3 0 4 15:25
11. Mírovka
7 2 1 4 11:19
12. Kostelec
7 1 1 5 11:21
13. Telč
7 1 1 5 11:25
14. Pacov
7 0 1 6 7:17

18
16
15
13
13
12
11
10
9
9
7
4
4
1

Ze srpnového mažoretkového Mistrovství Evropy IAM v chorvatské Opatiji,
na kterém měla naše děvčata soupeřky
z Polska, Maďarska, Ukrajiny, Bulharska, Francie a Chorvatska, si telčský
tým přiváží řadu skvělých umístění. Těmi nejcennějšími jsou třetí místa, jinak
tituly druhých vicemistryň v kategoriích velkých skupin Kadet a Senior. Ani
v sólových soutěžích se ale děvčata neztratila. Karolína Hradilová v Sólo kadet se s maďarskou soupeřkou dělila
o 4. a 5. místo, Sabina Rychtecká byla v Sólo junior sedmá a Duo J. Ježková, E. Bednářová obsadilo šesté místo.

V první desítce se umístily i Miniformace junior a Miniformace senior. „Umístění si velice ceníme a vážíme. Nejenom
těch medailových, ale i ostatních, protože být v sólu na pátém nebo šestém místě v Evropě je obrovský úspěch,“ uvedla pro TL vedoucí a trenérka Mažoretek
Telč v jedné osobě, Renáta Křížková.
Připomněla také, že k úspěchu přispěla
i skvělá choreografie, kterou pro telčské
mažoretky připravuje Marie Strnadová
a poděkovala všem, kteří pomohli především finančně k tomu, aby se mažoretky mohly ME zúčastnit.
Podle TZ

Partnerský
florbal i hokej

Cross u rybníka
Roštejn

V rámci dvoudenní návštěvy Telče sportovců z partnerské Šale byly sehrány také dva
přátelské zápasy ve florbalu a v hokeji. Ani
v jednom nebyli telčští hostitelé „galantní“
a své slovenské soupeře porazili.
Florbal Telč - CVČ Šaľa 6 : 3
branky Sláma, Havlík, Slatinský, Antoň,
Bártů (2) - Kačkovič, Szemivami, Jiček
SK Telč - Šaľa 11 : 9
branky Šťastný (2), Kameník, Kubát (3),
Hejl, Kubernát, Prokop, Šimek, Procházka
- M. Antal (4), Bauer, Haladi, Haladík (2),
Száz
Odvetná utkání se uskuteční 19. a 20. ledna 2019 v Šali.

V sobotu 6. října uspořádá Orel Telč již pátý ročník crossu Roštejnské stráně. Letošní
ročník je opět zapsaný do Orelské Běžecké Ligy. Můžeme tedy čekat řadu kvalitních
závodníků ve všech kategoriích. Nebude
chybět ani Lidový běh, který je určen především rekreačním běžcům. Jeho účastníci
se ale nemohou registrovat do hlavních závodů. Přijďte si vyzkoušet, jestli ještě uběhnete kilometr. Na vítěze čekají pěkné ceny od sponzorů, na všechny zajímavá trať.
V loňském roce ji ocenilo 131 běžců.
Registrace do všech kategorií začíná v sobotu 6. října od 9:00 hod. v bufetu u rybníka Roštejn, on-line se můžete registrovat již
nyní na www.oreltelc.cz/rostejnske_strane.
David Kovář

Hokej

Krajská liga JČ mužů
13. 10. v 16:30 Telč – Milevsko
27. 10. v 16:30 Telč – J. Hradec
Liga mladšího dorostu
6. 10. (10 h.) SK T. - M. Budějovice
13. 10 (9 h.) Dragons T. - Humpolec
20. 10. (9 h.) Dragons T. - SK T.
21. 10. (10 h.) SK T. - Humpolec
Vše bez záruky

