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VOLIL SENÁTOR. V sobotu 6.  října byl mezi voliči ve voleb-
ní místnosti v Mateřské škole v Nerudově ulici také senátor Miloš 
Vystrčil. Mezi zastupiteli je držitelem ojedinělého primátu. V měst-
ském zastupitelstvu zasedá nepřetržitě od voleb v roce 1990.

Foto: TL

OCENĚNÍ Z MEXIKA PO PŮL STOLETÍ. Dostalo se ho paní Miloslavě Žákovské, v roce 1968 Duničkové, za její výkres pro výtvar-
nou soutěž Svět přátelství. Ta probíhala v rámci Letních olympijských her, které Mexiko v roce 1968 pořádalo. Více na straně 10.

Podle počtu obdržených hlasů a s údajem o navrhující straně
Fabeš Roman Mgr. SNK ED 757
Navrátil Karel Mgr. SNKED 608
Komín Pavel KDU-ČSL 603
Čermák František SNK ED 596
Vystrčil Miloš RNDr. ODS 546
Janoušková Eva RNDr. Ph.D. SNK ED 542
Pykal Jiří Ing. Pir. a Zel. 536
Kaupa Jindřich SNK ED 514
Dvořák Pavel Pir. a Zel. 512
Švec Jaroslav SNK ED 509
Hajnová Hana Mgr. Pir. a Zel. 493
Švarcová Ludmila Mgr. KDU – ČSL 462
Brtník Vladimír Mgr. ODS 419
Kujínek Polodnová Petra Mgr. Pir. a Zel.  411
Tomíšková Helena Mgr. Pir. a Zel. 409
Jirásek Tomáš Ing KDU-ČSL 402
Remeš Jiří Mgr. KDU-ČSL 374
Kopečná Milena Mgr. ODS 352
Norek Bohumil Čas změny 345
Vyvadil Stanislav KSČM 184
Burian Bedřich KSČM 181

Zdroj: ČSÚ

Nové zastupitelstvo města
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139 prvňáků
Ve správním obvodu Telče nastoupilo 1. září 
do prvních tříd 139 žáků. Školy se o ně „po-
dělily“ takto:
ZŠ Telč, Hradecká ul.   43
ZŠ Telč, Masarykova ul.  41
ZŠ a MŠ Nová Říše  19
ZŠ a MŠ Stará Říše  13
ZŠ a MŠ Mrákotín  12
ZŠ a MŠ Krahulčí   7
ZŠ a MŠ Urbanov  4 

Jaroslava Pavlů, útvar školství MěÚ

95. schůze - 26. září
 - RM schválila bez připomínek zápis do kro-
niky města za rok 2017. 
 - RM  schválila ZŠ Hradecká  záměr  podání 
žádosti  o  zařazení  do  projektu Obědy pro 
děti prostřednictvím obecně prospěšné spo-
lečnosti WOMEN FOR WOMEN.
 - RM  vzala  na  vědomí  změnu  knihovního 
systému Clavius na službu Tritius v měst-
ské knihovně a schválila záměr podání žá-
dosti  na  projekt  z  programu  Ministerstva 
kultury ČR na změnu knihovního systému 
Clavius na službu Tritius v městské knihov-
ně od roku 2019.
 - RM schválila záměr podání žádosti o dotaci 
z Fondu malých projektů Rakousko - Čes-
ká republika na projekt Historie bez hranic 
1099 – 2019, Historické slavnosti Zachari-
áše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 2019.
 - RM  na  základě  vyhodnocení  veřejné  za-
kázky malého  rozsahu na zpracování pro-
jektové  dokumentace  pro  realizaci  stavby 
„Děti oživují památky - Obnova domu čp. 
66“ rozhodla, že zhotovitelem zakázky bu-
de Ing. Jan Heralecký, a schválila uzavření 
smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem.

96. schůze - 10. října
 - RM na základě doporučení komise pro po-
souzení  a hodnocení nabídek  rozhodla,  že 
zhotovitelem akce „Centrum odborné výu-
ky ZŠ Hradecká“ bude společnost TERNI, 
a schválila uzavření smlouvy o dílo s tímto 
zhotovitelem.
 - RM na základě doporučení komise pro po-
souzení  a hodnocení nabídek  rozhodla,  že 
zhotovitelem  akce  „Modernizace  přestup-
ního terminálu (rozšíření parkoviště u vla-
kového nádraží)“ bude  společnost SATES 
ČECHY a schválila uzavření smlouvy o dí-
lo s tímto zhotovitelem.
 - RM  rozhodla,  že  zhotovitelem  akce  „PD 
pro  realizaci  stavby Rekonstrukce  objektu 
radnice“ bude Ing. Jan Heralecký, a schvá-
lila uzavření smlouvy o dílo s tímto zhoto-
vitelem.
 - RM schválila inventarizační komisi k pro-
vedení  inventarizace majetku města  k  31. 
12.  2018  a  schválila  plán  inventur  na  rok 
2018.
 - RM schválila udělení souhlasu s uzavřením 
podnájemní smlouvy v budově čp. 330 (po-
liklinika  v Masarykově  ulici)  s  Komerční 
bankou k umístění bankomatu.

Z jednání rady města

Ustavující zasedání zastupitelstva 
města po komunálních volbách 

se uskutečnilo 31. října. Podrobnou 
informaci přineseme v příštím čísle.

Počet 
volených 

zastupitelů

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

21 4 412 1 934 43,83 1 929 36 772

Kandidátní listina Hlasy Počet 
kandidátů

Počet 
mandátůčíslo název abs. v %

1 KSČM 3 212 8,73 21 2
2 KDU – ČSL 6 406 17,42 21 4
3 „ČAS ZMĚNY“ 3 111 8,46 21 1
4 Sdružení nezávislých a SNK ED 9 619 26,16 21 6
5 ODS 5 878 15,98 21 3
6 Spol. pro Telč - Pir. a Zel. 8 546 23,24 21 5

Zdroj: ČSÚ

Volby v Telči v číslech

Dotace na kulturu 
a sport 2019
Na webových stránkách města Telče www.
telc.eu/obcan/dotace  je  zveřejněn  dotační 
program  s možností  žádat  o finanční  pří-
spěvek na akce v oblasti kultury a sportu 
v Telči v roce 2019. 
Žádosti 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

Nezaměstnanost 
v září
ČR
září 3 % (srpen 3,1%,červenec 3,1%)
Kraj Vysočina
září 2,8% (srpen 2,8%, červenec 2,8%)
Správní obvod Telče
září 2,7% (srpen 2,7%, červenec 2,9%)
Telč
září 3,0% (srpen 3,1%, červenec 3,2%)
Obce  správního  obvodu  III  Telč  s  neza-
městnaností nad 5% hranicí na konci zá-
ří: Doupě (6,8), Olší (6,0), Sedlatice (5,6), 
Vápovice (7,1)

Zdroj: Statistiky ÚP

Volební účast 
je zklamáním
V  době,  kdy  píšu  svůj  příspěvek  do Telč-
ských listů, jsou zveřejněny výsledky voleb 
a v plném proudu jsou povolební vyjedná-
vání. A až budete tento příspěvek číst, bude 
už  pravděpodobně  po  ustavujícím  zastupi-
telstvu. Teprve po něm bude znám starosta, 
místostarosta a složení rady města. Já bych 
chtěl z tohoto místa poblahopřát nově zvo-
leným zastupitelům a jejich volebním usku-
pením  poděkovat  za  slušně  vedenou  před-
volební  kampaň. A hlavně  poděkovat  vám 
všem, kteří jste se rozhodli jít volit. Jen mě 
mrzí, že volební účast byla tak nízká, dokon-
ce pod celostátním průměrem...

Roman Fabeš

Aktuální informace z radnice  
Dražební vyhlášky ● Oznámení o uložení písemností ● Ztráty a nálezy ● Záměry 

pronájmů a prodeje pozemků ● Sdělení orgánů  státní správy ● 
www.telc.eu/uredni_deska

Předplatné Telčských listů a jejich zasílání poštou vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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Počasí přálo stavbám
Asi bychom si spíš všichni přáli, aby začalo 
pršet, naplnily se všechny nádrže a rybníky 
a pomohlo to vyschlým polím a lesům. Ale 
bohužel, opak byl v říjnu pravdou. A tak se 
bez přestávky mohlo pracovat na stavbách. 
Do svého nového zázemí se již brzy budou 
moci  přestěhovat  dobrovolní  hasiči.  Firma 

Staner  plní  harmonogram  stavby  a  v  sou-
časné době se  již dokončují vnitřní prosto-
ry. A kromě dříve schválené státní dotace se 
povedlo vyřídit i tu krajskou, takže z celko-
vých 3,5 milionu korun město zaplatí jen ne-
celých 800 tisíc.
V době, kdy tyto řádky píšu, má firma Star-
kon vše připraveno pro položení lávky přes 
Nadymák. A nyní by už snad měla být lávka 
na svém místě. Zbude pak pouze dokončit 
cestu kolem zdi Panského dvora. Tím budou 
mít všichni, kdo jdou nebo jedou na kole Be-
ringerovou ulicí k Roštejnu a na novou in-
line stezku, daleko bezpečnější trasu. Hoto-
vá je i nová cesta po hrázi rybníka Roštejn 
a dočkáte se i nových odpočívek podél stez-
ky. A  tím  bude  celá  velká  akce,  podpoře-
ná z fondů EU a dotace SFDI, dokončena. 
Sečteno a podtrženo, přišla na 21,2 mil. Kč 
a dotace činila 16,2 mil. Kč. Teď mě  ještě 
napadlo, úplně hotovo není. Konečně se po-
dařilo  dohodnout  s Krajem a budeme mo-
ci stezkou podjet pod mostem silnice na Ba-
telov. Takže zkusíme sehnat peníze a příští 
rok bezpečně propojit  inline stezku s hrází 
Roštejna.
Složitější situace je u rekonstrukce sportov-
ního areálu v Hradecké ulici. Dodavatelská 

Radosti a starosti telčského starosty
firma  Redberry  se  oproti  harmonogramu 
zpožďuje, a pokud nevydrží počasí, může se 
dostat do problémů při pokládání umělého 
povrchu. Využíváme proto všech smluvních 
mechanismů, abychom celou akci urychlili 
a do začátku prosince i dokončili. V polovi-
ně října se ještě pořád pracovalo jen na pod-
kladních  vrstvách...  Zabezpečit  stavbu  tak, 

aby se v ní dalo v zimě pracovat, to je nyní 
hlavním úkolem výstavby nového Domova 
pro seniory v Batelovské ulici. Hrubá stavby 
je před dokončením a připravuje se montáž 
krovu a oken. Věřím, že se to podaří a uvnitř 
se bude pracovat stejně intenzivně jako do-
posud venku.

Rýsuje se významná spolupráce
Pokud jste pozornými čtenáři Telčských lis-
tů, určitě jste v minulém čísle zaznamenali, 
že  koncem září  bylo  v Univerzitním  cen-
tru podepsáno memorandum o spolupráci. 
Aktéry  podpisu  byli  vrcholní  představite-
lé  Masarykovy  univerzity,  Dunajské  uni-
verzity v Kremži, Českého vysokého učení 
technického v Praze, Slovenské  technické 
univerzity v Bratislavě, Národního památ-
kového ústavu a Ústavu  teoretické a apli-
kované mechaniky Akademie věd. Možná 
si řeknete, že podobných memorand už by-
lo... Jistě, ale takový formát spolupráce, ja-
ký byl při slavnostním aktu podepsán, Telč 
ještě nezažila. Nejenomže se podařilo po-
tvrdit spolupráci vysokoškolských a vědec-
kých institucí působících v Telči, ale ještě 
k tomu přibyli významní zahraniční partne-
ři. Věřím, že díky této spolupráci vzniknou 

POMOHLY I DĚTI. 1. října byly v zámeckém parku zasazeny Strom republiky a Strom 
pro Olgu Havlovou.                                                                                 Foto: Ilona Jeníčková

projekty,  které  do  našeho města  přivedou 
další odborníky  i studenty z oblasti archi-
tektury,  památkové  péče,  přírodovědec-
kých  disciplín  nebo  historie  umění. A  že 
výstupy těchto projektů budeme moci po-
užít pro další rozvoj našeho města.

