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Stáhněte si
MOBILNÍ ROZHLAS
Stáhněte si aplikaci do vašeho mobilu a otestujte
všechny užitečné funkce.

Uzavírky a opravy kolem Telče

Více na str. 4 v příspěvku pana starosty

Probíhající rekonstrukce zámku a plánované akce na zámku v létě 2021

Ocenění dobrovolníků v anketě Skutek roku 2020

Více na str. 6 a 10

Více na str. 19

Vážení občané,
jak jistě víte, přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi úřadem a občany. Již nějaký čas
využíváme SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily
a v tuto chvíli bychom vám rádi představili další
možnost, jak získat ještě více informací. Naši novou aplikaci pro chytré telefony.
Užitečné funkce aplikace Mobilní Rozhlas:
Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotografie z událostí, stejně jako rozcestník do dalších sekcí aplikace. Kromě
novinek se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí a spoustu dalšího.
Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat na úřad pochvaly i náměty
na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou
skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit
místo a odeslat.
Tísňové linky: V aplikaci můžete najít seznam nejdůležitějších tísňových linek a zavolat záchrannou
službu, hasiče či policii. Součástí této funkce je také možnost zobrazit Vaši aktuální polohu a mapu
okolí pro případ nenadálých událostí a nehod.
Informace o místě vašeho bydliště: V této sekci najdete demografické, geografické a historické
údaje, stejně jako fotogalerii z kulturních či jiných
aktivit, kontakty a otevírací dobu úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety v okolí.
Aplikaci najdete na Google
play a na App store.
Více na: telc.mobilnirozhlas.cz

Z jednání
rady města
63. schůze – 19. května
--Rada města (dále RM) schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem
Telč a OGV Jihlava při přípravě a realizaci rezidenčního pobytu dvou francouzských umělců/umělkyň v Městské galerii
Hasičský dům v Telči ve dnech 22. 6. –
22. 7. 2021.
--RM schválila zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. č. 5922/1, díl
č. 5 o výměře 363 m2 v obci a k. ú. Telč.
--RM schválila prodloužení doby užívání části veřejného prostranství před zámkem do 31. 7. 2021.
--RM na základě doporučení komise pro
otevírání a hodnocení nabídek rozhodla,
že zhotovitelem akce „II/406 Dvorce –
Telč, 3. stavba – Město Telč“, bude společnost STRABAG, a. s., IČ: 60838744.
RM schválila uzavření smlouvy o dílo.
--RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem Mikroregionem
Telčsko a vypůjčitelem Městem Telč, jejímž předmětem je výpůjčka odpadových
nádob.
--RM schválila finanční příspěvek pro Domov sv. Anežky ve výši 5 000 Kč.
--RM schválila uzavření smlouvy o umístění technického zařízení pro zpracování osobních dokladů se Státní tiskárnou
cenin.

64. schůze – 2. června
--RM vzala na vědomí termín voleb
do školské rady za zákonné zástupce
při Základní škole Telč, Masarykova 141.
--RM schválila uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti s povinným Krajem Vysočina, na základě které má Město Telč, jako oprávněný v souvislosti se zřízením
a provozem stavby „Kanalizace a vodovod Dačická – I. etapa“, právo vstupovat
a vjíždět na pozemek p. č. 7416/1 v k. ú.
a obci Telč.
--RM schválila uzavření smlouvy o nájmu
nebytových prostorů s pronajímatelem
Národním památkovým ústavem Praha pro zabezpečení sňatečných obřadů
na Státním zámku Telč.
--RM schválila provedení rozpočtového
opatření RM 4/2021.
--RM schválila podání žádosti na Krajský úřad Kraje Vysočina o provedení
přezkoumání hospodaření města Telče
za rok 2021.
Redakčně kráceno
Celý příspěvek naleznete v listárně TL
str. 2

Před lety jsem říkal, že
novou knihu vydávat
nebudu, ale jsem tady
s další, říká autor sbírky
příběhů

Telč pověsti z města a panství. Tak zní název
nové knihy rodáka z Telče Jiřího Jabulky.
Publikace spojuje příběhy, které roky sbírala a zapisovala učitelka dějepisu a městská
kronikářka Helena Benešová, s pověstmi
čerpanými z historických pramenů a fondů
lidové slovesnosti. Její sbírka se tak po pětadvaceti letech dočkala druhého vydání. Kniha je rozčleněna na několik kapitol odkazujících na to, v jaké části telčského panství
se příběhy odehrávají. Čtenáři v ní naleznou vyprávění nejen ze zámku a podzámčí,
ale i z novoříšské premonstrátské kanonie či
Míchovy skály a hradu Štamberka.
Slavnostní křest knihy za hudebního doprovodu žáků ZUŠ pod vedením Evžena Mašáta se uskutečnil v podvečer 15. června na zaplněném nádvoří Univerzitního centra Telč.
„Přestože Jiří Jabulka nyní žije v Českých
Budějovicích, jeho vřelý vztah k městu stále přetrvává. Od roku 2003 vydal s tematikou telčské architektury či příběhů už tři knihy, dnes do jeho sbírky přibude další nové
dílo,“ uvedla křest vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu Věra Peichlová.
Telč je pro Jabulku celoživotní inspirací.
„Sice jsem před čtyřmi lety říkal, že už knihu vydávat nebudu, ale jsem tu opět s další,
teď už raději nic slibovat nebudu,“ podotkl
s nadsázkou autor. Jeho cílem bylo čtenářům
ukázat místa ve městě trochu z jiného úhlu.
„Když si lidé příběhy přečtou a projdou se
po Telči, budou je po cestě provázet a třeba
si vzpomenou, co se kde odehrálo,“ doufá
Jiří Jabulka.