Florbal v říjnu

14. října od 9:00 turnaj starších žáků
27. října 9:00 Telč - Hippos Žďár n.S.
27. října 13:30 Telč - FBŠ Jihlava (oba zápasy junioři)
sportovní hala ZŠ Hradecká
V říjnu pokračuje nábor neregistrovaných
hráčů do dětských a mládežnických mužstev - chlapců i děvčat.
Jaroslav Novák

Turistické pochody

3. - 4. 11.
Turistické pochody Klubu českých turistů,
www.kcttelc.cz

Zimní stadion

Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html
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Jaroslav Novák
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Motorismus

Náš život
v cross country rallye
S Martinem Prokopem se letos ve Světovém
poháru v cross country rallye opravdu nenudíme. Poté, co se dostal po úvodních závodech seriálu do jeho čela, se na něj soustředila pozornost jak diváků, tak komisařů
a samozřejmě i soupeřů. Proražená pneumatika na Baja Aragón v červenci ve Španělsku ho stála již téměř jisté první místo. Skončil třetí a na tomto místě figuruje i v celkové
klasifikaci i po dalším závodě Baja Poland,
když předtím jsme se „stihli“ s Martinem
Prokopem ještě projet Baja Italy a Baja Hungary. Posunout se na první místo je před dvěma závěrečnými závody asi již jen zbožné
přání. Vedoucí Polák Jakub Przygonski má
docela luxusní náskok. K vítězství mu stačí
získat jen 19 bodů... Naše účast ve Světovém
poháru sleduje jediné. Přípravu „šéfa“ Martina Prokopa na Dakar 2019, který začíná být
v dohledu. A to podstatné pro nás mechaniky: Více než důvěrně se seznámit s Fordem
F150, se kterým se do Peru, kde se Dakar pojede, za pár měsíců vydáme...
Podle glos Martina Šmacha, Petra Nováka
a Jana Doležala, mechaniků týmu Martina
Prokopa.
/z/

Cvičení rodičů a dětí
KDY: každou středu od 16:30 do 17:30 v tělocvičně ZŠ Masarykova
- začínáme 3. 10. a cvičíme do konce května
- pro děti od 3 do 6 let
- kontakt: Pavla Houdková (pavluse.houdkova@gmail.com, 606 641 932)
KDY: každý pátek od 10:00 do 11:30
ve Sportovní hale Sokola, Masarykova 222,
Telč
- začínáme 5. 10. a cvičíme do konce května
- věkově neomezeno
- kontakt: Zdeňka Remešová (zdenkajakubcova@seznam.cz, 774 032 536)
Emilie Drdácká

Uspávání broučků
TJ Sokol Telč zve rodiny s dětmi do přírody na tradiční uspávání broučků v neděli
14. října. Sraz účastníků u haly Sokola v 16
hod. Odtud přejdeme k rozhledně. Poznávání, hry, soutěžení a samozřejmě táboráček
v přírodě. S sebou lampionky nebo světýlka. V případě trvalého deště se koná v hale.
Emilie Drdácká
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Co přinese výlov
Štěpnického rybníka?
Na jiném místě uveřejňujeme program
slavnostního výlovu Štěpnického rybníka v sobotu 27. října. V době přípravy vydání nemohl jeho nájemce, Ing. Pavel Nechvátal, znát výsledek letošního výlovu.
Aktuálně jsme se ho zeptali: Jaký vliv mělo letošní sucho na chov ryb? „Tam, kde
chyběla voda, jsou přírůstky samozřejmě
nižší. Na některých rybnících jsme byli rádi, že rybí obsádka vůbec přežila. Na telčských rybnících, myslím tím Štěpnický,
Ulický a Staroměstský, tomu tak naštěstí
nebylo. Takže v sobotu 27. října odpoledne uvidíme...“
Rybářství Nechvátal Horní Cerekev hospodaří na cca 150 ha vodních ploch v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji. Vedle
chovu ryb provádí také odbahnění rybníků, jejich rekonstrukce a výstavbu nových.
Celoročně nabízí prodej ryb na vlastních
sádkách v Horní Cerekvi. Před Vánocemi a Velikonocemi je možné zakoupit ryby, které pochází z místních rybníků, v Telči v Luční ulici u p. Ladislava Volfa.