Dětští lékaři rokovali v Telči
Ve  dnech  4.  –  6.  října  uspořádala  v  Pan-
ském dvoře Pracovní  skupina  dětské  gas-
troenterologie  a  výživy České  pediatrické 
společnosti Pracovní dny dětské gastroen-
terologie a výživy. Jak avizovali pořadate-
lé, účastníci konference si přijeli poslech-
nout aktuální radosti i strasti dětské výživy. 
O  tom,  že  byl  o  program  zájem,  svěd-
čí účast více než 150 dětských  lékařů  jak 
z Česka, tak i ze Slovenska. Hlavní záslu-
hu  na  uspořádání  konference  v Telči měl 
MUDr. Martin Zimen, primář dětského od-
dělení jihlavské nemocnice. A proč zrovna 
v Telči? Jednak kvůli perfektnímu zázemí 
Panského dvora, jednak díky atraktivnímu 
doprovodnému  programu  ve městě  a  jed-
nak jistě i proto, že pan primář je pravidel-
ným účastníkem charitativní  jízdy  s  Jose-
fem Zimovčákem.

Podzim plný akcí
Přestože  Svatováclavské  slavnosti  po-
myslně ukončily Telčské  léto,  i  v  dalších 
dnech  bylo  v  Telči  a  v  okolí  kam  zajít. 
Už  tradičně  si  na  své přišli milovníci  ry-
bích  specialit. V  průběhu  října mohli  na-
vštívit  mimo  Telče  ještě  několik  dalších 
obcí. A všude bylo co ochutnat. Skoro se 
nabízí uspořádat  soutěž „O nejlepší kapří 
řízek“. A  k  tomu  přidejme  hodické  vep-
řové  hody,  ochutnávku  v  Panském  dvoře 
a soutěž v pojídání chilli papriček v Pivo-
vaře Trojan s koštem výborného svatovác-
lavského  ležáku.  Náměstí  oživily  letošní 
poslední  farmářské  trhy  a  mohli  jsme  si 
prohlédnout  výstavu  zahrádkářů.  Velkým 
překvapením pro všechny na náměstí by-
lo  určitě  vystoupení  dětského  pěveckého 
sboru z Jižní Afriky, který byl díky Pavlu 
Salákovi hostem našich TelČísel. A skvě-
lý byl i koncert Santini v opravené orlov-
ně. U Roštejna proběhla drakiáda, ale také 
za slušné účasti další ročník běhu Roštejn-
ské  stráně.  Na  fotbalovém  stadionu  stačí 
přeběhnout restauraci a po kopané můžete 
sledovat hokejové zápasy. A třeba i repre-
zentaci ČR do 16 let, která zde měla kemp. 
Zahájil další ročník Univerzity třetího vě-
ku a proběhlo i několik přednášek, výstav 
a koncertů. Řadou těchto akcí jsme si i dů-
stojně připomněli sté výročí vzniku Česko-
slovenské republiky.

Roman Fabeš
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Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.  19. 11.  IV.  21. 11.
III.  20. 11.  V. - VI.  22. 11.
Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská 
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Sva-
tojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic 
Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěp-
nice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květino-
vá, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní

Policie ČR Telč informuje
Neplatí výživné
Policejní  inspektor  sdělil  podezření  ze 
spáchání přečinu zanedbání povinné výživy 
osmadvacetileté ženě z Pelhřimovska, která 
neplatí výživné na své dvě děti. Na chlapce 
ve věku osm a deset  let, kteří žijí na Telč-
sku, má měsíčně platit přes jeden tisíc korun. 
Vyživovací povinnost si ale žena od začát-
ku letošního roku neplní. Celkově dluží ne-
celých deset tisíc korun. Ze stejného přeči-
nu byl obviněn také čtyřiačtyřicetiletý muž 
z Kolínska. V  době  od  loňského  podzimu 
neplatí  výživné  na  svého  syna,  který  žije 
na Telčsku. Na osmnáctiletého studenta má 
muž měsíčně platit  dva  a půl  tisíce korun. 
Na  výživném  dluží  celkovou  částku  nece-
lých pětadvacet tisíc korun. Stejně je stíhán 
také čtyřiadvacetiletý muž z Telčska, který 
neplatí výživné na své dvě děti. Na pětileté-
ho chlapce a tříletou dceru má měsíčně platit 
přes dva tisíce korun. Celkově dluží na vý-
živném přes jedenáct tisíc korun. 
To byl výtržník
Policejní  inspektor  sdělil  podezření  ze 
spáchání dvou trestných činů pětadvacetile-

tému muži, který v létě během noci fyzicky 
napadl a zranil dva lidi. K činu došlo na kon-
ci  července  v  Telči.  Před  jednou  hodinou 
v noci nejprve opakovaně udeřil pěstí do ob-
lasti  hlavy  čtyřicetiletého muže,  se  kterým 
se potkal v ulici Na Můstku. O necelou hodi-
nu později na náměstí Zachariáše z Hradce 
fyzicky napadl třiatřicetiletého muže, který 
procházel po ulici. V obou případech pode-
zřelý muž po útoku z místa utekl. Oba napa-
dení muži utrpěli  zranění, které  si vyžáda-
lo  lékařské ošetření. Policisté zjistili,  že  se 
v obou případech jednalo o shodného útoč-
níka a na základě šetření pětadvacetiletého 
muže  dopadli.  Shromáždili  důkazy  a  poté 
sdělili muži podezření ze spáchání přečinu 
ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví. Pří-
pad policisté řeší ve zkráceném přípravném 
řízení.
Ne opilec, ale opilkyně
Opilou  agresivní  ženu  zajistili  policisté 
ve čtvrtek dopoledne 27. září v obci na Tel-
čsku.  Šestatřicetileté  ženě  naměřili  při  de-
chové zkoušce 2,33 promile alkoholu. Vý-
tečnici, která svým příbuzným také vulgárně 

Již jsme světoví?

Fake news. Čemu měla posloužit?
Záměrně  jsem  pro  nadpis  tohoto  příspěv-
ku použil anglický termín, kterým se v po-
slední  době  hemží média  na  celém  světě. 
Čemu měla posloužit, či koho poškodit fa-

lešná zpráva (fake news), která se objevila 
v předvolebním týdnu v několika vydáních 
v  Lipkách  poblíž  stojánku  s  „řásenskou“ 
vodou  je  otázka,  kterou  teď  řeší  policie. 
O co šlo? V běžně dostupných foliích by-
la  informace/dopis  napsaný  úřednickým 

jazykem  na  hlavičkovém  papíru  Agentu-
ry  ochrany  přírody  a  krajiny  ČR  autorky 
Mgr. Petry Dvořákové i s jejím telefonem. 
Pro stručnost „dokumentu“ a o to větší je-
ho nebezpečnost, ho celý doslovně uvádím:
Vážení, sdělujeme vám, že po zahájení 
opravy hráze rybníka Velký Pařezitý, kde 
investorem je AOPK ČR, nemůžeme ga-
rantovat kvalitu vody odebíranou ze zdroje 
Lipky, jak v současném stavu. Pro hodno-
cení kvality vody po zahájení stavby schvá-
lené obcí s rozšířenou působností Městský 
úřad Telč se laskavě obracejte s požadavky 
na vyhodnocení kvality vody z této lokali-
ty na oddělení životního prostředí Městské-
ho úřadu Telč. Předpokládáme, že stavba 
bude dokončena do roka a rybník naplněn 
nejpozději v roce 2020. Děkujeme za po-
chopení a jsme s pozdravem... 
Kdo by neuvěřil, kdo by nezanadával 
na tu „blbou“ radnici. Jenže. Vše je jinak.
„Žádné takové varování jsme nevydali, ne-
ní k němu sebemenší důvod. Voda do sto-
jánku pitné vody v Lipkách teče ze studní 
nad Velkým Pařezitým rybníkem, upuštění 
jeho hladiny o 60 centimetrů se na její kva-
litě nemohlo v žádném případě odrazit. Po-
dali jsme trestní oznámení na neznámého 
pachatele. Domníváme se, že by se mohlo 
jednat o šíření poplašné zprávy a podvod,“ 

nadávala, zajistili a odvezli  ji na protialko-
holní záchytnou stanici k vystřízlivění.
Krádež batohu
Policisté šetří případ, při kterém v Telči od-
cizil pachatel z košíku odstaveného  jízdní-
ho kola  batoh. K  činu  došlo  ve  středu  10. 
října  kolem  půl  druhé  odpoledne.  U  hřbi-
tova ve Svatoanenské ulici si žena odstavi-
la jízdní kolo a poodešla. V košíku na kole 
měla odložený batoh, ve kterém měla ulo-
žený mobilní  telefon  a  další  věci  v  celko-
vé  hodnotě  přes  dva  tisíce  korun. Této  si-
tuace využil pachatel a batoh z košíku kola 
odcizil. Když žena zjistila, že došlo ke krá-
deži, běžela na ulici za pachatelem, za po-
moci kolemjdoucích ho zastavila a vzala si 
od něho  svůj  batoh  zpátky. Neznámý muž 
poté z místa odešel. Následně přijali policis-
té oznámení a případ začali šetřit pro pode-
zření  ze  spáchání přestupku proti majetku. 
Podařilo se jim získat poznatky k podezřelé-
mu muži, případ policisté dále šetří.

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

Celou policejní informaci najdete v Listárně TL.

vysvětlil v tiskové zprávě ředitel regionál-
ního pracoviště AOPK ČR Václav Hlaváč, 
pod které správní obvod Telče spadá, a do-
dal, „Voda v Lipkách má parametry koje-
necké vody a řada lidí si pro ni jezdí. Proč 
se je někdo takovým způsobem pokusil vy-
strašit a podvést, je mi opravdu záhadou. 
Jediná pravdivá informace ve zprávě je, 
že oprava Velkého Pařezitého rybníka bu-
de dokončena do roka.“ Zatím nám stači-
ly jen běžné pomluvy. Teď máme opravdo-
vou fake news se vším všudy. Hlavičkový 
papír,  úřednický  jazyk,  jméno  úřednice 
i s jejím telefonem... Opravdu jsme světo-
ví, nebo by se měl někdo stydět?             /z/
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Do Zastupitelstva města v Telči kandidovalo 126 občanů. Stejně  jako v předchozích volbách přinášíme přehled první  stovky uchazečů 
o mandát v zastupitelstvu seřazený podle získaných hlasů. 21 členů zastupitelstva je zvýrazněno.

Kdo dostal naše hlasy

Pořadí Jméno Strana Počet 
hlasů

1 Fabeš Roman Mgr. SNK ED 757
2 Navrátil Karel Mgr. SNKED 608
3 Komín Pavel KDU-ČSL 603
4 Čermák František SNK ED 596
5 Vystrčil Miloš RNDr. ODS 546
6 Janoušková Eva RNDr. Ph.D. SNK ED 542
7 Pykal Jiří Ing. Pir. a Zel. 536
8 Kaupa Jindřich SNK ED 514
9 Dvořák Pavel Pir. a Zel. 512

10 Švec Jaroslav SNK ED 509
11 Hajnová Hana Mgr. Pir. a Zel. 493
12 Macků Pavel RNDr. SNK ED  483
13 Uhlířová Jana Mgr. DiS. SNK ED 472
14 Švarcová Ludmila Mgr. KDU-ČSL 462
15 Wimmer Aleš Pir. a Zel. 446
16 Ekrtová Ester RNDr. Ph.D. Pir. a Zel. 444
17 Rux Luděk Mgr. SNK ED 429
18 Kříž Radek Ing. SNK ED 426
19 Anderlová Irena Ing. Pir. a Zel. 425
20 Brtník Vladimír Mgr. ODS 419
21 Doskočil Michal Ing. SNK ED 419
22 Vařbuchta Petr Ing. Pir. a Zel. 419
23 Maleček Milan Ing. Pir. a Zel. 417
24 Křížková Renáta SNK ED 415
25 Bláhová Alena SNK ED 414
26 Paulusová Jana Ing. SNK ED 413
27 Peichlová Věra SNK ED 412
28 Kujínek Polodnová Petra Mgr. Pir. a Zel. 411
29 Bláhová Lucie Ing. Pir. a Zel. 410
30 Tomíšková Helena Mgr. Pir. a Zel. 409
31 Jirásek Tomáš Ing. KDU-ČSL 402
32 Švec Vladimír Bc. SNK ED 397
33 Křížová Jana Pir. a Zel. 395
34 Šimánková Renata Ing. Pir. a Zel. 393
35 Hajn David Mgr. Pir. a Zel. 391
36 Lupač Luděk SNK ED 385
37 Doskočil Ivan SNK ED 384
38 Praxl Ondřej Bc. Pir. a Zel. 377
39 Křížek Vojtěch Pir. a Zel. 376
40 Remeš Jiří Mgr. KDU-ČSL 374
41 Plachý Jiří SNK ED 374
42 Mikeš Bohumír Pir. a Zel. 374
43 Neuwirt Roman SNK ED 369
44 Kopečná Milena Mgr. ODS 352
45 Norek Bohumil Čas změny 345
46 Polák Lukáš Ing. Ph.D. Pir. a Zel. 345
47 Uhlíř Michal Pir. a Zel. 344
48 Boček Pavel KDU-ČSL 335
49 Trojan Pavel KDU-ČSL 329
50 Pavlíková Eva Mgr. Ph.D. ODS 326