Sbírku příběhů připravoval k vydání Muzejní spolek Telč v čele s Helenou Grycovou Benešovou již delší dobu. „Jako spolek
jsme na tom nebyli finančně tak dobře, abychom si mohli dovolit pověsti vydat, přesto
jsme je ale pro budoucí publikování chystali.
Když pak pan Jabulka zavolal, chytili jsme
příležitost,“ popsala zrod publikace Grycová Benešová, která připomněla lásku své
maminky k dějepisu. Ta jako učitelka vedla
kroužek mladých historiků. „Snažila se děti nadchnout pro regionální historii, společně sbírali pověsti, které poté vyšly ve čtyřech
malých sešitech v několika dotiscích,“ poukázala na práci své matky Helena Grycová
Benešová.
Část příběhů v knize vypráví o Roštejně. Jak
připomněla kastelánka Kateřina Rozinková, hrad je propojen s množstvím příběhů.
„Nikdo jiný pro toto spojení neudělal více
než naši předchůdci, manželé Vaníčkovi. Díky nim se zapsal do myslí návštěvníků právě
skrze nejrůznější pověsti,“ ocenila předchozí kastelány Rozinková s tím, že se na tuto
tradici v současnosti snaží navázat tak trochu po svém. Nejen do expozic, ale také
do okolí hradu se snaží přivést především
rodiny s dětmi, právě těm je určena samostatně průchozí trasa B zaměřená na přírodu,
lovectví a myslivost.
V jedné z dalších kapitol čtenáři najdou také vyprávění z Novoříšska. „Kláštery většinou bývají opředeny různými vyprávěními,
u nás tomu tak není, máme pouze jednu nepravdivou legendu,“ odkázal opat Marian
Rudolf Kosík na nepravdivý příběh o řeholnicích utíkajících před husity. V současnosti
se klášter vrací ke své roli duchovního, kulturního a vzdělávacího centra, kterým v minulosti býval. „Snažíme se v tom pokračovat a jsme rádi, že se k nám pomalu vrací
kultura, například v podobě letního koncertu Česko-francouzské hudební akademie,“
doplnil Kosík.
Kniha je doplněna o fotografie Jiřího Jabulky, Lubomíra Stibůrka a Romana Kuřímského. Obrázky zachycují místa, kde se příběhy
měly nebo mohly odehrát. Klíčové okamžiky z pověstí zobrazují ilustrace Miroslava
Vomáčky. Publikace je k dostání v telčském
informačním centru nebo na pokladně hradu Roštejna.
Marie Majdičová
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- netradiční spojení tří výrazných
osobností české písničkářské scény
Kulturní domek Dyjice
Začátek 19:00
Vstupné 200,TL 7/2021

Hasičské zprávy
Od 10. května do 13. června zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Kraje
Vysočina ze stanice Telč u patnácti událostí. Z tohoto počtu hasiči šestkrát prováděli technickou pomoc, kam řadíme otevírání
uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení
v Telči a v Černíči, odchyt bodavého hmyzu
v Krahulčí, Mrákotíně a v Telči, a ve Slaviboři transportovali pacienta ve spolupráci se
zdravotnickou záchrannou službou. Telčská
jednotka také zasahovala u čtyř dopravních
nehod. Před Želetavou došlo ke srážce dvou
osobních automobilů, kde se zranily dvě
osoby. Při srážce motocyklu s osobním automobilem u Magdaleny poblíž Nové Říše
byly ošetřeny dvě osoby. Na místě zasahovala i letecká záchranná služba. Před obcí
Hory došlo k dopravní nehodě nákladního automobilu převážejícího vytěžené dřevo. Nehoda se obešla bez zranění. V obci
Předín došlo k nárazu osobního automobilu do kamenného mostku, opět bez zranění.
Ve výše uvedeném období došlo také k pěti požárům. V lese u obce Třeštice zasahovaly jednotky dobrovolných hasičů z Třeštice a Telče a ze stanic Třešť a Telč. U obce
Vanůvek naše jednotka prováděla likvidaci
požáru rekreační chaty společně s jednotkami dobrovolných hasičů z Mrákotína, Telče a Vanůvku. Při požáru v lese u Ořechova
likvidovali hasiči z Telče a Staré Říše požár
po nedohašeném pálení. Následující den zasahovala naše jednotka opět při požáru v lese, tentokrát s jednotkami dobrovolných
hasičů ze Stonařova a Dlouhé Brtnice u obce Nevcehle, kde došlo k požáru vyvážečky
dřeva. Při posledním požáru tohoto období
vyrazila telčská jednotka opět do Třeštice,
kde společně s místní jednotkou opět hasila
následky související s pálením větví.
Opět připomínám čtenářům, že mají možnost pálení klestu nahlásit na webových
stránkách prostřednictvím odkazu „nahlásit
pálení“ na hlavní stránce https://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx pro Jihočeský kraj a https://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx odkaz „pálení klestí“ pro
Kraj Vysočina.
npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč

Policie ČR Telč
informuje
Havárie cyklisty
Ve středu 2. června došlo kolem desáté hodiny večer v Telči k havárii cyklisty, který byl pod vlivem alkoholu. Sedmadvacetiletý muž jel na kole po ulici Mládkova,
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přičemž vjel na travnatou plochu, kde narazil do sloupu osvětlení. Zraněného cyklistu transportovala zdravotnická záchranná
služba na ošetření do nemocnice. Dechová
zkouška, kterou policisté u muže provedli,
vykázala hodnotu 1,88 promile alkoholu.
Policisté případ prošetřují jako přestupek
na úseku dopravy.
Muž řídil bez řidičského oprávnění a pod
vlivem drog
V úterý 25. května prováděli policisté dohled nad silničním provozem na silnici mezi obcemi Krahulčí a Mrákotín. Po desáté hodině večer zastavili automobil Škoda
Felicia, který řídil osmadvacetiletý muž.
Policisté provedli u řidiče test na zjištění přítomnosti návykových látek, který byl
pozitivní na látku marihuanu a amfetamin.
Dále při kontrole zjistili, že muž není držitelem příslušného řidičského oprávnění.
Policisté muži zakázali další jízdu. Řidič je
podezřelý ze spáchání přestupků v dopravě.
Muž porušil uložený zákaz
Ze spáchání trestného činu je podezřelý devětatřicetiletý muž z Pelhřimovska, který
pobýval na Telčsku, i když to má soudem
zakázáno. V úterý 8. června byl po páté hodině večer v katastru obce Hostětice, kde ho
kontrolovala policejní hlídka. Policisté zjistili, že má muž soudem uložený trest zákazu pobytu v okrese Jihlava na dobu čtyř let,
který by mu měl skončit až na začátku roku
2023. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí, případ
policisté prověřují.
Dopravní nehoda
V neděli 6. června došlo v katastru obce
Krasonice k dopravní nehodě. Kolem půl
sedmé večer jel řidič vozidla Škoda Felicia ve směru na Novou Říši. V zatáčce vjel
do protisměru a střetl se s motocyklem Harley – Davidson. Při dopravní nehodě utrpěl
vážné zranění řidič motocyklu, který byl
transportován letecky do nemocnice. Zranění utrpěla také jeho spolujedoucí, kterou převezla zdravotnická záchranná služba
do nemocnice v Třebíči. Dechová zkouška
byla u obou řidičů negativní. U řidiče vozidla zjistili policisté provedeným testem
na zjištění ovlivnění návykovou látkou pozitivní hodnotu na amfetamin. Místo nehody policisté ohledali a zadokumentovali.
Škoda, která při nehodě vznikla, byla vyčíslena na více než 120 tisíc korun. Policisté
na místě zadrželi řidiči vozidla Škoda řidičský průkaz. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
Dopravní nehodu policisté prověřují.
npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení
Redakčně kráceno
Celý příspěvek naleznete v listárně TL