Utajení rekordmani
Odhady, kolik lidí za rok navštíví Telč, se různí. Prohlídkovými trasami zámku vloni prošlo více než 100 tis. návštěvníků, do Infocentra na radnici zavítalo 70 tis. turistů. Sedm tisíc
jich sestoupilo do expozice v podzemí, téměř
20 tisíc vystoupalo na věž sv. Jakuba. Dají se
tato čísla sečíst? Určitě ne. Ale i tak potvrzují, že Telč navštíví za rok téměř 300 tisíc návštěvníků. A názor, že jich je i více, nemusí
být daleko od pravdy. Nezmínil jsem všechny cíle, které město nabízí. A také. Ne všude se návštěvníci evidují. Většina jich přijíždí
jednorázově, někteří se k nám ale pravidelně vrací. Pomineme-li rodáky, tak mezi těmi
druhými budou patřit k rekordmanům Mario
Muraro, 67letý profesor z italského Turina,
a jeho partnerka Margit Deluca. V pečlivě vedené cestovní dokumentaci mají zaznamenáno, že na kratší či delší pobyt navštívili Telč
od roku 2001 třicekrát! Pan Muraro pak navíc
sám v devadesátých letech ještě třikrát. Držitelé pomyslného rekordu ochotně odpověděli
na zvědavé otázky TL.

Sportovní klání v Domově pro seniory

Desetiboj seniorů
11. září se za krásného počasí konal tradiční Desetiboj seniorů v DpS ve Špitální ulici. Zúčastnili se ho senioři z domovů na Vysočině a z Raabsu an der Thaya. S hladkým
průběhem celé akce pomáhali nejen zaměstnanci domova a dobrovolníci, ale také
žáci telčských škol a jejich učitelé. Senioři prověřili svoji manuální zručnost, např.
jako zlatokopové při hledání mincí v písku
nebo při svazování hada z šátků. Schopnost
orientace využili při hledání cesty v bludišti nebo při skládání puzzle. Jazykové dovednosti uplatnili při skládání slov a vytváření slovních skupin. Každého „potrápila“
trochu jiná disciplína... Slavnostní atmosféru předávání cen vítězům podtrhly fanfáry
žáků ZUŠ Telč. Medaile vítězů připadly
tentokrát seniorkám z místního Klubu důchodů, které jim předal, jak dokazuje snímek Evy Pavlíčkové na třetí straně vydání,
starosta Roman Fabeš osobně.
Podle textu Mgr. Hany Bártové

Fotbalové derby 23. 9. Remíza!

Telč – Třešť 3:3 (2:0)

Branky Telče Roman Hejda v 11. a 18. minutě, Filip Klobas v 80. min. 150 diváků.

Je Telč výjimkou na vašich cestách po Evropě, nebo máte i jiné místo, kam se pravidelně vracíte?
Poté, co jsme vaše město poznali, jsme nebyli v jiné evropské zemi více než dva dny.
Co vás do Telče opakovaně přivádí?
Odpověď je jednoduchá: náměstí a také atmosféra města, příjemní a spokojení lidé...
Jak vnímáte to, že za krásou zámku a náměstí stojí i vaši krajané, italští stavitelé?
Samozřejmě, že jsme na tuto skutečnost hrdi.
Upřímný pohled zvenčí je velmi cenný.
Co vás v Telči obtěžuje, co byste vylepšili?
Existuje jen málo věcí, které se nám nelíbí.
Například prezentace vietnamského obchodu v podloubí naproti radnici.
Je místo, kam se ve městě pravidelně
vracíte?
Nevíme, jestli to můžeme prozradit. Při každé návštěvě pozdravíme, třeba krátce, pana
starostu ☺.
str. 21