Pořadí Jméno Strana Počet 
hlasů

51 Doskočil Petr Pir. a Zel. 324
52 Křížek Karel KDU-ČSL 319
53 Tichá Jana Mgr. KDU-ČSL 316
54 Brzek Miroslav Ing. ODS 313
55 Brzková Ludmila MUDr. ODS 312
56 Prokopová Jana Mgr. KDU-ČSL 306
57 Pacher Marek Pir. a Zel. 305
58 Müllerová Hana ODS 303
59 Burian Lubomír SNK ED 301
60 Nedorostová Monika ODS 285
61 Podsedník Petr JUDr. ODS 284
62 Fatrová Irena Ing. ODS 282
63 Kadlec Václav Bc. KDU-ČSL 279
64 Kadlec Jaroslav KDU-ČSL 272
65 Doskočilová Barbora Mgr. ODS 271
66 Janek Daniel KDU-ČSL 269
67 Tripal Šimon Petr KDU-ČSL 267
68 Čajka Jaroslav Mgr. ODS 267
69 Tichý Bohumír Ing. KDU-ČSL 252
70 Doskočil Marek Ing. KDU-ČSL 252
71 Nosek Miroslav ODS 250
72 Němeček Aleš Čas změny 249
73 Tesařová Marie KDU-ČSL 248
74 Doskočil Bohumír KDU-ČSL 246
75 Husták Václav KDU-ČSL 246
76 Musil Josef Mgr. ODS 246
77 Kopečná Milena ODS 244
78 Norková Lucie Čas změny 236
79 Kovář Jiří ODS 235
80 Křížová Alena KDU-ČSL 220
81 Tarasová Zdeňka ODS 213
82 Petrů Jan ODS 213
83 Neužil František Ing. KDU-ČSL 209
84 Kopejtka Jan ODS 207
85 Janková Ludmila KDU-ČSL 200
86 Vyvadil Stanislav KSČM 184
87 Burian Bedřich KSČM 181
88 Přibyl Miroslav KSČM 176
89 Jackwerth Robert Čas změny 173
90 Caha Jakub Čas změny 168
91 Nevrkla Pavel KSČM 165
92 Klobas Pavel KSČM 164
93 Hlávka Otto Čas změny 163
94 Muranský Josef KSČM 160
95 Štancl Karel ODS 160
96 Vyhlídal Karel KSČM 156
97 Vacek Karel KSČM 153
98 Jaroš Božek KSČM 152
99 Cambálek Zdeněk KSČM 151
100 Svoboda Daniel KSČM 150
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Týden vědy a techniky 
AV ČR. I v Telči
V pořadí již 18. ročník největšího vědeckého 
festivalu, který pořádá Akademie věd České 
republiky,  se  po  celé České  republice usku-
teční od 5. do 11. listopadu. Zapojí se do něj 
samozřejmě i CET Telč,  jedno z mnoha vě-
deckých pracovišť Akademie. Bližší informa-
ce k akcím, které CET připravuje, poskytl TL 
jeho ředitel Jakub Novotný: V úterý 6. listo-
padu v 17 hodin to bude popularizační před-
náška, která představí vybrané výzkumné ak-
tivity a technologie Centra Excelence Telč 
s možností následné diskuse s přednášejícími. 
Přednáška, která se uskuteční v našem areálu 
v Batelovské ulici, je určena pro širokou veřej-
nost. V ten samý den, v úterý 6. 11., nabídne-
me od 9 do 16 hodin možnost široké veřejnosti 
seznámit se s vybavením vybraných laborato-
ří a také s naší činností. Dopoledne je určené 
zejména pro školní exkurze (SŠ a druhý stupeň 
ZŠ). Odpoledne pak se chceme věnovat ná-
vštěvníkům z řad veřejnosti. Po zkušenostech 
z předchozích dnů otevřených dveří ale pro-
sím zájemce, aby se předem objednali na tlf. 
567 225 300 nebo mailem na kloiberova@
itam.cas.cz. Důvod této rezervace je prostý. 
Omezené prostory našich pracovišť a jejich 
vybavení neumožňují provést najednou vel-
kou skupinu. Počítám s tím, že prohlídky s vý-
kladem se uskuteční v nezbytných intervalech 
od 13 do 16 hodin.                                          /z/

Od redakční uzávěrky minulého čísla Telč- 
ských  listů  realizovalo GOB a SOŠ Telč 
v  rámci  projektu  Přeshraniční  přátelství 
středních škol dva projektové dny. 20. zá-
ří odjeli telčští studenti do Waidhofenu an 
der Thaya,  aby  na  sportovištích  tamního 
gymnázia  sehráli odvetná utkání navazu-
jící na sportovní setkání 26. června v Tel-
či.  Družstvo  děvčat  a  smíšené  družstvo 
chlapců a dívek čekal napínavý tříhodino-
vý volejbalový turnaj v tělocvičně gymná-
zia. Našim děvčatům se nakonec podařilo 
turnaj vyhrát. Odvezly si pohár a diplom 
ředitele školy. Fotbalistům se na venkov-
ním hřišti za slunného horkého dne již to-
lik  nedařilo  a  podlehli  svým  rakouským 
soupeřům.

Sport ve Waidhofenu a poznávání Telče
10. října přijela třída waidhofenských stu-
dentů se svými učiteli do Telče, aby sou-
těžní  formou  poznávali  Telč.  Společně 
s telčskými studenty se po skupinkách vy-
dávali po předem určené  trase na náměs-
tí Zachariáše z Hradce a hledali odpovědi 
na  20  otázek  týkajících  se  historie  i  sou-
časnosti města. Hádanková  rallye po Tel-
či  studenty  zaujala,  a  proto  nebylo  ani 
mnoho chyb v jejich odpovědích. Po obě-
dě  rakouští  hosté  završili  návštěvu  Telče 
prohlídkou zámku. V rámci projektu, kte-
rý  je financován  z programu EU  Interreg 
Rakousko-Česká republika, pojedou v lis-
topadu  naši  studenti  poznávat  partnerský 
Waidhofenan der Thaya.

PaedDr. Věra Zadinová

Přeshraniční spolupráce středních škol

Zaujala mě titulní strana říjnových Telčských listů o zániku Rakouska – Uherska a vzni-
ku republiky. Vytiskli jsme ji a zvětšenou dali na vývěsku v našem Česko - Slovenském 
domě v San Diegu. Sté výročí republiky v něm oslavíme v neděli 28. října. Budeme mít 
kulturní program, hudební vystoupení a samozřejmě české jídlo a cukroví...

Frank Mackie, San Diego

Ze San Diega
Napsali nám:

Foto: Autorka textu

Z nabídky 
Informačního centra
● Jan Říha: Toulky Vysočinou 2019 (stol-
ní kalendář)
● Vladimír Kunc: VYSOČINA
● Jiří Jabulka: Telč vyznání městu

Pro čtenáře TL vybírá Jana Nováková

Orel Jednota Telč vás zve 
na dokumentární videoprojekci 

Marie Gregorové 
VÝVOJ NORMAN STYLE 

před 20 lety
Kdy? Pátek 9. listopadu v 17 hod. v orlovně 
v Jihlavské ulici. Občerstvení zajištěno

Přednáška
Moderní technologie 
a kulturní dědictví

CET Telč
úterý 6. listopadu od 17 hodin
v areálu v Batelovské ulici.
Pro širokou veřejnost.

V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR
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PARK SVOBODY. Již  v  roce  1923  na-
psal kronikář Antonín Podsedník toto po-
jmenování parčíku pod bývalou výtopnou 
na Oslednicích v uvozovkách. Pojmenová-
ní, které se „narodilo“ v euforii jara 1919, 
se  prostě  neujalo.  Podobně  jako  přejme-
nování  Lipek  na  Stromořadí korunního 

Vzpomínáme na 20. století

prince Rudolfa a princezny Štěpánky v ro-
ce 1881 nebo Leningrad  pro  část Štěpni-
ce (Beringerovu a Havlíčkovu ulici) v roce 
1946. Balvan v „Parku Svobody“ ale stále 
připomíná datum, které jsme letos mnoho-
krát zmiňovali: 28. X. 1918

Foto: Roman Herbst

Nové knihy městské 
knihovny
Beletrie
Ahnhem:  Devátý  hrob;  Bondy:  Co  odvál 
dým;  Ludwig:  Ginny  Napořád;  Wurmo-
vá: Hvězda nad arabským peklem; Třeštík: 
Chceš-li rozesmát pánaboha; Pötzsch: Kato-
va dcera a černý mnich; Hamerová: Klejin-
čino tajemství; Kundera: Kniha smíchu a za-
pomnění; Kriseová: Mezi  pannou  a  babou; 
Hoover:  Námi  to  končí;  Frasier: Nejsem 
mrtvá; Coben: Teď,  nebo nikdy; Waxman: 
Zahrada nových začátků; Fischerová: Želvou 
proti zdi; Adams: Není úniku; Ohlsson: Poto-
pa; Vašíček: Oko Kyklopa
Naučná
Ouředník: Antialkorán; Motl: Cesty za opo-
nu času, ozvěny lidické noci; Švehla: Magor 
a jeho doba; Balga: Saudade. Na kole a v ka-
jaku  kolem  světa; Kraus:  Vědci,  vynálezci 
a podnikatelé v českých zemích; Adamová: 
Velké dějiny zemí Koruny české
Dětská
Lomová: Anča a Pepík; Ščerba: Časogram; 
Andersen:  Dusty  -  kamarádi  navždy;  Ne-
uhaus:  Elena.  Letní  rozhodnutí;  Norton: 
Charlie;  Stančík:  Jezevec  Chrujda  prochá-
zí  divočinou;  Soukupová:  Kdo  zabil  Sníž-
ka?; Válková: Leonardo da Vinci; Haškovec: 
Malované dějiny Evropy; Velíšek: Můj  stát; 
Brycz: Neboj se, vždyť máš česnek; Webb: 
O bílém kocourkovi; Fischerová: Ochechu-
le  s  ukulele; Brenckert:  Péťa  sviští  ze  sva-
hu; Sís: Robinson; Brezina: Útok z vesmíru; 
Šrut: Velká kniha českých pohádek; Hunter: 
Zákon smečky. Ve stínech; Colfer: Země pří-
běhů; Griffiths: Ztřeštěný dům na stromě

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Wazzup? Slovník slangu a hovorové anglič-
tiny
Pemová: Zanedbávání dětí; Souralová: Pé-
če na prodej; Mertin: Psychologie pro učitel-
ky mateřské  školy; Koukolík: Vzpoura  de-
privantů: nestvůry, nástroje, obrana; Rejnuš: 
Finanční trhy; Komárek: Tělo, duše a jejich 
spasení aneb kapitoly o moci, nemoci a psy-
chosomatice; Librová: Věrní a rozumní: ka-
pitoly z ekologické zpozdilosti; Mahler: …
ale nebyla to nuda; Hilský: Modernisté; Re-
itinger: Vratislav.  První  král  Čechů; Kosa-
tík:  Menší  knížka  o  německých  spisovate-
lích  z Čech  a Moravy; Ležák: Tři  králové; 
Pech: Cobainovi žáci; Soukupová: Nejlepší 
pro všechny; Formánek: Morituri; Haloun: 
Marná  práce; Jirous: Ochranný  dohled; Ji-
rous: Magorův ranní zpěv. Magorova děťátka

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky knihovny NPÚ
Scheufler:  Fotografické  ateliéry  na  úze-
mí zemí Koruny české; Lukas: Svaté obráz-
ky: pražská devoční grafika 18. a 19. století; 
Štindl a kol.: Chrám sv. Mikuláše ve Velkém 
Meziříčí;  Linhartová:  Architektonická  čin-
nost ateliéru Fellner & Helmer v českých ze-
mích; Konečný a kol.: Na věčnou paměť, pro 
slávu a vážnost: renesanční aristokratická sídla 
v Čechách a na Moravě ve správě Národního 
památkového ústavu; Ourodová a kol.: Sch-
warzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska; 
Kovář: Dominikánský klášter v Českých Bu-
dějovicích; Cichrová: Proměny zámku a par-
ku Červený Dvůr

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Vánoční tvoření 
v městské knihovně
26. listopadu v 17.30 pro dospělé 
27. listopadu od 13.00 do 16.00 pro děti

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč 
a Muzejní spolek v Telči

zvou na přednášku Heleny Grycové

Zemí Knihy
pondělí 12. listopadu v 17 hod. 

v obřadní síni radnice

Krásy Albánie
Besedu  s  cestovatelem  Liborem  Drahoňov-
ským  pořádá  městská  knihovna  ve  čtvrtek 
15. listopadu v 17:30 na radnici.
Více k jednotlivým akcím na www.mktelc.cz 
nebo v městské knihovně

Adventní setkání
v Knihovně UC
Knihovna UC srdečně zve na tradiční Ad-
ventní setkání ve středu 28. listopadu od 15 
hodin.
Možnost zakoupení adventních věnců, vá-
nočních dekorací a perníčků.