Pivovarská stezka
návštěvníky zavede
i do Telče
Jihlava, Horní Dubenky, Kamenice, Radešín, Pacov nebo Telč. Co mají tato města
společného? Najdete v nich menší či větší pivovar. Šestnáct takových míst po celé Vysočině propojuje takzvaná Pivovarská
stezka, která se postupně rozrůstá o další
výrobny zlatavého moku. Její součástí jsou
také Panský pivovar Telč a Pivovar Trojan.
Co návštěva pivovaru, to razítko do herního kupónu.
Pivo a především jeho spotřeba ovlivněná koronavirovou pandemií byly v poslední době často skloňovaným tématem. Podle
zástupců Českého svazu pivovarů a sladoven Češi vloni vypili průměrně o sedm litrů tohoto nápoje méně. Příčinou je podle
svazu omezení provozu restaurací v tuzemsku i v zahraničí. „Pro návštěvníky bylo
omezení zásadní, přesto si k nám stálí i noví zákazníci cestu našli,“ uvedl Pavel Trojan z telčského Pivovaru Trojan. Pokles zaznamenali také v Panském pivovaru. „I my
jsme to pocítili, teď už jen doufáme, že bude
krásné léto a lidé se k nám na pivo opět vrátí,“ uvedla provozní Panského dvora Klára
Kovářová.
Menší pivovary se propad snažily zmírnit
alespoň prodejem lahví z výdejního okénka. „Lidé o lahvové pivo sice zájem měli,
ale doba to nebyla nijak veselá,“ doplnila
Kovářová. „U Trojana“ vedle stálého sortimentu nabízeli novinky a speciály. „Radost
nám dělal zájem o sudové pivo v domácích
velikostech od deseti do třiceti litrů,“ dodal
Trojan. S uvolňováním protipandemických
opatření se situace pomalu zlepšuje, Pivovarskou stezku ale návštěvníci podle provozní zatím neobjevili a pro razítka do soutěžní karty si jich moc nepřišlo.
V Panském dvoře se návštěvníci v červenci
mohou těšit na Pivní fest. V pivovaru Trojan chystají na září Telčský Oktoberfest.
„Na celé situaci si vážíme toho, jak lidé drží při sobě i v komplikovaných časech, děkujeme zákazníkům i spolupracovníkům,“
vyzdvihl Pavel Trojan.
Smyslem virtuální stezky je propojení gastronomického zážitku s poznáváním
různých koutů kraje. Zapojit se může každý, komu bylo více než osmnáct let a v každém z pivovarů ochutnal alespoň jedno pivo.
Za návštěvu obdrží razítko do herní karty,
která je k dispozici na turistickém portálu
Kraje Vysočina. Za zaplněný soutěžní kupón
účastník získá upomínkový půllitr a možnost zařazení do slosování o ceny věnované
zástupci jednotlivých pivovarů.
Marie Majdičová
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Starostovo okénko

Ach, ty uzavírky…
Dětem a studentům začínají školní prázdniny, pracujícím doba dovolených a město
Telč zahájilo hlavní sezónu! Jsem moc rád,
že mohu občany ubezpečit o tom, že je město připraveno uskutečnit všechny původně
naplánované akce. Pokud vše půjde dobře,
zažijeme velmi rušné, pestré a snad i krásné
léto. Co nám všem však kazí radost, jsou objízdné trasy, kterými Telč je (a bude) po několik měsíců „obklíčena“. Logicky se ptáme:
„To se to opravdu nedalo zkoordinovat lépe,
aby se vše neopravovalo najednou?“ Druzí
naopak namítají: „Ono je možná lepší udělat vše najednou a mít v příštích letech hotovo!“ Velké emoce vzbuzuje u některých spoluobčanů i plánovaný kruhový objezd v ulici
Jihlavská. Často padá otázka: „Skutečně je
potřeba stavět „kruháč“ v těchto místech?
Nejsou to vyhozené peníze?“ Osobně jsem
velmi rád, že se ulice Jihlavská rekonstruuje tímto způsobem. Kruhový objezd dopravu
v místě výrazně zpomalí, a tedy i zbezpeční. A to je to nejdůležitější jak pro obyvatele
ulice Jihlavská, tak i pro všechny účastníky
silničního provozu na komunikacích navazujících na tento kruhový objezd. Otázka,
zda by nešlo rychlost v místě omezit jiným
způsobem, je sice legitimní, ale dle stanoviska odborníků na dopravu na pozemních komunikacích je kruhový objezd tím nejlepším
řešením a osobně bych přestal hledat důvody, proč tomuto rozhodnutí nevěřit. Dodávám, že se nejedná o investici města Telče,
ale o investici Kraje Vysočina. Nejsem samozřejmě vůbec nadšen tím, že v současné době musíme čelit takovému množství
silničních uzavírek v Telči a širším okolí.
Na druhou stranu jsem velmi rád, že se na tyto opravy silnic našly finanční prostředky
a že se práce realizují. Velmi se snažíme obstr. 4

čanům i návštěvníkům města usnadnit orientaci ve všech stávajících objízdných trasách.
Jsem si jist, že pokud se k nám včas dostanou správné informace o všech uzavírkách,
budeme moci my i návštěvníci zvolit tu nejjednodušší cestu do/z Telče. Sledujte prosím
pravidelně webové stránky města Telče, aktuální objízdné trasy naleznete na odkazu:
www.telc.eu/objizdky.
Rád bych vás ještě jednou požádal o trpělivost s těmito uzavírkami a nám všem popřál
pevné nervy a bezpečnou cestu na všech objízdných trasách.
Je Telč městem pro byznys?
MĚSTO PRO BYZNYS je srovnávací výzkum, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena
automaticky. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která rozvíjejí diskusi o vývoji
podnikatelského prostředí v ČR. Metodika
hodnocení je založena na vyhodnocení 29
kritérií rozdělených do dvou základních oblastí – podnikatelské prostředí (16 kritérií)
a přístup veřejné správy (13 kritérií). Proč
o tomto výzkumu píši? Protože mě velmi
potěšily jeho výsledky za rok 2020. V Kraji Vysočina jsme se totiž umístili na 8. místě
(z 15). Pro srovnání – v roce 2018 jsme byli dvanáctí a v roce 2019 dokonce poslední
– tedy patnáctí. Podrobné výsledky můžete nalézt na www.mestoprobyznys.cz. Nej-