Kulturní kalendář
Akce

13. 10. 9.30 a 10.30
Vítání dětí

radnice

13. 10. 13.30 - 15.30
Volná prohlídka školního areálu GOB
a SOŠ v Hradecké ulici vč. vystavené kolekce vyřezávaných tabel absolventů

plná hudby, poezie i fotografií, které zachycují 7000 kilometrů a 3 roky na cestách.
10. 10. 17.30
Univerzitní centrum
Cesta na Bílou horu 1618 - 1620
Přednáší prof. Jaroslav Čechura, CSc.
V rámci přednáškového cyklu Rodinné
stříbro – Památky kolem nás.
20. 10. 10.00
Lannerův dům
Vědecké a nevědecké přístupy k historii
Více str. 17

13. 10. 9.00 - 12.00
sál hotelu Antoň
Podzimní telčský bazárek dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti

Trhy

14. 10. 16.00
sraz u sokolovny
Uspávání broučků
TJ Sokol Telč zve rodiny s dětmi do přírody na tradiční uspávání broučků. Více str. 21

Knihovna Univerzitního centra

24. 10. 17.00
Konírna státního zámku
Slavnostní předávání Cen a Uznání
města Telče za rok 2018
27. 10. 8.00 - 15.00
Výlov Štěpnického rybníka
Více na str. 18 a 21

Koncerty

3. 10. 19.00
sál ZUŠ
Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku
Československa
Účinkuje Ebenovo trio ve složení Roman
Patočka - housle, Jiří Bárta - violoncello,
Terezie Fialová - klavír. Program: díla J.
Haydna, B. Martinů a B. Smetany
30. 10. 19.00 Dům s pečovat. službou
Smyčcové duo:
Pavel Fajtl - housle
a Karel Plocek - viola
Program: populární i virtuozní hudební díla pro housle a violu mistrů baroka a klasicismu (Bach, Vivaldi, Händel, Stamic aj.)
14. 10. 17.00
Santini v akci, Více na str. 10

orlovna

Výstavy

13. a 27. 10.
9.00 - 15.00
Farmářské trhy, více str. 19

náměstí

11. 10. 18.00
Večer s Prorokem
Povídání s Áronem Áronsonem o knize Prorok od Chalíla Džibrána, o prorocích, věštcích, vizionářích a jasnovidcích
a o věcech mezi nebem a zemí…
15. 10. – 31. 12.
Archeologie na Telčsku
Muzeum Vysočiny představuje výstavu zaměřenou na nejstarší odhalenou historii Telčska. Kurátor výstavy Mgr. David Zimola
20. 10. 16.00
Křest a autogramiáda nové knihy Marty
Kučíkové Němcové Italské dvojhubky

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod.
http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka
Téma měsíce zní:
Jak na podzim? Podzimní tvoření
1. 10. 14 - 18
Výroba pláštěnek z recyklovatelného odpadu
11. 10. 10 - 18
Den otevřených dveří na ZASTÁVce
Zájemci z řad široké veřejnosti si budou
moci vyzkoušet běžný provoz.

1. 10. – 1. 11.
vstupní síň radnice
100 let republiky
Vernisáž v pondělí 1. 10. v 16.00 hod. s hudebním vystoupením. Více na str. 5

23. 10. 14 - 18
Florbalový turnaj
Vícečlenné týmy poměří své schopnosti
a dovednosti

19. - 21. 10.
Dům zahrádkářů
Podzimní výstava zahrádkářů
Součástí výstavy je i prodej podzimních
a dušičkových vazeb.
Výstava je otevřena v pátek 14.00 - 17.00
hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00 hod.

29. - 30. 10.
Přespávačka
Přihlášení klienti se mohou těšit na celou řadu zábavných aktivit s preventivním
charakterem.