Památkáři připravují
Přednášku na vánoční téma Třebíčské bet-
lémářství ve středu 12. prosince 
v 18 hodin v Lannerově domě. 
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Příznivci televizního seriálu První re-
publika mohou sledovat už jeho třetí řa-
du každý páteční večer na ČT 1. Autorem 
námětu a scénářů je telčský rodák, absol-
vent zdejšího gymnázia a Filmové a tele-
vizní fakulty AMU v Praze, Jan Coufal. 
Psal scénáře i pro populární Cesty domů 
(režisér Adamec) a druhou řadu Ordina-
ce v růžové zahradě. Patří k mladé telč- 
ské generaci, která se prosadila v umě-
leckém světě.
Na gymnáziu jsem tě poznala jako stu-
denta, který o filmu a historii věděl 
mnohdy víc, než bylo v osnovách. Kde 
jsou začátky zájmu?
Co si pamatuju, už jako dítě jsem rád dě-
lal, co děti většinou dělat nesmí – koukal 
jsem celé dny na filmy. No a historie a dě-
jiny jsou vlastně také příběhy, takže se to 
u mě spojilo.
A teď už k televiznímu seriálu První 
republika. Říká se, že nejtěžší je napsat 
historický seriál. Co ty na to?
Vždycky jde hlavně o to vyprávět zajíma-
vě,  mít  originální  postavy,  silný  příběh. 
U historického seriálu nejde ale jenom fa-
bulovat, je potřeba nastudovat reálie a po-
chopit kontext. Neřekl bych tedy, že his-
torický seriál je těžší, spíš jen pracnější.
Tvůj vztah k první republice?
Když zůstanu u své profese, fascinuje mě 
výstavba ateliéru na Barrandově a množ-
ství skvělých filmů, které se v té době na-
točily a které zůstaly populární dodnes.
V první řadě byl scénáristou Jan Gard-
ner s dvěma spolupracovníky. Pro dru-
hou a třetí řadu jsi už psal scénáře ty. 
Jak se ti vstupovalo do projektu?
Projekt  měl  velký  ohlas  a  byl  hodně 
úspěšný.  Pokračovat  byla  velká  výzva. 
Měl jsem strach, abych to nezkazil.
Je to rodinná sága průmyslníků Valen-
ty a Škvora. Proč průmyslníci?
Obě rodiny patří spíš do střední třídy. Ta-
koví  lidé  bývají  většinou  hybnou  silou 
společnosti.
Kde se natáčela jejich rodinná sídla?
Dům  Valentů  je  v  Kutné  Hoře.  Sídlo 
Škvorů se točí na zámku v Ploskovicích.
Jak bys charakterizoval seriál žánrově?
Je to tak trochu žánrový mix. Nejpřesněj-
ší je asi označení rodinná sága s detektiv-
ní zápletkou.
Třetí řada se odehrává od podzimu 
1930 do léta 1931. Příběhy hrdinů jsou 
víceméně romantické, prolínají ale 
s reáliemi 30. let. Je zde i řada paralel 
ze současnosti …

Je fascinující, jak se některé věci nemění 
a  stále dokola opakují. Ať už  jde o hos-
podářskou krizi, o aféru s metylem, který 
zabíjel, protože byl přimícháván do alko-
holu, nebo o odmítání uprchlíků. Tenkrát 
šlo o lidi, kteří utíkali před nastupujícím 
nacismem. Ani je nikdo nikde nechtěl. 
Proč jsou novými seriálovými posilami 
herečka Katarína Šafaříková a Adam 
Mišík?
Ve druhé sérii hrála postavu Ireny Anna 
Fialová. Do třetí řady už ale nastoupit ne-
mohla,  takže  jsme hledali herečku, která 
by jí byla co nejvíce podobná. Myslím, že 
Katarína  to  zvládla  na  výbornou.  Adam 
Mišík  hraje  boxera.  Chtěli  jsme  obsa-
dit  herce,  kterému  zápasy  v  ringu  divák 
uvěří. Pro zajímavost – Adam i Vladimír 
Polívka  trénovali  s  legendárním  Rosťou 
Osičkou,  který  si  nakonec  sám v  seriálu 
zahrál postavu rozhodčího.
Která postava z celého seriálu je ti nej-
bližší?
Hans  von  Lippi.  Nesympatický  chlap 
od pohledu.
Můžeme obdivovat elegantní kostýmy, 
účesy, líčení. Je to i inspirace pro sou-
časnou módu. Kdo má na tom zásluhu?
Kostýmy  navrhla,  sehnala  nebo  nechala 
ušít Michaela Hořejší Horáčková. Účesy 
a líčení má na starosti umělecká maskér-
ka  Jana Radilová. Obě  dělají  svou  práci 
skvěle.
Seriál nás reprezentoval na festivalu 
v Cannes, získal ocenění v Buenos Ai-
res, byl prodán do USA. Je něco nové-
ho?
Prodal  se  do  Číny.  Beru  to  jako  důkaz, 
že  dobré  příběhy  jsou  srozumitelné všu-
de na světě.
Nechci se ptát na veselé historky z na-
táčení, spíš připomeň čtenářům někte-
ré zajímavosti.
Ve  druhé  sérii  jsme  měli  prostředí  au-
tomobilových  závodů.  Bylo  těžké  na-
jít  všechna  ta  krásná  auta. Nejvíc  si  ce-
níme natáčení s bugatkou, která má dnes 
hodnotu  kolem  15  miliónů.  Samozřej-
mě  jsme  museli  být  extrémně  opatrní. 
A  i  když herci  chtěli  sednout  za volant, 
majitel trval na tom, že řídit může jenom 
on.  Jezdil  v  dámských  šatech  s  blonďa-
tou parukou.
Čím myslíš, že by mohlo období první 
republiky inspirovat současnost?
Noblesou dam, gentlemanstvím mužů.

Ptala se Marta Horáková

Jan Coufal: Dobré příběhy 
jsou srozumitelné všude na světě

Přijďte na Sousedskou slavnost

Martinská slavnost. 
Na Větvi
Spolek Na Větvi pořádá v neděli 11. listo-
padu  společně  s Panským dvorem od 14 
hodin Martinskou slavnost. Pro čtenáře TL 
ji blíže představila Lucie Váchová z pořa-
datelského spolku:
Martinská slavnost, nebo také Sousedská 
slavnost, je oslavou přicházející zimy. Je to 
období, kdy rozsvěcíme světla, kdy se dělí-
me o své světlo se svými přáteli, kdy jsme 
otevření pomáhat druhým. Od dvou hodin 
v Panském dvoře budeme vyrábět lampi-
onky, sdílet občerstvení - každý může něco 
přinést, ohřejeme se u her i u ohně. Se sou-
mrakem se vydá průvod s lampiony do sa-
du u Punčošky, kde bude čekat nejen po-
klad, ale i krátké divadelní představení. 
Takový kouzelný začátek zimy...

Podle TZ

Slavnostní ukončení projektu

Mít úsměv ve tváři...
Slavnostní  ukončení  projektu  města  Tel-
če a Fondu Vysočiny Mít úsměv ve tváři, 
v mládí i ve stáří - Sociální služby v Tel-
či pro seniory a pečující 2018 se uskuteč-
nilo  10.  října  školicí  akcí Paliativní pří-
stupy v praxi,  na  které  si  poskytovatelé 
sociálních služeb z Telče vyměňovali  své 
zkušenosti.  Zmíněný  projekt  přinesl  řadu 
aktivit  na  podporu  seniorů  a  pečujících, 
mezigenerační propojení, odborné a vzdě-
lávací workshopy aj. Do projektu se zapo-
jili  senioři,  rodiny  seniorů,  pečující,  pra-
covníci  sociálních  služeb,  žáci  místních 
škol a školských zařízení, dobrovolníci, ši-
roká veřejnost a odborníci v sociálně-zdra-
votní  oblasti.  Mezi  nejvýznamnější  akce 
projektu  patřily Veletrh  sociálních  služeb 
v Telči, výtvarná soutěž nebo školení první 
pomoc, o kterých jsme vás již informovali 
v minulých TL.

Marika Krejčí, ředitelka DpS 
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TRÁVNÍK JOSEF
katol., svob. malíř pokojů v Telči, *1893 
ve Vídni; od 1914 u 81. pěš. pl. ● 1914 
zajat v Srbsku, tam 31. 1. 1915
+ úplavicí ve Valjevu
TRIPAL LEOPOLD
katol.,  ženatý  mlyn.  pomocník  v  Tel-
či *1873 ve Volevčicích; od 1914 u 38. 
prap. domobr. ● padl 6. 10. 1916, poch. 
ve Vico Fassa (Tiroly)
URBÁNEK ANTONÍN
katol., svob. zedník v Telči, tam *1897; 
od 1915 u 81. pěš. pl. ● podlehl zraně-
ní 3. 6. 1917 ve Wielkém Lubienu (Rus. 
Polsko)
VALENA JOSEF
katol.,  svob.  učitel  ve  Studené,  *1892 
v Telči;  od  1915  praporčík  81.  pěš.  pl. 
● podlehl zranění do břicha 27. 9. 1915 
v nemocnici ve Vojnici (Rusko)
VETIŠKA JAN
katol.,  ženatý  rolník  v  Telči,  *1881 
ve Strachoňovicích; od 1917 u 81. pěš. 
pl. ● +1. 9. 1917 zápalem plic v nemoc-
nici v Dolině (Halič)
VILÍMEK ANTONÍN
katol., ženatý domkář v Telči, tam *1879; 
od 1914 u 81 pěš.  pl. ● byl  na  ruském 
i italském boj. + 2. 8. 1916 zánětem led-
vin v nemoc. v Benešově
VÍTŮ ANTONÍN
katol.,  ženatý  pokrývač  v  Telči,  tam 
*1872; od 1914 u 18. pěš. pl. ● + 25. 3. 
1915 skvrnitým tyfem ve vlaku, pocho-
ván v městě Suché u slezs. hranic

Malé ohlédnutí

100 let republiky
Téměř po celý rok jsme si ve městě připo-
mínali řadou akcí sté výročí konce I. světo-
vé války a hlavně vzniku Československa. 
Prakticky  u  všech  byla  vedoucí  odboru 
kultury radnice Věra Peichlová.
Ptát se, která z akcí byla podle Vás nej-
úspěšnější, by nebylo vůči těm druhým 
slušné. Všechny byly jistě připraveny se 
snahou zaujmout a zajímavě připome-
nout zmíněná výročí. Přesto, zmiňte tu, 
která Vás osobně nejvíce zaujala.
Těžko  se mi  říká,  která  akce mě  nejvíce 
zaujala.  Pro  mne  bylo  velkým  zážitkem 
slavnostní  sázení  lípy  k  výročí  republi-
ky a pro Olgu Havlovou a slavnostní kon-
cert 3. října, na kterém vystoupil profesor 
Francouzsko-české hudební akademie Jiří 
Bárta a bývalý student, vynikající houslis-
ta, Roman Patočka. Potěšilo mě, že se rádi 
vrací do Telče. A strhující bylo i vystoupe-
ní afrických studentů 6. října na náměstí.

Nevděčná otázka. Poděkování si za pří-
pravu či vystoupení na akcích určitě za-
slouží všichni. Tolik jmen by zaplnilo 
stránku TL. Takže chci po Vás jen jed-
no, příp. dvě jména:
Samozřejmě poděkování si zaslouží všich-
ni  pořádající,  ale  i  účinkující,  kteří  s  ra-
dostí  vystoupí  pro  ostatní. Ale  dvě  jmé-
na mám, která chci zmínit. Žákyně Marie 
Pykalová a Veronika Jirásková, které dů-
stojně a bez jediného přeřeknutí přednesly 
jména padlých z Telče v první světové vál-
ce na slavnostním koncertu.
Dovedete si představit, jak budou naši 
potomci oslavovat 150, příp. 200 let re-
publiky? Třeba je Vaše prognóza zau-
jme tak, že z ní budou čerpat.
Věřím, že důstojně a slušně. Ale jejich po-
dobu si nedovolím odhadnout. Vývoj tech-
niky, která je důležitou součástí kulturních 
akcí, je tak překotný... 