Uzavírka ulice Jihlavská
více mě potěšilo hodnocení aktuálního rozvoje podnikatelského prostředí. Zde jsme se
v roce 2020 umístili na prvním místě! Skvěle jsme dopadli i v oblasti přístupu veřejné
správy (3. a 4. místo). Nechci tyto výborné výsledky nijak přeceňovat a nebudu se
pouštět do analýzy důvodů tohoto našeho
razantního zlepšení. Chci však věřit tomu,
že se může měnit vnímání města Telč jako pouze turistického města, kde není práce (jak někteří z občanů říkají). Stále častěji totiž slyším od místních podnikatelů, že
jim pracovní síly naopak velmi chybí! To,
zda je Telč skutečně skvělým městem pro
byznys, se samozřejmě ukáže na výsledcích
v příštích letech. Každopádně děkuji všem,
kteří se na tomto nádherném výsledku podí-

lejí – a to jsou jak podnikatelé, tak i všichni
ostatní občané.
Pozemky v lokalitě „Dačická“
Jak jsem vás informoval v minulém čísle TL, v červnu proběhlo první kolo prodeje stavebních pozemků v lokalitě „Dačická“. Dle očekávání byl o některé pozemky
enormní zájem, o některé pozemky byl zájem menší či nulový. Zájemci se logicky rozhodovali podle velikosti, a tím pádem i ceny pozemků, jejich tvaru i polohy. V prvním
kole se prodalo 8 z 16 nabízených pozemků.
Neprodané parcely jsou nabídnuty k prodeji
ve druhém kole. Zájemci mohou podávat své
nabídky do 28. 7. 2021.
Přírodní zahrada Mateřské školy Nerudova Telč
Během června dokončila firma Starkon přírodní obnovu zahrady u MŠ Nerudova. Jedná se o 1. etapu revitalizace této zahrady.
Naši nejmenší se opravdu mají na co těšit,
neboť firma odvedla skvělou práci. Byť se
ještě nový trávník nezelená, vřele všem doporučuji jít se na tuto krásnou zahradu (byť
přes plot) podívat. Velikou radost mi udělala
i instalace podzemní nádrže na dešťovou vodu o objemu 7 m3, do které je svedena dešťová voda z celé poloviny střechy budovy
školky. Tato nádrž nebyla v projektu, ale rada
města v průběhu realizace obnovy zahrady
rozhodla o vyčlenění finančních prostředků
na její instalaci. A tak lze zalévat dešťovou
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vodou! Pro úplnost dodávám, že celkové náklady na obnovu zahrady byly 1.076.000 Kč,
z této částky činila 457.000 Kč dotace z národního programu Životního prostředí. Fond
projektů města Telče naleznete zde: www.
telc.eu/fondprojektu.
Prázdniny
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám
všem popřál hezké léto a vydařenou dovolenou. Osobně se letos na žádnou větší dovolenou nechystám, a proto se těším na setkávání
s vámi kdekoliv v Telči. Prosím, neostýchejte se mě oslovit/oslovovat, velmi rád si s vámi popovídám. Moc děkuji za vaši podporu,
které se mi od mnohých z vás pravidelně dostává. Mějte se krásně!
Vladimír Brtník, Váš starosta
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Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Jak to vidíme my
V době, kdy píšeme do naší rubriky, právě dorazil očekávaný příděl letního tepla, uvolňování koronaopatření zdárně pokračuje, děti chodí do kroužků, na sport,
do školek a ze škol si již brzy přinesou
vysvědčení. Během prázdnin se zastupitelstvo neschází, proto ani my neplánujeme zastupitelský klub pro veřejnost. Jsme
Vám však vždy k dispozici. Máte-li jakýkoli dotaz či podnět, volejte, pište anebo se
s Vámi rádi setkáme osobně, třeba i u Roštejna nebo o folkovkách. Přejeme Vám
krásné letní dny a vydařenou dovolenou!
Jiří Pykal, Hana Hajnová,
Petra Kujínek Polodnová,
Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta
Mezi zastupitelstvy
Červnové zastupitelstvo se uskuteční až
28. 6., po uzávěrce TL, ale i v období mezi
jednáními zastupitelstva se stále něco děje.
7. června proběhlo v sále ZUŠ první kolo veřejného otevírání obálek s nabídkami
na koupi stavebních pozemků v obytné
zóně Dačická a jejich přidělování zájemcům losem. Na losování dohlížela paní notářka a komise složená ze zástupců města
a všech uskupení v zastupitelstvu. Z nabízených 16 pozemků byla přidělena polovina. Prodeje konkrétních parcel musí ještě
schválit zastupitelstvo a volné parcely budou nabízeny ke koupi v dalších kolech.
V polovině června si zastupitelé prohlédli dům č. p. 15 v ulici 9. května, který je
ve vlastnictví města a o kterém jsme již
psali, naposledy v březnových TL. Prohlídky se účastnil také autor studie využití domu, projektanti a další odborníci. Názory se zatím různí, někdo dává přednost
novostavbě, někdo rekonstrukci a někdo si
názor ještě utváří. Na zastupitelském semináři na toto téma proběhně jistě rozsáhlá
diskuse. Náš postoj se nemění, určitě chceme tento zajímavý a hodnotný dům, kterému bude již brzy 200 let, je dokumentem své doby (rozvoje Lannerovy fabriky
na sukno v 19. století) a předurčoval rozvoj celé lokality, zachovat.
Jiří Pykal
Moravská Frida
Její obrazy visí v USA, Mexiku, v Tel Avivu i Paříži, ona však většinu svého života prožila v nouzi. Posledních 30 let svého
života prožila na Vysočině, z toho posledních 20 let v Telči, a zůstalo tu po ní monumentální dílo sestávající z fresek, olejomaleb a grafik. Dokumentují tu největší
pravdu o ženě, jejíž majetek byl nepřímo
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úměrný hlubině její duše: Míla Doleželová byla malířkou lidí, lidských vztahů i citů a neustálého hledání smyslu lidského života.
Díky úspěchům jejích výstav v 60. a 70. letech si koupila dům v Telči, kam se v roce 1972 přestěhovala i se svým mužem Jiřím Marešem. Telčské období je z hlediska
Míliny tvorby charakteristické prohlubující se touhou objevit tajemství lidské duše
a existence; na jejích obrazech se začaly
čím dál častěji objevovat křesťanské motivy.
Jako by se Míla podvědomě připravovala na nejtěžší fázi svého života. Přišla
na konci 70. let a bylo pro ni charakteristické jedno slovo: samota. V roce 1978 zemřela Mílina matka, o šest let později zcela nečekaně její muž. Ztráta manžela Mílu
zasáhla výjimečně těžce, na několik měsíců se zcela uzavřela a přestala tvořit. Ona,
které pár let zpátky tleskali po celém světě, zůstala ve zdech svého telčského domu
úplně sama.
A přesně tak i zemřela.
O její souborné dílo neměla zájem ani Národní galerie, ani brněnské Muzeum romské kultury. Přes čtyři stovky obrazů Míla
odkázala řádu dominikánů. Ti kvůli nedostatku financí část dědictví prodali, obrazy, které jim zůstaly, uložili v Jablonném
v Podještědí. Nyní se díky aktivitě ředitele
Univerzitního centra Masarykovy univerzity Jaroslava Makovce vrací do Telče.
A v těchto dnech máte jedinečnou příležitost přijít si na vlastní oči prohlédnout soubor Míliných obrazů, zadívat se do typicky
velkých očí a nechat se unášet do barevných hlubin (vlastní?) duše. Od 1. července v knihovně Univerzitního centra najdete „malou“ výstavu, která je předzvěstí té
hlavní, která už se chystá na příští rok. To
by se Míla dožila 100 let.
Alena Kastnerová, Hana Hajnová

Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

T&T
Telč a Třeboň, dvě města, která jsou si velmi
blízko, a to nejenom v otázce vzdálenosti. Panovníci, kteří zde spravovali svá panství, sdíleli lásku k rybníkům, kvalitní architektuře a renesanci. Ta nám přinesla nejkrásnější náměstí
na světě, Třeboni zase Rožmberk, největší rybník na světě. I dnes mají tato dvě města společného více, než se zdá. Navštívil jsem vedení
tamní radnice a přátelsky jsme se bavili o současné situaci ohledně Covidu, jak ovlivňuje
náš život a jak se snažíme na situaci reagovat.
Řeč přišla i na plány obou měst do budoucna
a na otázku bydlení.
Covid prověřil mezilidské vztahy a dokázal, že
jako národ se umíme semknout a vzájemně si
pomáhat. Pomoci se v co největší míře snažila
i obě města. Shodně vyšla vstříc restauratérům
odpuštěním poplatků za předzahrádky. Řada
skutků ale nevzešla z vedení města, přišli s nimi místní jednotlivci. Zdárným příkladem je
očkování. V Telči vzniklo na místní poliklinice očkovací centrum, ke kterému se přidali také
praktičtí lékaři. V Třeboni je očkování zajišťováno pouze skrze praktické lékaře. Telčské knihovnice ochotně rozvážely knihy svým čtenářům až domů. V Třeboni zase městská policie
rozvážela obědy nemohoucím spoluobčanům.
Obě města myslí také na investice pro občany
i turisty. Shodně rozšiřujeme investice do cyklostezek. Rekonstruujeme své radnice, kdy ta
třeboňská už opět slouží svému účelu. Palčivým tématem je také bytová výstavba a příprava pozemků pro rodinné domy. Třeboň v této
otázce využívá služeb soukromého developera, kterému prodala nezasíťované pozemky,
a ten řeší finální prodej sám. Oproti tomu Telč
se rozhodla zajistit prodej již zasíťovaných pozemků. Též bytová výstavba je v Třeboni zajištěna skrze soukromého developera. Ač zde
máme odlišné přístupy, věřím, že oba budou
znamenat nové spokojené spoluobčany.
Budete-li přemýšlet, kam vyrazit na výlet či
dovolenou, s Třeboní určitě nešlápnete vedle.
Osobně ji mohu doporučit. Závěrem bych
Vám chtěl popřát pěkné a klidné léto.
Pavel Komín

Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická

Ilustrace portrétu Míly Doleželové, autorka Julie Opletalová (ITUSA ILLUSTRATION)

Město Telč zveřejnilo záměr prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v obytné zóně Dačická – II. kolo. Veškeré informace potřebné k podání nabídky
jsou zveřejněny na elektronické úřední desce na adrese www.telc.eu. Nabídky je možné
podávat do 28. července 2021 do 17 hodin.
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Akce na zámku v letošním roce budou
velmi omezené
z důvodu revitalizace památky. Ale i přesto
se v září uskuteční koncert skupiny Olympic
v zámeckém parku a na začátku července divadelní open air – Strašidlo cantervillské, taktéž v zámeckém parku.
Strašidlo cantervillské
Státní zámek Telč – zámecký park
– 3. července 2021
začátek představení 20.30 hod.
Vstupenky v předprodeji u vstupní brány
do zámku a v informačním centru v Telči.
Režisér Jaroslav Kříž si vzal za své oživit veselý a do jisté míry i napínavý příběh Oscara
Wilda, Strašidlo cantervillské.
Původní příběh se odehraje na tajemných nádvořích vybraných moravských a českých
zámků, která svým půvabem dotvoří děj tohoto divadelního kusu. V hlavních rolích vystoupí Martin Zounar, Bára Štěpánová a Martin Pošta.
Známý příběh se známými herci a opravdovým strašidlem, to je motto nejnovější adaptace známé a v českých zemích oblíbené divadelní hry, která se dočkala také filmové verze
s Jiřinou Bohdalovou a Jiřím Bartoškou ještě
v roce 1989.
Hodnotné obsazení rolí je na programu i v této velmi atraktivní letní divadelní tour pod širým nebem.
V hlavních rolích vystoupí:
Martin Zounar jako Hiram B. Otis, americký
velvyslanec, kupující zámek lorda Cantervilla, vzhlednou nemovitost zatíženou varováním o nadpřirozených jevech…
Bára Štěpánová v roli paní domu Ms. Umneyové, která z pozice svého postavení
na zámku všechno ví a všechno zná.
Martin Pošta se převtělí do postavy sira Simona de Cantervill, strašidla, které jen těžko hledá klid a pohodu pro výkon svých povinností.
Dále se představí Hanka Sršňová v roli Lukrecie Otisové (Tappanové), manželky pana Otise, Dorota Paulik v roli Virginie E. Otisové,
starší dcery Otisových, Lukáš Toman Paclt jako vévoda James Bilton z Lockahmu. Maťa
Toman a Rozárka Tomanová zahrají úlohu
dětí Otisových.
Služebnictvo je zastoupeno zajímavým doplněním trojice komtes, které tvoří vokální, hudebními cenami ozdobená, skupina Přelet M. S.
OLYMPIC tour 2021
11. 9. 2021 – Státní zámek Telč – zámecký
park
Začátek koncertu v 19.00 hod.
Koncert Olympic, nestárnoucí rockové legenstr. 6