Přednášky

4. 10. 17.30
radnice
Pět zemí a pěšky do Říma
Městská knihovna Telč zve na cestovatelskou diashow Patrika Kotrby o pěších
cestách Evropou,
str. 22

Krteček

Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče
s dětmi v orlovně každé úterý 9 - 12 hod.
Příjemné posezení v herničce, hravé tvoření a cvičení.
Tel. 775 219 362, www.krtecek.org,
www.facebook.com/centrumkrtecek

Klub důchodců

v budově polikliniky
21. 10. 14.00
Posvícení s krátkou vzpomínkou na vznik
naší republiky
27. 10. 14.00
Filmová projekce prací ing. Josefa Ambrože. Jejich námětem bude tentokrát Telč.
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Biblický kroužek
● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ●
Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický
kroužek ● Více informací v klubu

Chovatelé

14. 10. 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 centru. 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

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro – Památky kolem nás
1918 – 1938:

Cesta na Bílou horu
1618–1620

Přednáší: prof. Jaroslav Čechura, CSc.

10. října v 17:30 hodin
v Univerzitním centru MU
K letošním výročím patří i 400 let
od počátku stavovského povstání v roce
1618. V tomto roce byla rovněž poprvé
ve svých dějinách dobyta Plzeň.
Přednáška osvětlí příčiny, průběh
a důsledky stavovského povstání.
Neskončily jen bitvou na Bílé hoře.

Národní památkový ústav v Telči
hledá pro připravovanou výstavu

ŠKOLÁKEM
V PROTEKTORÁTU
k zapůjčení předměty a písemnosti
spojené s výukou na školách v první
polovině minulého století.
Více informací na tel.: 567 213 116
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Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
9. – 13. 10. – Jazz jde městem / Jazz
Goes to Town
hudební sály, kluby, centrum města
Tradiční mezinárodní jazzový festival
představuje tuzemské i zahraniční umělce, nové jazzové projekty i začínající hudebníky.

CHEB

20. 10. - Grand Prix 2018 – mezinárodní
taneční soutěž
24. 10. - Sázíme Strom svobody – oslavy 100. výročí republiky, odhalení pamětní desky k účasti občanů Chebu na boji
za demokracii v letech 1918 - 2018

6. 10. so
18.00
7. 10. ne
7.30
		9.00
		10.30
13. 10. so
18.00
14. 10. ne
7.30
		9.00
		10.30
20. 10. so
18.00
21. 10. ne
7.30
		9.00
		10.30
27. 10. so
17.00
28. 10. ne
7.30
		9.00
		10.30

Evangelické

Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté

JINDŘICHŮV HRADEC

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

KUTNÁ HORA

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

26. 10. – Oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československého státu
koncert v Kulturním domě Střelnice
24. 10. – David Koller Acoustic Tour 2018
19:00 Tylovo divadlo Kutná Hora

LITOMYŠL

5. 10. - Více Srdce pro Václava Havla
Zámecké sklepení
Autoři plastiky a autor instalace se rozhodli připomenout Havlův citát.

POLIČKA

14. 10. - Václav Hudeček & Musici Boemi
Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku
republiky.
Velký sál Tylova domu v Poličce

TELČ

27. 10. - Výlov Štěpnického rybníka
od 8.00 hod.
Výlov rybníka z hráze Na Baště před vstupem do historického centra, prodej živých
ryb a rybích specialit, občerstvení.