/z/

Celý rok připomínáme v TL sté výročí kon-
ce I. světové války a sté výročí vzniku re-
publiky. Je, resp. bylo to jako v životě. Ra-
dostné zprávy o jejím vzniku kalily zmínky 
o padlých a zemřelých ve Velké válce. Pa-
třily  ale  k  sobě. Bez  obětí  tisíců mladých 
mužů  by  asi  ani  nebyl  samostatný  čes-
ký stát. Co zmínit na závěr oněch tak pro-
tichůdných  zpráv?  Vyřešili  to  za  nás  za-
stupitelé Dolní Vilímče.  11.  listopadu  zde 
slavnostně  odhalí  pomník  17  (!)  padlým 
a zemřelým mužům v I. světové válce z této 
malé obce. Radostná zpráva, která připomí-
ná bolestné události před sto lety. Na mís-
tě  jsou  pak  výstižná  slova  starosty Anto-
nína Doležala: Nemyslím si, že bychom se 
za prodlení sta let, které uplynuly od konce 
války do dnešních dnů, měli stydět. Právě 
naopak. To, že odhalujeme pomník po tak 

dlouhé době, je vlastně důkazem, že jsme 
na své padlé nikdy nezapomněli a že je při-
pomíná generace, která je již nemohla znát. 
Tečka, víc než skvělá.                                 /z/

Tečka. Víc, než skvělá

VYHLÍDAL ANTONÍN
katol., svob. čeledín v Telči, tam *1890; 
od  1911  u  81.  pěš.  pl.  ●  padl  střelen 
do břicha 6. 7. 1915 u Dobrda (Přímoří)
WEISEL BEDŘICH
israel., zástupce továrny ve Vídni, *1890 
v Telči; od 1914 poručík u 81. pěš. pl. ● 
byl na ruském i italském boj. 1916 one-
mocněl, zemřel 15. 2. 1919 v nem. v Pra-
ze
WENIG FERDINAND
katol., ženatý prof. reálky v Teči, *1880 
ve  Vranově  (Čechy);  od  1914  poručík 
24. dom. pl. ● padl 9. 9. 1914 u Nowosi-
olky Oparskie (okr. Komárno Halič)
ZEDNÍK FRANTIŠEK
katol.,  svob.  krejčí  v Telči,  tam *1899; 
od 1917 u 14. pl. střel. ● padl na ital. boj. 
17. 6. 1918, pochován v Motto di Liven-
za (Itálie)
ZEDNÍK FRANTIŠEK
katol.  ženatý  mlyn.  dělník  v  Trnávce, 
*1886 v Telči; od 1914 u 81. pěš. pl. ● 
padl 6. 7. 1915 na italském bojišti
ZEDNÍK JAN
katol., svob. učitel v Lipníku u Třebíče, 
*1893 v Telči; od 1914 jedno. dobrov. 8. 
p. pl. ● padl na rus. boj. 18. 2. 1915
na hoře Avěžonce u Kladošova
ZEMAN JOSEF
katol.,  ženatý  kovář  v  Telči,  *1872 
v Jamném (Čechy); od 1916 ve voj. prá-
ci ●  souchotinami v Telči 19. 10. 1917 
poch. u Matky Boží

10. díl - poslední

1918 ►100◄ 2018

Slavnostní odhalení pomníku padlých 
v I. světové válce

Dolní Vilímeč
11. listopadu ve 14 hodin

na návsi u kaple sv. Cyrila a Metoděje
Delegace Armády ČR. Pomník požehná 
opat Kanonie premonstrátů v Nové Říši 

P. Marian Rudolf Kosík OPraem.

Foto: Lubomír Zadina 
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VÝKRES PRO MEXIKO. V roce 1968 
namalovala  pod  vedením učitele Václava 
Ondráčka  výkres  pro  dětskou  výtvarnou 
soutěž Svět přátelství pro olympijské hry 
v Mexiku. Uběhlo půl století a Mexiko si 
připomíná  slavnou  olympiádu  projektem 
Svět přátelství po padesáti letech. Po ce-
lém  světě  hledá  autory  tehdy  úspěšných 
výkresů. A tak také našlo paní Miloslavu 
Žákovskou, v roce 1968 žákyni Základní 
školy v Hradecké ulici Miloslavu Dunič-
kovou. 8. října na mexickém velvyslanec-
tví  v Praze  ji  přijala  sama velvyslankyně 
R. Leonora Rueda. Za město Telč  se pří-
jemného  setkání  zúčastnila  vedoucí  od-
boru kultury Věra Peichlová. Ta paní vel-
vyslankyni  pozvala  na  návštěvu  města. 
Pozvání paní Leonoru Rueda velmi potě-
šilo a bezprostředně na něj kladně  reago-
vala. Více v příštích TL v rozhovoru s paní 
Miloslavou Žákovskou.

Foto: Věra Peichlová

UDÁLOST. V neděli 23. září  se dočkala 
slavnostního  žehnání  P.  Aloisem  Pernič-
kou  restaurovaná  boží  muka  mezi  Hor-
ní  Slatinou  a  Budíškovicemi,  význam-
ná  památka  telčského  děkanství.  Zásluhu 
na tom má jak obec Budíškovice, která ob-
novu dominanty kraje finančně podpořila, 
restaurátor Josef Střelák, tak v neposlední 
řadě moravskobudějovický Pavel Kryštof 
Novák, který se obnově drobných sakrál-
ních památek v regionu dlouhodobě věnu-
je.  Děkanství telčské je mimořádně roz-
sáhlá územní jednotka brněnské diecéze. 
Bylo obnoveno v roce 1999. Patří do něj 
29 farností. Nejseverněji leží Dlouhá Brt-
nice, na západě Popelín, na jihu Rancířov 
na hranicích s Rakouskem a na východě 
Krasonice. Jeho součástí jsou i tři městské 
farnosti, Dačice, Slavonice a Telč.

Foto: Pavel K. Novák

NEJEN PRO FILATELISTY. Od 21. září používá městský úřad pro odbavování poštovních zásilek frankovací stroj EVROFIN Int., typ 
Neopost IS 350 s integrovanou váhou do 3 kg. Stroj nám usnadní nejen zmíněné odbavování zásilek, ale jeho zavedením jsme také získali 
od České pošty slevu poštovného, uvedl pro TL tajemník Pavel Soukop. Podle předsedy telčského Klubu filatelistů Bohuslava Makovičky 
jsou pro sběratele především zajímavé zásilky s otiskem výplatního stroje první den používání, případně v den poslední. Další filatelisty 
hledané zásilky jsou s otisky stroje a současně dofrankované poštovní známkou a orazítkované razítkem pošty.
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BYLA DRAKIÁDA. V sobotu 29. září se u rybníka Roštejn kona-
la již devátá Telčská drakiáda. K překvapení a velké radosti všech 
vyšlo nádherné počasí a konečně i pořádně foukalo, takže draků 
a dráčat se tentokrát sešlo hodně. Pro děti byly připraveny různé 
soutěže a drobné ceny. Nejhezčí doma vyrobený drak vyhrál ja-
ko každý rok nádherný dort z cukrárny Celerin.  Pořádající Camp 
U Roštěnky zakončil drakiádou letošní sezónu a již teď připravu-
je tu příští. Začne, jako v předešlých letech, Telčským čarováním.

Podle textu Lukáše Mazala

KONEC PROJEKTU „MÍT ÚSMĚV...“ Ve vstupní  síni ZUŠ 
ho 10. října „odtroubili“ žáci ZUŠ. Více na str. 10.

Foto: Eva Pavlíčková

Foto: Pavel Boček (1 a 2) a Martin Dvořáček (3)

V tomto duchu se nesl, jako už tradičně, koncert telčského sboru 
Santini v neděli 14. října. A že byl akční, by mohli vyprávět všich-
ni, kteří se koncertu v orlovně zúčastnili. Sbor nám zpříjemnil ne-
dělní podvečer mnoha krásnými skladbami i „akčním“ průvodním 
slovem. Nechybělo ani pohoštění a milé setkání nad skleničkou 
vína. Příjemný večer umocnilo i krásné prostředí nově opravené 
orlovny, ve které byla radost strávit hezké chvíle s přáteli a pěk-
nou hudbou. Nezoufejte, pokud jste koncert promeškali, příští rok 
se můžete těšit na další akční Santini.

Sylvie  Frydrýšková

Santini v akci aneb akční Santini

30 ROKŮ. Uběhlo 
od Celostátního akti-
vu  vedoucích  arche-
ologických  kroužků, 
který se konal v Tel-
či  v  říjnu  1988.  Dí-
ky Janu Stříteskému, 
vedoucímu  telčské-
ho kroužku, bylo teh-
dy  také  vydáno  pří-
ležitostné  poštovní 
razítko  s  motivem 
Telče.  Druhé  v  poš-
tovní  historii  měs-
ta.  Jeho  autorem byl 
Ing.  arch. Karel Ku-
ča.
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Dlouholetý učitel na telčské „zemědělce“ a také předseda zdejšího 
Kruhu přátel hudby, držitel Ceny města1997... Věřím, že každý čtenář 
30+ již ví, koho v dnešním díle seriálu Lidé mikroregionu představu-
jeme. Ing. Jaroslav Kouba neopustil Telč, jen zdravotní handicap ho 
přivedl mezi klienty DpS na Starém Městě.
Člověk vstupuje do světa dospělých nástupem do školy a násle-
dující školní docházkou. Jaroslave, jak to bylo v Tvém případě?
Prožil jsem krásných pět let v národní škole v Krahulčí za starostli-
vého pana řídícího Kněžínka. Stejně mohu označit následující tři ro-
ky na měšťance v Telči. Byla v patře jezuitské koleje, takže jen pobyt 
v této budově, kterou procházela historie města, byl hodně zajímavý.
A potom?
V polovině padesátých let bylo pro řadu dětí, včetně mě, rozhodnutí 
kam dál velmi trpké. Jsi ze zemědělství, rodiče nejsou v JZD, tak mu-
síš do zemědělské učňovky... rozhodli jiní.
Naštěstí byla v Telči v bývalé hospodyňské škole.

Ale to nebyla konečná Tvé školní docházky...
V polovině prvního ročníku jsem onemocněl těžkou revmatickou ho-
rečkou. Velmi se mi věnoval pan primář Verner v dačické nemocni-
ci. Jeho posudek byl jednoznačný: Zcela omezit fyzickou práci, nena-
chladnout... Co teď v zemědělské učňovce?
Jak jsi to vyřešil?
Já nijak. I rodiče byli v této situaci bezradní. Mimořádně mně, obyčej-
nému klukovi z vesnice, pomohl tehdy nový ředitel učňovské školy, 
Ing. Jaroslav Dudek. Obtelefonoval známé na středních zemědělských 
školách, až našel volné místo na zemědělce v Olomouci. Samozřejmě, 
že jsem musel s dobrým výsledkem složit přijímací zkoušky. A pak to 
bylo již relativně snadné. Po maturitě v Olomouci jsem absolvoval Vy-
sokou školu zemědělskou v Brně.
Tak to se dá hovořit o štěstí. Navíc dvě významná města Moravy.
Máš pravdu. Na první místo bych dal ale Olomouc. V rámci pobytu 
na tamním internátě jsme museli povinně navštěvovat divadelní před-
stavení, koncerty... Pro některé trest, já jsem se tam zamiloval...
Neříkej. To bude čtenáře hodně zajímat.
Tak to asi některé zklamu. Zamiloval jsem se do vážné hudby. Mys-

Jaroslav Kouba: V Olomouci jsem se zamiloval ...