dy české hudební scény, v zámeckém parku.
Předprodej vstupenek v informačním centru.
Na zámku probíhá také předprodej vstupenek
u vstupní brány (úterý–neděle). Vstupenky je
možné zakoupit také přes síť Ticketportal.
Lucie Norková
A krátce k rekonstrukci zámku
Stavební práce na Státním zámku v Telči probíhají dle předložených harmonogramů. Termín dokončení stavby je garantován stavebně
do 30. 6. 2022 s konečným vybavením nově
vznikajících prostor do 31. 12. 2022.
V současné době byly předány prostory nově vznikajícího zámeckého muzea, které byly
předány v termínu do 31. 5. 2021 a jsou nachystány k možnosti zařizování ze strany odborných pracovníků památkové péče.
Turistická sezona byla zahájena na objektu od 15. 6. 2021, opět v omezeném rozsahu,
a návštěvníci mohou zhlédnout pouze Trasu
B – byt posledního majitele, a to denně mimo
pondělí v době od 10.00 hod do 16.00 hod,
kdy odchází na prohlídku poslední skupina
návštěvníků.
Bohumil Norek, kastelán
Fotogalerii k rekonstrukci zámku
naleznete na str. 10

Informace o realizovaných a připravovaných stavbách
Měsíc červen byl opět ve znamení realizace řady investičních akcí města. Podařilo se
úspěšně dokončit opravu opěrných zdí rybníka Nadymák, rekonstrukci části komunikace
procházející Panským dvorem Telč a I. etapu
revitalizace zahrady MŠ Nerudova.
Naopak byla zahájena rekonstrukce bývalého domova pro seniory na Starém Městě. Zde
budou kompletně rekonstruovány prostory severního, západního a východního křídla. Dojde k vytvoření prostor pro expozici, prostor
pro kulturní a společenské akce. Nové prosto-

Zahrada MŠ Nerudova

ry z části poskytnou zázemí pro činnost Muzea
Vysočiny. Stavební práce budou ukončeny
v dubnu 2022, následně v roce 2022 bude probíhat vybavení prostor a instalace expozic Muzea Vysočiny. Celá akce je financována z Operačního programu přeshraniční spolupráce.
Dále v červnu byly zahájeny práce na rekonstrukci ploch v ul. Slavíčkova. Tedy rekonstrukce chodníků, odstavných ploch a zeleně.
Již dříve byly zahájeny v této ulici práce na rekonstrukci části vodovodu a veřejného osvětlení. Kompletní ukončení stavebních prací v ulici Slavíčkova je plánováno na listopad 2021.
V červnu rovněž byly zahájeny stavební práce
na rekonstrukci silnice v ul. Jihlavská, vč. nové okružní křižovatky Jihlavská/Batelovská.
Jde o investici Kraje Vysočina s tím, že město Telč zde financuje a řeší rekonstrukci části
kanalizace, vodovodu a přepad od rybníka Nadymák.
Dále je realizována obnova objektu radnice.
Zde stavební práce probíhají v požadovaném
rozsahu a dle harmonogramu. Ukončení stavby radnice je plánováno na únor 2022, následně bude probíhat vybavení prostor. Opětovný provoz radnice předpokládáme od května
2022.
Probíhá také rekonstrukce tří úseků cyklostezky do Řásné. Práce probíhají dle harmonogramu s tím, že ukončení stavby a zprovoznění
cyklostezky je plánováno na říjen 2021. Rovněž dojde k umístění mobiliáře při cyklostezce (odpočinková místa a informační tabule)
a umístění dětského hřiště u Velkého Pařezitého rybníka. Tato akce je financována z Operačního programu Životní prostředí.
Vladimír Švec

Dva životy, dvě
kultury, dvě země
Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti
7. 7. – 8. 8. 2021
Univerzitní centrum Telč
Vernisáž výstavy: 7. 7. 2021 v 17:00
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Setkání dobrovolníků
Sdílení
Ve čtvrtek 17. června 2021 se na nádvoří Panského dvora v Telči sešlo téměř šedesát dobrovolníků Sdílení. Důvodem jejich setkání bylo vítězství dobrovolnické
akce „Staň se dobrovolným pošťákem Sdílení“ v anketě Skutek roku kraje Vysočina
v neziskovém sektoru. Opékání špekáčků,
pojídání sladkých koláčů a buchet i popíjení lima či piva z panského pivovaru bylo skromnou oslavou pro všechny dobrovolníky, bez jejichž přičinění by Sdílení prostě
a jednoduše nemohlo vůbec fungovat! Překvapivě si to však téměř nikdo z nich neuvědomuje, neboť nejčastější reakcí na slova
díků byla odpověď: „Ale, prosím vás, vždyť
já jsem skoro nic neudělal(a)!“ Dobrovolníci Sdílení tak „přepsali“ lidové rčení na verzi „Bez práce máme koláče“. A že ty jejich
chutnají!
Milena Kopečná
Dobrovolný fundraiser Sdílení
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Velká cena v atletice přilákala 80 malých sportovců
V sobotu 19. 6. jsme se pořádně zahřáli.
A nemohly za to jen teploty, které sahaly nad 30 °C. I přes parné počasí se totiž v Telči sešlo 80 malých sportovců, kteří porovnávali své výkony v soutěži Velká
cena v atletice pořádané Orlem Telč.
Soutěž se poprvé konala v nedávno opraveném sportovním areálu u GOB a SOŠ Telč
a její hladký průběh zajistilo 16 organizátorů
v čele s místostarostou Orla Telč Davidem
Kovářem, který si až na drobnou výhradu
nový areál pochvaloval: „Hřiště se povedlo.
Snad jen, kdyby ze strany od silnice rostly
alespoň nízké stromy, které by poskytly sportovcům i divákům trochu stínu.“ Soutěž začala v 9.00 a trvala 3 hodiny. Následovalo