TŘEBOŇ

12. 10. - Nezmaři a orchestr symfoniků
Divadlo J. K. Tyla, 19:00
Skupina Nezmaři letos slaví 40. narozeniny
za doprovodu Sdružení symfoniků Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz
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Církev Slovo života

Rozloučení
Dne 27. 8. 2018 zemřela v Olomouci paní
Anna Štenclová roz. Svátková – pravidelná
čtenářka Telčských listů, která prožila své dětství v naší krásné bílé Telči, ke které si vytvořila doživotní pouto. Sourozenci s rodinami

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, bývalým kolegům a žákům za projevy soustrasti a za účast a květinové dary při smutečním
rozloučení s paní Květoslavou Antoňovou.
Rodina
Děkuji zaměstnancům Sdílení za profesionální i lidskou pomoc při ošetřování mého
manžela Zdeňka Zamazala. M. Zamazalová
Telčské listy 10/2018 – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411,
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. Nevyžádané
rukopisy se nevrací, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR
E 20681, 9. 3. 2012

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Sofie Polívková, Štěpnice
Františka Pilíková, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Michal Říha, Praha
a Nela Surovčeková, Praha
Dominik Podpěra, Praha
a Klára Vítů, Jihlava
Dominik Adámek, Mrákotín
a Helena Vítů, Studnice
Roman Laube, Třešť
a Alena Ošmerová, Třešť
Stanislav Protivinský, Telč
a Radka Kubátová, Jihlava
Martin Flegr, Rohatec
a Zuzana Krpálková, Telč
Mgr. Ing. Marek Fiala, Plzeň
a Mgr. Martina Šimečková, Plzeň
Jan Štefl, Spělov
a Barbora Čermáková, Telč
Jiří Stejskal, Dolní Vilímeč
a Laura Nováková, Nová Říše
Petr Švarc, Ostojkovice
a Markéta Habrová, Třebětice
Martin Foral, Telč
a Michaela Veselská, Havl. Brod
Jaroslav Kos, Telč
a Petra Čechová, Horní Bolíkov
Vojtěch Pecha, Radkov
a Renata Charvátová, Třebíč
Josef Šmikmátor, Telč
a Gabriela Janoušková, Telč
Kryštof Jetleb, Dolní Cerekev
a Jitka Neumanová, Dolní Cerekev
Radek Neckař, Jihlava
a Lucie Neckařová, Jihlava
Michal Špaček, Žďár nad Sázavou
a Jana Prokešová, Mrákotín
Roman Dvořák, Telč
a Irena Šimková, Telč
Jiří Vuška, Telč
a Pavlína Blechová, Telč
Petr Vařbuchta, Telč
a Michaela Pulkrábová, Krahulčí
Zdeněk Eibel, Jihlava
a Anita Frencová, Jihlava
Jakub Havel, Horní Cerekev
a Tereza Bocková, Horní Cerekev
Jan Poledna, Růžená
a Žaneta Solařová, Jersín
Tomáš Barák, Plandry
a Lucie Cvrčková, Báňovice

Opustili nás

Zdeněk Zamazal, Staré Město
Bohumila Čermáková, Podolí
Josef Budín, Stará Říše
MUDr. Kamil Jan Matěj Kuchler
Radim Jedlička, Staré Město
Vlasta Čeloudová, Mrákotín
Jaroslav Brychta, Dyjice
Mgr. Vlasta Chadimová, Slavonice
Zdeněk Líčko, Staré Město
Květoslava Antoňová, Štěpnice

75 let
85 let
73 let
87 let
66 let
78 let
77 let
91 let
82 let
81 let

Uzávěrka příštího čísla

15. října 2018 ve 12:00 hod.
str. 23

PAMĚTNÍ MEDAILE. Tahle si to pojmenování zaslouží. Připomíná, když jsem šel/
šla poprvé v Telči do školy... Více str. 3.

PAMĚTNÍ DESKY. V úterý 18. září byly na fasádě DpS přilehlé ke staroměstskému
hřbitovu a na nádvoří Univerzitního centra slavnostně odhaleny a požehnány pamětní
desky připomínající účastníky polského Lednového povstání internované v Telči. Po 154
letech... Více TL 9/2018.
Foto: Ilona Jeníčková

ITALSKÉ DVOJHUBKY. Nová kniha
telčské rodačky Marty Kučíkové Němcové. Více na str. 17
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TL 10/2018