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
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lím ale, že ti, co mě znají, mi to věří. Objevil jsem její krásu, úžasné 
interprety.
Následovala asi vojna a první zaměstnání.
Ne. „Díky“ zdravotnímu posudku jsem hned při prvním odvodu zís-
kal modrou knížku. Nemoc mě také omezovala i v prvním zaměstnání 
u Plemenářské státní správy. Především v terénu, kterému se logicky, 
v případě nováčka, nešlo vyhnout.
Takže...
Opět se na scéně „objevil“ Ing. Jaroslav Dudek. Stejně jako u mno-
ha dalších svých žáků sledoval mé studijní výsledky. Nabídl mi místo 
učitele na zdejší střední zemědělské škole, kterou v té době začínal bu-
dovat. A pak to již čtenáři znají. Učil jsem zde až do odchodu do dů-
chodu v roce 2000.
Nevím, jak pochodím s touto otázkou. Na konci 80. let ses stal 
v Telči předsedou městského výboru Národní fronty. Pro mladé je 
to již neznámý orgán, zato starší čtenáři...
Jsem rád, že jsi toto téma otevřel. Není tajemstvím, že jsem tuhle ne-
vděčnou funkci „zdědil“ po Ing. Dudkovi. Byl to muž, který pomohl 
ze  zákulisí  ovlivnit  pozitivním  směrem  řadu  věcí. A  snažil  se  o  to 
i v pozdějším věku. Takže rád měl na podobných místech „své“ li-
di. Nakonec to zmínil v pohřebním rozloučení i pan děkan Pernička.
Láska k hudbě Tě ale provázela stále?
Ano, nechci se uchýlit do frází, ale hudba se stala náplní mého osobní-
ho života. V sedmdesátých letech jsem patřil v Telči k zakládajícím čle-
nům Kruhu přátel hudby. Nakonec jsem ho více než dvacet roků vedl.
Vím, že tenkrát i dnes to byla a je čestná funkce, se kterou je spo-
jeno hodně práce.
To máš pravdu. Ale vidět spokojené posluchače a interprety za tu prá-
ci stojí. Člověk ví, že něco udělal pro druhé. Vztah k hudbě je vizitkou 
kulturnosti každého národa. Možná jsem byl někdy „protivný“, ale po-
strčit někoho k účasti na koncertu bylo občas potřeba. Stejně jako to 
bylo v mém případě na internátu v Olomouci.
Vracíš se někdy k této životní kapitole?
Často. Díky ní se mi ozývají dnes světově známí muzikanti a zpěvá-
ci, třeba Magda Kožená, Jiří Bárta, Láďa Borovka, Roman Patočka 
a další. V mé současné situaci je to více než jakýkoli dar. A nesmím ta-
ké zapomenout na posluchače, bývalé žáky a mé spolužáky, kteří mě 
v domově navštěvují. Všem jsem za to moc vděčný.
Není tajemstvím, že zdravotní problémy Tě připravily o obě nohy. 
Obdivuji, jak tuto situaci snášíš.
Člověk si zvykne na všechno. Hodně mi pomáhá zájem známých, kte-
rý jsem zmínil v předchozí odpovědi. A pak hlavně ochota a obětavost 
personálu domova. Spíš než já zasluhují obdiv sestřičky a další, kteří 
se mi věnují.

Oldřich Zadražil
Glosa autora: V rozhovoru jsme nepředstírali vykání. Nebylo by to 
vůči čtenářům upřímné. Známe se od školních let, kdy Jaroslav byl 
„náš“ přesný sběrový referent léčivých rostlin, které jsme povinně 
s větším či menším nadšením v předepsaném množství školou sbírali.

ŘÍJEN 1997. Jaroslavu Koubovi blahopřeje k udělení Ceny měs-
ta děkan JAMU prof. Bohumil Smejkal.                Foto: Bohumil Bína
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Mikroregionální střípky

Hodice
17. 11. Expedice KAVKAZ 2018 
cestovatelské vyprávění
Začátek v 18 hodin

Dolní Vilímeč
11. 11. ve 14 hodin
Slavnostní odhalení pomníku padlých 
v I. světové válce
Na návsi u kaple

Dyjice
24. 11. NOcA
vsetínská  kapela  doveze  folk  s  příchutí 
folklóru
Ve 20 hod. v Kulturním domku
BEZOBAV Dyjice 

Třeštice
3. 11. Lampionový průvod
Začátek od 17.00 hodin
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu
Začátek od 17.00 hodin

Mrákotín
10. 11. Za oponou 
Divadelní  představení  spolku AJeTo! Po-
čátky. Začátek v 19 hodin

Pozvánka na besedu

Drahé kameny Česko-
moravské vrchoviny
V úterý 27. listopadu v 16:30 pořádá Geo-
park Vysočina v sídle telčských památká-
řů v Lannerově domě besedu na více než 
atraktivní  téma – Drahé kameny Česko-
moravské vrchoviny. Beseda je určena ši-
roké veřejnosti. „Budeme si povídat o tom, 
co  je  drahý  kámen,  jak  se  drahé  kameny 
zpracovávají  a  jaké  jsou  české  národní 
kameny,“  prozradila  TL manažerka  Geo-
parku Vysočina  Kateřina  Fučíková  a  do-
dala, „samozřejmě přijde také řeč na loka-
lity a  šperkařské využití drahých kamenů 
Českomoravské vrchoviny.“ Na zvědavou 
otázku TL, kdo besedu povede, pak odpo-
věděla:  „Ten  nejpovolanější.  Geolog  ná-
rodního Geoparku Vysočina a ředitel Mu-
zea Vysočiny v jedné osobě, RNDr. Karel 
Malý, Ph.D.

Podle TZ

Smutný primát

Zatáčka „Svojkovice“ 
vystřídala Kasárna
Nejkritičtějším místem  na  silnicích  v  ce-
lém  kraji  Vysočina  se  v  letech  2015  až 
2017 stala zatáčka na silnici I/38 mezi osa-
dou Anděl a Želetavou ve správním obvo-
du Telče. V uvedeném období se zde sta-
lo 10 dopravních nehod. V šesti případech 
skončily  těžkým  zraněním  jejich  účastní-
ků. V celostátní statistice pak zatáčka a je-
jí bezprostřední okolí v katastrálním úze-
mí Svojkovic skončila na sedmém místě! 
Tento úsek císařské silnice tak v nepříjem-
né statistice „vystřídal“ na předním místě 
rizikových míst na silnicích v celé republi-
ce křižovatku Kasárna. V jejím případě se 
o to zasloužila především demolice nemo-
vitosti,  která  zlepšila  výhled do křižovat-
ky ve směru z Třebíče, a přípravné práce 
na stavbu kruhového objezdu. Ten v sou-
časné době spěje ke svému dokončení. /z/

Zdroj: Statistika pojišťovny Allianz

Rychlíky ČD nově. 
Nejblíže Rožmberk
V  říjnu  finišovaly České  dráhy  s  přípra-
vou jízdního řádu, který bude platit od 9. 
prosince.  „Novinkou  u  rychlíkových  li-
nek  je  zavedení  pojmenování,  které  po-
nesou  všechny  spoje  dané  linky  se  spo-
lečnou  charakteristikou,  např.  stejnou 
cílovou  stanicí.  Tento  princip,  kdy  jed-
notlivé  spoje  i  celá  linka  nese  společné 
pojmenování,  jsme  ve  větší  míře  uplat-
nili v končícím Jízdním řádu 2018 a ten-
to princip se osvědčil. Podobně postupují 
také mnohé zahraniční  železnice,“ uvedl 
v  tiskové  zprávě  Petr  Šťáhlavský.  Telči 
je  tak  stále nejbližší  jediný  spoj,  rychlík 
R 11 Brno - České Budějovice – Plzeň  
Rožmberk se zastávkou v Kostelci. I po 
více než sto letech od zavedení železnič-
ní dopravy jsou dalšími „blízkými“ rych-
líkovými  spoji  ty, které  zastavují ve  sta-
nici  Schwarzenou  nedaleko Waidhofenu 
a/Th., vzdálené necelých 50 km od Telče. 
Na rozdíl od našich předků, kteří ji hojně 
využívali, se do Schwarzenou nedostane-
me vlakem, ale musíme tam ze Slavonic 
cestovat po silnici...

Podle TZ

Větrání o sv. Linhartovi
Listopadové větrání kostela a varhan v Li-
déřovicích  18. listopadu od 14:30  bude 
věnováno svatému Linhartovi.
Život  svatého Linharta zachycený ve sta-
rých legendách bude připomenut v auten-
tickém prostředí  jemu zasvěceném koste-
lu, významné gotické stavbě regionu. Opět 
zajímavý hudební doprovodný program. jj 

ÚSILÍ. S podzimem konči v regionu hasičské soutěže. S jakým nasazením v nich dob-
rovolní hasiči bojují, dokazuje snímek Lukáše Pivonky. V „akci“ je družstvo SDH Kra-
sonice.

Rybníky 
na Telčském potoce

přednáší Jindřich Kaupa
21. listopadu v 17 hodin 

v Knihovně UC
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Přednáškový cyklus NPÚ Telč

Letecké odznaky 1918 - 2018
Přednáší: Pavel J. Slavík.

středa 14. listopadu v 18 hodin 
v Univerzitním centru MU

Sběratel leteckých insignií nás provede historií odznaků českoslo-
venských letců. Vyprávění doplní ukázkami.

Leopold Škarek SJ (1874–1968)
Přednáší: doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D
čtvrtek 15. listopadu v 18 hodin 

v Knihovně Univerzitního centra MU 
Leopold Škarek se narodil v Mysleticích, v letech 1885 a 1886 byl 
žákem telčské reálky. Od 1897 člen jezuitského řádu. Po vzniku 
republiky byl zakladatelem samostatné české jezuitské provincie. 
V 50. letech ho neminulo vězení a následně doživotní internace. 
Autor řady knih nejen náboženského zaměření... Více na přednáš-
ce  toho nejpovolanějšího, předsedy redakční rady nakladatelství 
Refugium Michala Altrichtera.

Protektorátní školství
a mimoškolní výchova

přednáší Mgr. Magda Šustová a Mgr. Jan Špringl
pondělí 19. listopadu v 17 hodin 

v sídle NPÚ v Hradecké ul.
následuje vernisáž výstavy „Školákem v Protektorátu“

Výstava potrvá do 14. prosince 2018, 
otevírací doba pondělí až pátek od 10 do 15 hodin.

Fakultní divadelní společnost 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity
zve na představení autorské hry souboru

MILADA
Polodokumentární divadlo o procesu s Miladou Horákovou

Režie: Markéta Štěpániková, Technika: Jan Bednář
Univerzitní centrum Telč
4. listopadu od 14 hodin

Divadlo v orlovně. Půjde i o vytápění.

Lakomá Barka
V sobotu 17. listopadu v 16 hodin uvede v orlovně Řečická di-
vadelní společnost Ředidlo představení Lakomá Barka. Na pohád-
ku, nebo někdy také pravdivý příběh, Jana Wericha netradičně zve 
za ochotníky Ředidla Pavel Račický: „Pokud jste fanoušky kome-
die a plytké zábavy přijďte 17. 11. v 16 hodin do orlovny. Bude zi-
ma! Vezměte si něco teplého na sebe, něco teplého do sebe bude 
k dostáni na místě. Výtěžek ze vstupného bude použit na pořízení 
nového topení v orlovně.                   /z/

U3V bude o středověku
12. října byl v Univerzitním centru Masarykovy univerzity (jezu-
itská kolej) zahájen další  ročník Univerzity  třetího věku (U3V). 
V  akademickém  roce  2018/2019  se  jeho  91  účastníků  ponoří 
do středověku. Kurz Etudy ze středověkého a raně novověkého 
života se bude věnovat světu od 13. do počátku 16. století. Na je-
ho přípravě se opět podílí zdejší památkáři z územního pracoviště 
Národního památkového ústavu.

Jaroslav Makovec, ředitel UCT
Informace a program kurzu: 
www.uct.muni.cz/media/3067493/etudy-nabidka.pdf

Výroční zpráva Muzejního spolku 2017
Z obsahu:
● Činnost a hospodaření Muzejního spolku
● Oldřich Zadražil: Druhý dodatek biografického slovníku 
osobností Telčska
● Helena Grycová: Náhrobní kameny a další práce kameno-
sochařské dílny rod. Foitů
● Zdena Vaníčková: Otazníky z historie hradu Roštejna
● Jindřich Kaupa: Boží muka
● Josef Richter: Pohřební štíty Podstatských-Lichtensteinů 
● Josef Richter: Svatební brány Podstatských-Lichtensteinů

Výroční zpráva vyšla na DVD v roce 2018 a je k dostání v In-
formačním centru radnice a v Městské knihovně Telč.

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za důvěru, kterou  jste nám projevili v  těchto 
komunálních volbách. Při své práci v zastupitelstvu se bude-
me držet našeho motta: „Aby se nám v Telči žilo spokojeně.“ 
Děkujeme i všem kandidátům KDU-ČSL za to, že jejich jména 
na naší kandidátce pomohla k získání čtyř mandátů. 
Děkují zvolení zastupitelé za KDU-ČSL Pavel Komín, Lud-
mila Švarcová, Tomáš Jirásek, Jiří Remeš

• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného ná-
bytku  i  starožitného. Zhotovení  krycích  plachet  z PVC,  přívěs-
né vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, 
matrací. Tel. 721 123 595.

Malý oznamovatel
• Autoškola Ekol - Vladimír Roupec. Učebna v Telči na Mysliboř-
ské ulici, výuka a výcvik na osobní automobil. Více info na www.
autoskolaekol.wz.cz a tel. 607 185 517.
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 9. do 18. 10. 2018.

Rekordně teplý podzim

Září v číslech 
Průměrná teplota:     14,6°C
Průměrný tlak:     1020,8 hPa
Srážky:       111 mm
Max. teplota:     30,2°C, 12. 9. 
      v 17:19
Min. teplota:     -1,4°C, 26. 9. 
      v 6:59
Max. rychlost větru:   35,2 km/h, 24. 9.

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

Také  počátkem  září  pokračovalo  poměr-
ně  teplé počasí. Nebyly  to už  tak vysoké 
teploty  jako  v  průběhu  srpna,  ale  hlavně 
se přidaly srážky. Do 3. září se maximál-
ní teploty držely do dvaceti stupňů a často 
pršelo, od 4. září srážky ustávaly a teplo-
ty postupně vystupovaly nejprve do 25°C 
a od 11. září opět na  letní hodnoty 25 až 
30°C. Od 14. září se velmi citelně ochla-
dilo  a  maximální  teplota  klesla  ze  dne 
na  den  o  12°C  pouze  na  16°C  a  přidaly 
se  i vydatnější dešťové přeháňky. Za dva 
dny se teploty opět vrátily na hodnoty nad 
20°C  a  srážky  již  byly  spíše  ojedinělé. 
Teplejší  počasí  s maximy nad 20°C  trva-
lo do 22. září, poté se ochladilo a přidaly 
se  i slabší srážky. V posledním týdnu zá-
ří  se  ještě  několikrát  teploty  zhouply  jak 
na  houpačce.  Vyskytla  se  maxima  slabě 
přes 20°C, ale také ani 15°C někdy teploty 
nedosáhly. Nejchladnější bylo ráno 26. zá-
ří, kdy minimální teplota ve 2 m nad zemí 
poklesla na  -2°C a při zemi na  -5°C. Ty-
to  mrazíky  spálily  většinu  letních  rostlin 
na zahrádkách. Vlivem teplot a hlavně do-
statku srážek se u nás v září konečně rozje-
la houbařská sezona a opravdu ve velkém 
stylu. Z lesa nosili houbaři koše plné hřibů. 
Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově ja-
ko silně nadnormální.

Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Počasí v září Listopad 
v Univerzitním centru
- Výjezdní  setkání  zaměstnanců Domova 
pro osoby se zdravotním postižením Sulic-
ká, 1. – 2. listopadu
-  Soustředění  studentů  Právnické  fakulty 
MU, 4. listopadu 
-  Výjezdní  seminář  Ekonomicko-správní 
fakulty MU, 7. - 9. listopadu 
-  Výjezdní  zasedání  Studentské  komory 
Akademického  senátu MU, 10. – 11. lis-
topadu
- Kurz českého jazyka pro zahraniční stu-
denty Jihomoravského centra pro meziná-
rodní mobilitu, 16. – 18. listopadu
- Porada ředitelů Asociace českých Science 
center, 21. – 22. listopadu
-  Soustředění  divadelního  spolku Gypsy-
wood Players při katedře Anglického jazy-
ka a literatury Filozofické fakulty MU, 22. 
– 25. listopadu 
- Seminář The John Marshall Law School 
Chicago, 25. – 30. listopadu 
-  Výjezdní  předvánoční  zasedání  studen-
tů Lékařské fakulty MU, 30. listopadu – 2. 
prosince

Další akce v UC jsou v samo-
statných příspěvcích v tomto vy-
dání.
Podrobnější informace o všech 
akcích jsou k dispozici na inter-
netových stránkách nebo na tel. 
777 119 220.
http://www.uct.muni.cz 
https://www.facebook.com/Uni-
verzitnicentrumTelc

Členem polské delegace, která  se 18.  zá-
ří  zúčastnila  slavnostního  odhalení  pa-
mětních  desek  připomínajících  telčskou 
internaci  účastníků  polského  Lednového 
povstání, byl také P. Robert Jasiulewicz, 
OSPPE.  Společně  s  telčským  děkanem 
P.  Josefem  Mainclem  desky  požehnal. 
A  dodatečně  se  s  námi  podělil  o  pocity, 
které  ho  při  slavnostním  aktu  provázely: 

Pro dlouhou dobu zůstane v mé paměti po-
zvání do Telče a moje krátká, ale krásná 
návštěva města. Nejdřív odhalení a požeh-
nání desek. Byl to pro mě velice hluboký 
zážitek. Ani jsem nevěděl, že existují tako-
vá spojení mezi Polskem a Českem. Histo-
rie polských lednových povstalců a jejich 
internování v Telči je úžasná a výjimečná, 
ale také tragická. Při odhalení a požeh-
nání desek jsem měl pocit, jako by ti li-
dé z historie znovu ožili, stanuli mezi námi 
a ještě jednou mohli promluvit o svém ži-
votě a hodnotách, za které svůj život polo-
žili. Zdůrazňuju to – svůj mladý život. Pan 
Bůh zaplať kamarádům Telčanům, otcům 
dnešních občanů, kteří byli jako bratři, 
za čas, za péči, za chléb i srdce na dlani...
Text  P.  Roberta  Jasiulewicze,  OSPPE  je 
redakčně  zkrácena.  Celou  ji  naleznete 
v Listárně TL.

Polská ozvěna

http://www.in-pocasi.cz/
Aktuální data z meteostanice ČHMÚ Kos-
telní  Myslová.  Některé  měřící  přístroje 
stanice jsou umístěny na katastrálním úze-
mí  Telče!  Také  historická  data  o  počasí 
v Telči od 1. února 1952!
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Sport
Fotbal
Domácí utkání mužstev SK mužů
3. 11. ve 13:30 “C“ – Jamné C
4. 11. ve 13:30 „A“ – Kamenice n. L. 
10. 11. ve 13:30 „B“ - Hybrálec 

Krajská I. A třída po 11. kole
1. Bedřichov 11 9 1 1 34:14 28
2. Herálec 11 8 1 2 26:16 25
3. Kamenice n. L. 11 6 2 3 25:16 20
4. Dobronín 11 5 4 2 32:22 19
5. Humpolec B 11 6 1 4 27:21 19
6. Leština 11 6 1 4 27:21 19
7. Štoky 11 6 0 5 30:22 18
8. Třešť 11 4 2 5 21:24 14
9. Světlá n. S. 11 4 2 5 22:26 14
10. H. Brod B 11 4 1 6 21:33 13
11. MÍROVKA 11 3 2 6 20:28 11
12. Kostelec 11 2 2 7 20:26 8
13. Telč 11 2 2 7 14:35 8
14. Pacov 11 0 3 8 11:26 3

Hokej
Krajská liga Jihočeského kraje - muži
10. 11. 16:30 Telč – Radomyšl
24. 11. 16:30 Telč – Strakonice

Liga mladšího dorostu
3. 11. 9:00 Dragons T. - Pelhřimov
10. 11 9:00 Dragons T. – Velká Bíteš
24. 11. 10:00 SK T.  – Pelhřimov
25. 11. 10:00 SK T. – Dragons T.

Tabulka Krajské ligy mužů v době uzá-
věrky vydání
1 Vimperk 5 24:7 15
2 Český Krumlov 5 28:15 9
3 Strakonice 4 28:15 9
4 Jindřichův Hradec 4 19:14 9
5 Radomyšl 5 23:19 9
6 Veselí nad Lužnicí 5 24:21 9
7 Soběslav 5 20:21 9
8 Milevsko 5 28:24 8
9 Hluboká n.Vltavou  4 19:23 5
10 Tábor B 4 5:13 3
11 Pelhřimov B 4 10:31 3
12 Humpolec 5 13:27 2
13 SK Telč 5 14:25 0

Sportovní utkání v listopadu bez záruky

O svátečním prodlouženém víkendu 28. – 
30. září se v Telči konalo Mistrovství Čes-
ké republiky klubů v kroketu.Síly změřily 4 
kluby, Spojený kroketový klub Silesia, Kro-
ketový klub Praha, Czech Country Croquet 
Club Hořice a Croquet Club Dynamo Telč. 
Je pravda,  že  jste  o kroketu v Telči  delší 
dobu neslyšeli. Nebylo to tím, že bychom 
lenošili.  Naopak.  Jenom  jsme  kroketo-
vé hole  a  branky vyměnili  na  nějaký  čas 
za rýče, krumpáče a lopaty, abychom moh-
li na nových kurtech letos uspořádat Mis-
trovství ČR klubů.

Dva 7yardové kroketové kurty otestovalo 16 
hráčů, kteří odehráli celkem 42 zápasů. Hrál 
se  systém  „každý  s  každým“,  kdy  se  vzá-
jemný zápas daných klubů skládal ze tří her 
v asociačním kroketu a čtyř her v golf kroke-
tu. Po konečném součtu všech výher a pro-
her se  (těsně) z vítězství  radovali domácí – 
telčský kroketový klub ve složení Jiří Plachý, 
David Hajn, Hana Hajnová, Václav Doskočil 
a Štěpán Hazdra. Vítězná trofej tak opět zů-
stává „doma“ a všichni už se těší na příští se-
zónu, která už bude kroketem opravdu nabitá.

Hana Hajnová

Kroketové kurty otestovány

Rekordní Roštejnské stráně
Šestý ročník Roštejnských strání provázelo 
příjemné babí léto a na tvářích účastníků by-
lo vidět, že se jim v Telči líbí. Kopcovitý te-
rén u Roštejna si přišlo „vychutnat“ 120 zá-
vodníků, z toho 65 dětí a mládeže. Letošní 
závody bez nadsázky  lze nazvat  jako  telč-
ské. Nejenže největší  počet účastníků,  cel-
kem 28, byl z Telče. Ale hlavně že vítězství 
v kategorii Muži A se díky Josefu Vítovi 
vrátilo po čtyřech letech zpět do Telče, ne-
bo přesněji do Studnic. Pět kilometrů zabě-
hl v čase 21 minut 25 sekund. A i ženskou 
hlavní kategorii vyhrála domácí Pavla 
Houdková. Další početné výpravy byly z ji-
hu Moravy. Z Brna Obřan přijelo 23 závod-

Tradiční dálkové pochody podzimní Vysoči-
nou na trasách o délce 10 až 51 km se startem 
v Telči pořádá Klub českých turistů v Telči.
3. 11.  Vysočinou k Telči aneb K pstru-
hovým vodám
4. 11.  Cestou Jana Hvězdy z Vícemi-
lic aneb Po stopách husitských bojovníků
Pochody  se  konají  za  každého  počasí. 
www.kcttelc.cz

Turistické pochody

Celoroční provoz, veřejné bruslení, kraso-
bruslení, hokejové zápasy na http://www.
htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

Zimní stadion

Neděle 18. 11. od 9 hodin
Turnaj žáků 3. a 4. tříd (elévů)
zúčastní  se: Lvíčata  a Tygříci Telč, Spar-
tak Pelhřimov (2 mužstva), Orel Kněžice, 
Sokol Havlíčkův Brod, SK Přibyslav, SK 
Jemnice - Mor. Budějovice.
Neděle 25. 11. od 9 hodin 
Turnaj mladších žáků (5. a 6. třída)
rozpis turnaje:
9 hod. Florbal Telč - Snipers Třebíč
10 hod. Centropen Dačice - FBŠ Jihlava
11 hod. Snipers Třebíč – Centropen Da. 12 
hod. FBŠ Jihlava - Florbal Telč
Vše sportovní hala ZŠ Hradecká

Jaroslav Novák

Veřejné bruslení na zimním stadionu
3. 11. 14.45 – 15.45 hod. *  4. 11. 7.45 – 8.45 hod.  
7. 11. 19.30 – 20.30 hod. * 10. 11. 13.15 – 14.15 
11. 11. 7.45 – 8.45 hod. *  14. 11. 19.30 – 20.30 hod.
17. 11. 12.30 – 13.30 hod. * 18. 11. 6.45 – 7.45 hod.
dále: http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

Florbal

níků, ze Židenic 12 a z Vyškova 11. Kromě 
již zmíněných Telč ještě úspěšně reprezento-
vali Markéta Houdková, 3. místo, Atletic-
ká školka dívky, Prokop Kovář, 3. místo, 
Atletická  školka  chlapci,  Adéla Lupačo-
vá, 1. místo, Mladší žákyně, Václav Vítů, 
2.  místo  Mladší  žáci,  Antonio Lacko,  1. 
místo, Starší žáci, Prokop Kadlec, 2. místo, 
Starší žáci, Michal Vítů, 3. místo, Starší žá-
ci, Zora Herzová, 1. místo, Ženy C, Pavel 
Irha, 3. místo, Muži A a Karel Kuchler, 1. 
místo, Muži E.
Kompletní výsledky a fotogalerie na http://
www.oreltelc.cz/Rostejnske_strane

David Kovář
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Kulturní kalendář
Akce
30. 11.    náměstí
Mikuláš v Telči
13.00 - 17.00 
Vánoční trh
13.30 - 17.00 
Vánoční koledy, zpívání dětí u stromečku
15.00 - 17.00 
Čertování,  peklo  a  návštěva  Lucifera 
v Domě dětí
16.30 
Příchod Mikuláše s družinou a rozsvícení 
vánočního  stromu  a  vánočního  osvětlení 
města
Připraven je pro každého malého Mikulá-
še, čerta a anděla malý dárek.
Ozdobené  vánoční  stromky  dětí  z  telč-
ských škol.

Koncert
20. 11.  19.00  Lannerův dům
Duo Brikcius  (violoncella)  -  sourozenci 
Anna a František
Na  programu  jsou  skladby  F.  Couperina, 
B. Martinů,  J.  J.  Offenbacha,  L.  Janáčka 
a premiéra skladby Mosty od I. Kosíkové

Divadla
4. 11.  14.00 sál      Univerzitního centra
Milada
Více na str. 15

17. 11.  16.00  orlovna
Lakomá Barka
Více na str. 15

Výstavy
Knihovna Univerzitního centra

do 28. 2. 2019    
Telč archeologická
Muzeum Vysočiny  představuje  výstavu  za-
měřenou na nejstarší odhalenou historii Telč-
ska. Kurátor výstavy Mgr. David Zimola

5. - 26. 11.  vstupní síň radnice
Podzim života
fotografie Jakuba Hejla
Vernisáž výstavy v pondělí 5. 11. v 17.00 
hod. Vystoupí Triodam.

Městská galerie Hasičský dům
22. 11. 2018 - 6. 1. 2019
Lidová malírna o Vánocích
Výstava k 110. výročí založení Lidové ma-
lírny v Telči spojená s vánoční výzdobou 
v galerii.
Vernisáž  výstavy  ve  čtvrtek  22.  11.  v  16 
hod. s vystoupením žáků ZUŠ Telč.

1. 12.  11.00 - 16.00  MG
Předvádění a ukázky drátkování pod ve-
dením paní Věry Studené z Kuklíku a Mo-
niky  Sochůrkové  z  Prahy  budete  si moci 
zhotovit nebo koupit dárek. Vánoční drát-
kované ozdoby

19. 11. – 15. 12   NPÚ, Hradecká ul. 
Školákem v Protektorátu
po – pá 10 – 15 hod.

vstupní síň radnice
28. 11. 2018 - 11. 1. 2019
Vánoční výstava žáků ZUŠ
Vernisáž výstavy ve středu 28. 11. v 16.00 
hod. s vystoupením žáků ZUŠ

Přednášky, videoprojekce
9. 11.  17.00  orlovna
Vývoj Norman Style před 20 lety
Orel Jednota Telč zve na dokumentární vi-
deoprojekci Marie Gregorové

12. 11.  17.00  radnice
Zemí Knihy
Muzeum  Vysočiny  Jihlava,  pob.  Telč 
a Muzejní spolek v Telči zvou na přednáš-
ku Heleny Grycové

14. 11.  18.00  Univerzitní centrum
Letecké odznaky 1918 - 2018

15. 11. 18.00   Knihovna UC
Leopold Škarek SJ.

19. 11. 17.00   Sál NPÚ
Protektorátní školství 
Více o přednáškách památkářů na str. 15

27. 11.  16.30  Lannerův dům
Drahé kameny Českomoravské vrchoviny
Geologická přednáška pro veřejnost. Více 
na str. 14

Panský dvůr
Centrum  volnočasových  aktivit,  www.
panskydvurtelc.cz,  www.facebook.com/
panskydvurtelc.cz
11. 11.  14.00 - 18.00  Panský dvůr
Martinská slavnost
Více na str. 8

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

7. 11.  15.00
Jak přežít závislost. Člověk s osobní zku-

šeností popovídá o léčbě a závislosti na al-
koholu. 
15. 11.  14.00 - 18.00
Líný fotbal. Turnaj  určený  pro  všechny 
příznivce  „kulatého  nesmyslu.“  Objeví 
ZASTÁVka svého Messiho? 
23. 11.  14.00 - 18.00
Japonské umění. Příležitost pro uplatnění 
vlastní kreativity a jemné motoriky. Tvořit 
budeme výrobky překládáním papíru. 
26. - 30. 11.
Týden s eQuipem.  Jsi  klientem  NZDM 
ZASTÁVky Telč? Neváhej a využij mož-
nosti nahlédnout do složky, kterou o tobě 
vedou sociální pracovníci.

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

Klub důchodců
25. - 28. 11.  v budově polikliniky
Mikulášská výstava
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek - pondělí 
9:00 ● Kroužek ručních prací - úterý 14:00 
●  Biblický  kroužek  -  1.  středa  v  měsíci 
14:00; další týdny 14:00 trénink paměti ● 
Rekondiční cvičení - čtvrtek 9:00 ● Pěvec-
ko-dramatický  kroužek  -  čtvrtek  14:00 ● 
Více informací v klubu

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

Kino Dukla Jihlava
13. listopadu v 17:30

TENEBRIS
Filmová prvotina telčského Pavla Dorotky. 

Horor z novinářského prostředí. 
81 minut.

Cukrárna - kavárna Haas
Univerzitní centrum MU, 

vchod z náměstí Jana Kypty
Přijímáme objednávky 

na vánoční cukroví 
 čajové a krémové cukroví, mix 15 

druhů, 410 Kč / 1 kg
Objednávky přijímáme 

do 9. 12. 2018 
na tel. 777 519 907
Těšíme se na Vás



str. 19TL 11/2018

CHEB
23. 11. - Lubomír Stiburek /Kyanotypie
Klub Galerie fotografie. Přednáška o his-
torické fotografické technologii s projekcí.

HRADEC KRÁLOVÉ
11. 11. - Martin na bílém koni
Velké náměstí. Bílý kůň doveze ve tři ho-
diny Martina  opět  pod  Bílou  věž.  Svato-
martinské  rohlíčky,  svatomartinské  víno 
a mnoho dalších tradičních lahůdek. Pohled 
z Bílé věže bude možný od dvou do osmi 
hodin za poloviční vstupné (poslední pro-
hlídka se uskuteční v sedm hodin).

JINDŘICHŮV HRADEC
29. 11. – Mezinárodní soutěžní výstava 
nožík Tomáše Krýzy.  Muzeum  Jindři-
chohradecka, kostel sv. Jana Křtitele

KUTNÁ HORA
11. 11. - Svatomartinské hody. Svatomar-
tinské hody v GASK slibují husí speciality, 
koláče a další  tradiční pokrmy z místních 
restaurací. Nebudou chybět svatomartinská 
vína a doprovodný program, živá muzika.

LITOMYŠL
10. 11. 2018 - 28. 2. 2019 - Já jsem... Zde-
něk Nejedlý
Dům U Rytířů. Výstava. Rozporuplná po-
stava  litomyšlského  rodáka,  českého his-
torika, muzikologa a ministra komunistic-
ké vlády, Zdeňka Nejedlého (1878–1962)

POLIČKA
Do 31. 12. – Martinů obrázky kreslící
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Originální  výstava  více  než  230  kreseb 
od slavného skladatele.

TELČ
22. 11. 2018 - 6. 1. 2019 - Lidová malírna 
o Vánocích. Výstava k 110. výročí založe-
ní Lidové malírny v Telči v Městské gale-
rii Hasičský dům.

TŘEBOŇ
Do 11. 11. 2018 - festival Pohádková 
Třeboň. Pohádky pro malé i velké v Lout-
kovém divadle a Divadle J. K. Tyla. 
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 

naleznete na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Římskokatolické
3. 11. so 17.00 Matka Boží
4. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 sv. Karel
10. 11. so 17.00 Matka Boží
11. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
17. 11. so 17.00 Matka Boží
18. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
24. 11. so 17.00 Matka Boží
25. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

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

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

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

Bohoslužby
Vítáme nové občánky
Jakub Prycl, Štěpnice
Matteo Mikeš, Štěpnice
Vojtěch Holý, Podolí
Lilly Křížová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Vladimír Smrčka, Telč
a Jana Knosová, Žatec
Petr Kozák, Telč
a Mirka Vacková, Záborná
Vojtěch Kubeš, Dolní Dvorce
a Pavla Krejčová, Dolní Dvorce
Zbyněk Peštál, Jihlava
a Veronika Špiclová, Jihlava
Vojtěch Paur, Stará Říše
a Žaneta Mácová, Stará Říše
Jakub Horálek, Telč
a Lenka Svobodová, Telč
Jindřich Moravec, Říčky
a Lucie Čudová, Říčky
Michal Doležal, Ostojkovice
a Eva Buláková, Ostojkovice
Daniel Čáp, Praha
a Linda Procházková, Praha
Martin Vašata, Třešť
a Veronika Bartušková, Telč

Opustili nás
Ing. Petr Loužil, Plzeň  82 let
Marta Matějková, Mrákotín  70 let
Jarmila Košťálová, Mrákotín  94 let
Helena Štokrová, Horní Myslová  83 let
Karel Svoboda, Zvolenovice  87 let
Iveta Pospíchalová, Staré Město  53 let
Ludmila Prknová, Myslůvka  91 let
Slavomila Matoušková, Podolí  89 let
Věra Holcová, Staré Město  72 let

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

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

zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
15. listopadu ve 12:00 hod.
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ního samosprávného celku. Vydává měsíčně 
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588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411, 
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. Nevyžádané 
rukopisy se nevrací, redakce si vyhrazuje prá-
vo jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (ve-
doucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR 
E 20681, 9. 3. 2012

V sobotu 1. prosince pořádá Sdílení od 13 
do 17 hodin tradiční adventní jarmark na telč- 
ském zámku. Na  stáncích budou ke koupi 
rukodělné  dárky  a  dekorace. Nebude  chy-
bět svařené víno, horký mošt a občerstvení. 
V zámecké zahradě budou k vidění dravci 
ze záchranné stanice. V Konírně vystoupí 
ve 14 hodin dětský folklórní soubor Kra-
huláček.  Dobrovolným  vstupným  přispějí 
návštěvníci na provoz Sdílení. 

Jana Bělíková

Adventní jarmark Sdílení

Student  telčského  gymnázia  Jakub  Hejl 
a  Sdílení  zvou  na  vernisáž  jeho  fotografií 
Podzim života v pondělí 5. listopadu v 17 
hodin ve vstupní síni telčské radnice. Vy-
stoupí  pěvecké  uskupení  Triodam.  Foto-
grafie byly pořízeny u klientů odlehčovací 
služby Sdílení. Po celou dobu výstavy potr-
vá finanční sbírka na jeho provoz. 

Podle TZ

Podzim života
Vernisáž výstavy
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DOČKÁME SE. Stavbaři jsou již na Studnickém kopci...                                Foto: Pavel Boček 

JACEK MILER NEZAPOMNĚL. Bez-
prostředně  po  odhalení  dvou  pamětních 
desek  připomínajících  internaci  účastní-
ků polského Lednového povstání v letech 
1863 až 1864 v Telči informoval o tomto 
mezinárodním pietním  aktu  ředitel  odbo-
ru kulturního dědictví Ministerstva kultury 
Polska Jacek Miler na internetových strán-
kách ministerstva polskou veřejnost. Více 
TL 9, 10/18 a http://www.mkidn.gov.pl

SNÍMEK DO HISTORIE. Výkopy ve dně Nadymáku jsou pro patky a mikropiloty bu-
doucí lávky. 

V pátek 30. 11. od 13.00 do 17.00 hod. na náměstí Zachariáše z Hradce. Vánoční ko-
ledy, zpívání dětí u stromečku, vánoční trh. Čertování a peklo v Domě dětí. Příchod Mi-
kuláše s družinou, rozsvícení vánočního stromu a vánočního osvětlení města.

Přijde Mikuláš

Foto: Ilona Jeníčková

Mimořádnou  výstavu  věnovanou  nejstarší 
historii města  pořádá  v Knihovně Univer-
zitního centra  telčská pobočka Muzea Vy-
sočiny Jihlava ve spolupráci s Univerzitním 
centrem MU. Nenechte si ujít od 15. října 
2018 do 28. února 2019.

Telč archeologická
V Knihovně UC

Od 25. do 28. listopadu se v klubovně Klu-
bu  důchodců  v  přízemí  polikliniky  v Ma-
sarykově ulici koná výstava mikulášských 
a vánočních perníčků. Pro zájemce z řad ši-
roké veřejnosti je přístupná v uvedené dny 
od 9 do 16 hodin. Ve středu 28. 11. pouze 
do 12 hodin. 

Ludmila Bartošková 

Mikulášská výstava
Klub důchodců

Muzeum Telč 
a Univerzitní centrum MU Telč

srdečně zvou na výstavu

Čas vánoční
Výstava se koná v prostorách 

Univerzitního centra
a Cukrárny-Kavárny Haas

od 1. prosince 2018 do 31. ledna 2019