Momentky z Velké ceny v atletice
TL 7/2021

vyhlášení výsledků a předání diplomů, medailí a dárků výhercům jednotlivých kategorií. Krásné ceny dodaly Thračky Telč, Svačinka Telč, MANN+HUMMEL a Město
Telč. Všichni účastníci dostali zdarma limonádu a ve stánku si mohli koupit třeba zmrzlinu nebo párek v rohlíku.
Děti bojovaly o vítězství celkem ve 12 kategoriích, do nichž byly rozděleny podle
věku a pohlaví. Největší zastoupení měla
„atletická školka“, kam spadaly děti narozené v letch 2014 a 2015, a „benjamínci“.
Do těch se mohly přihlásit děti do 5 let. Nejmladším účastníkům soutěže byly teprve 2
roky, nejstarší soutěžící 14 let.
Mezi zúčastněnými bylo celkem 35 holek

a 45 kluků. Nejvíce sportovců se dostavilo
jako tradičně z Telče a z okolních obcí. Dorazilo ale i několik dětí z jiných koutů ČR –
z Dačic, Jihlavy, Brna i Prahy.
Děti absolvovaly v různém složení podle už
zmíněných kategorií běh na 40, 60, 100,
400, 800 a 1600 metrů, hod kriketovým
míčkem, vrh koulí, skok do dálky a skok vysoký. A i když se soutěž konala v jednom
z nejteplejších červnových dnů, výkony
sportovců byly skvělé jako obvykle.
Pokud se o Velké ceně v atletice chcete dozvědět více, navšivte webové stránky Orla
Telč www.oreltelc.cz/atletika. Tam najdete
kompletní výsledky i mnoho fotek z akce.
Ivana Holcová

Foto: Martin Tupý
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Zprávy z UCT
– červenec 2021
Prázdniny nebudou? Do UCT se vrací
vzdělávací akce
Léto budiž pochváleno! Krásné slunečné dny
nejenže do Telče vrací každoročně ruch spojený s provozem významného turistického cíle,
ale letos by mohlo být spojeno i se zvládnutím covidové epidemie a s návratem k výrazně volnějšímu životu. Pro naše univerzitní
centrum bude prázdninový čas, možná trochu paradoxně, znamenat návrat výukových
a vzdělávacích akcí do našich prostor. Zkrátka, konečně se k nám vrátí studenti. A to je
skvělá zpráva. V červenci se těšíme na Letní
školu Ústavu jazykových studií Masarykovy univerzity a na tradiční Hudební akademii
Telč (dříve Francouzsko-českou hudební akademii Telč), která i pod novým názvem přiveze do Telče spoustu hudby světové úrovně.
Milovníci kultury si v našem centru přijdou
na své, tedy především ti se smyslem pro
výtvarné umění. Od konce června nabízíme hned několik zajímavých výstav. Nejen
v prostorách univerzitní knihovny a kavárny,
ale i na našem nádvoří. Především bych chtěl
všechny pozvat na malou expozici obrazů
Míly Doleželové a Jiřího Mareše. Malířka by
v příštím roce oslavila 100. narozeniny a teď
se po dlouhých letech vrací dílo obou umělců zpět do Telče. Doufejme, že zde zůstane
už natrvalo, a děkuji našim partnerům z města
Telč, Kraje Vysočina a telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava, že se o to usilovně snaží! Také letošní venkovní expozice, tentokrát
mladého olomouckého extravagantního sochaře Jana Dostála, snese nejvyšší umělecká
měřítka. Instalaci z ušlechtilých kovů připravujeme společně s brněnskou univerzitní galerií Pitevna a těšíme se nejen na zajímavé,
možná provokativní prostorové řešení, ale
také na další spolupráci s institucemi našeho
univerzitního kulturního centra. Úplně nejdůležitější ale je, že zůstáváme otevření a že naše prostory budou v létě opět patřit především
vám, návštěvníkům. Přejeme krásné léto!
27. ročník Hudební akademie Telč hlásí plné obsazení
Také letos v létě Telč čekají tradiční mistrovské kurzy komorní hudby. Proběhnou v termínu 9.–19. července a můžeme se těšit i na bohatý doprovodný program a víceméně tradiční
koncertování pro veřejnost (celý program naleznete zde: www.akademietelc.cz/program-kurzu). Prestižní kurzy hlásí plné obsazení,
což je jistě skvělá zpráva, a paní ředitelka akademie Marie-Anna Myšíková přidala i několik zajímavostí:
Do letošního 27. ročníku vstupuje akademie
poprvé s kompletní změnou názvu na Music
Academy Telč (Hudební akademie Telč), a to
str. 8

zejména proto, aby název zněl více mezinárodně a nemátl studenty, že se mohou přihlásit
jen ti z Francie nebo Čech.
Účast z řady profesorů přijal poprvé fenomenální violoncellista Jerome Pernoo. Díky němu má letošní cellová třída rekordní počet
přihlášených studentů, a to 13. Novinkou letošního ročníku je také koncert profesionálního souboru Bardolino, jehož členem je lektor houslí Music Academy Telč Pavel Fischer.
Dlouhodobou spolupráci s festivalem Korespondance, díky které se každoročně uskutečňoval Den barokní hudby a tance, nahradil pro
tento rok workshop barokní hudby pod vedením vynikajícího českého dirigenta a specialisty na barokní hudbu Vojtěcha Spurného.
Poprvé také proběhne vernisáž hudebních nástrojů (houslí a viol) v prostorách Univerzitního centra Telč. Studenti si budou moci vyzkoušet několik nástrojů, smyčců a celkově
se dozvědět více zajímavostí ohledně stavby
těchto malých smyčcových nástrojů.
Letošní galakoncert profesorů se uskuteční
po dlouhé době v kostele sv. Jakuba, po něm
jako obvykle bude následovat raut v Univerzitním centru Telč.
Hudba se také vrátí do opatství v Nové Říši,
kam jsou všichni zváni na závěrečný koncert
účastníků akademie.
Výstavy (pro upřesnění informací o výstavách, prosíme, kontaktujte Ilonu Martinů, tel.
774 886 640)
Míla Doleželová a Jiří Mareš, po dlouhých
letech se do Telče vrací obrazy významné
akademické malířky Míly Doleželové a jejího manžela, také akademického malíře, Jiřího Mareše. Masarykově univerzitě je dlouhodobě zapůjčila Česká dominikánská provincie
a v univerzitním centru budou v letošním létě
poprvé představeny jako pozvánka na oslavu
100. narozenin Míly Doleželové, které v příštím roce společně chystají Univerzitní centrum Telč, město Telč, Kraj Vysočina a telčská pobočka Muzea Vysočiny Jihlava. Výběr
několika unikátních maleb s typickými motivy si můžete přijít prohlédnout do univerzitní knihovny kdykoli v době otevíracích hodin
pro veřejnost nebo po dohodě s paní knihovnicí na tel. 774 886 640. Vstup volný.
Strom lásky v Telči, přijďte se podívat na společný projekt univerzitního centra, Dětského domova Telč, komunitní školky Na Větvi
a nízkoprahového centra pro děti a mládež Zastávka Telč. Výzdobu tvoří stovky srdcí, které
děti z těchto organizací vlastnoručně vyrobily a ozdobily jimi katalpu trubačovitou, která roste na nádvoří Univerzitního centra Telč.
U stromu lásky se můžete vyfotit a kromě
společné fotografie u stromu, se kterou se lze
na Instagramu či Facebooku pod hashtagem
#stromlaskyucttelc zúčastnit i soutěže o víkendový pobyt v Telči, přímo pod stromem
můžete přispět i do charitativní sbírky pro Za-

stávku Telč, moc děkujeme!
Něco jako fotky – pocity a skutečnosti!,
prázdninová výstava amatérského fotografa
J. A. T., představuje klasickou i digitální fotografii, kde je kladen důraz na pocitovou stránku věcí a objektů s pohledem „pokud možno
dovnitř“. I zcela neobvyklé snímky naší krásné Telče jsou k vidění každý den od 9 do 17
hodin ve výstavních prostorách kavárny
a knihovny univerzitního centra. Vstup volný.
Jaroslav Makovec

Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území
od 2. poloviny 20. století do současnosti
Etnografický ústav Moravského zemského
muzea pracuje na dlouhodobém projektu brněnského nadačního fondu Hellenika „Řekové na českém území od 2. poloviny 20.
století do současnosti“. Hlavním cílem projektu je představit minulost a současnost řecké národnostní menšiny v České republice.
V roce 1948 našlo na území tehdejšího Československa útočiště před občanskou válkou okolo 13 000 uprchlíků z Řecka, dospělých i dětí. Původně dočasně plánovaný
pobyt se jim vývojem politických událostí
v Řecku prodloužil o několik desetiletí, některým dokonce dodnes. Stát poskytl exulantům vzdělání, práci či bydlení. Většina
dětí prošla ústavní výchovou dětských domovů. Přestože Řekové nebyli chápáni jako
národnostní menšina, dostali možnost udržovat a rozvíjet některé prvky vlastní kultury, především jazyk a hudební a taneční projevy. Na druhou stranu podléhala komunita
českým vlivům.
Jakmile to dovolily podmínky v Řecku, většina uprchlíků a jejich potomků se vrátila do vlasti. Proč ale někteří z nich zůstali
zde? Jak prožívali jako děti útěk z válečné
vřavy? Jak se sžívali se zcela cizím prostředím? Udržují dnes Řekové prvky původní
kultury, nebo jsou zcela asimilováni do české společnosti? Která země pro ně představuje domov?
Na tyto a podobné otázky odpovídá výstava „Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20.
století do současnosti“, kterou pořádá Muzejní spolek v Telči, Muzeum Vysočiny Telč
a Univerzitní centrum v Telči. Výstava bude
zahájena 7. 7. 2021 v 17 hodin v Univerzitním centru MU v Telči.
Dle TZ
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Nové knihy
městské knihovny
Beletrie

Poncarová: Cyklistka; Formanová: Nalakuj
to narůžovo; Denzil: Tiché dítě; Berry: Varšavský protokol; Ohlsson: Henryho tajemství; Whitton: Adam ze Zbraslavi a případ
královského levobočka; Riley: Sestra Slunce; Bomann: Paní ze Severu. Solvejžin slib;
Koubková: Koniášův klíč; Weaver: Ztracené střípky; Lupton: Tři hodiny; Patterson:
Jasný cíl; Dán: Ve stínu; Hindráková: Bouře
nad savanou; Mlynářová: Bez bontonu, bez
konvencí; McEwan: Stroje jako já

Dovolená v Knihovně UC:
12. 7. – 23. 7. 21
Letní půjčovní doba červen – srpen:
Po, St: 8.30 – 12 13 – 17, Pá 8.30 – 12,
Út, Čt: zavřeno
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Pozvánka na výstavu:

Afrika 1931: Foitovy
fotografické zápisky
na skleněných deskách

TŘEBOŇ

Naučná

16.–17. 7.
Historické slavnosti Jakuba Krčína
s bohatým kulturním programem na náměstí a v městském parku se závěrečným ohňostrojem na rybníku Svět

Švoncová: Dlouhej špacír: pěšky skandinávskou divočinou

Dětská

Hašáková Truhelková: Traktory; Brezina:
Fantom z fotbalového hřiště; Hunter: Volání
divočiny. Duchové ve hvězdách; Chapman:
Hvězdný prach. Magie v korunách; Ščerba: Lunasterové. Let přes kameny; Válková: Pražské povstání: růže a barikády; Stančík: Jezevec Chrujda točí film; Peroutková:
Ukradený prsten; Lebeda: Medovníček a jeho nemocnice pro zvířátka; Dubuc: Směle
do školy
Půjčovní doba červenec – srpen
Po, St 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Pá 8.30 – 12.00
Městská knihovna bude od 2. do 13. srpna
uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Jiří Kroupa: Litomyšl: zámecké návrší; Alena Mornštajnová: Hotýlek; Alena
Mornštajnová: Slepá mapa Daniel Prokop: Slepé skvrny; Kamila Hladká: Hornické vdovy; Sylvie Richterová: Eseje
o české literatuře; Daniel Kovář: Slavné
stavby Českých Budějovic Veronika Rubínková: Prokletá a tajemná místa Čech
a Moravy; Krzysztof Persak: Čekisté: orgány státní bezpečnosti v evropských zemích sovětského bloku 1944–1989; Pavel
Zatloukal: Zámek a zahrady v Kroměříži;
Ivan Chorvát: Volný čas, společnost, kultura; Christopher Clark: Náměsíčníci: Jak
Evropa v roce 1941 dospěla k válce; Andy Warhol: Popismus: šedesátá léta očima
Andyho Warhola; Alex Kershaw: První vlna: hrdinové dne D, kteří prošlapávali cestu k vítězství ve II. světové válce Chris van
Uffelen: Brutalismus včera a dnes
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Inspirace
z České inspirace

KUTNÁ HORA
25.–28. 7.
Kinematograf bratří Čadíků
– promítání českých filmů v českých
městech pod širým nebem

CHEB
Výstava bude slavnostně zahájena 29. července 2021 v Městské galerii Hasičský dům v 16
hodin. Úkolem této výstavy je připomenout
Františka Vladimíra Foita jako výjimečného
člověka, umělce, sochaře a cestovatele.
V roce 1931 se sochař František Vladimír Foit společně s dr. Jiřím Baumem vydali na cestu Afrikou, z Alexandrie do Kapského Města,
malou dvouválcovou, vzduchem chlazenou
Tatrou. Cestu podnikli z pověření Antropologického ústavu Karlovy univerzity v Praze.
Celou svou cestu F. V. Foit zdokumentoval fotografickým aparátem. Negativy fotografií se
dochovaly na skleněných deskách, ze kterých
byly zhotoveny fotografie a následně vytvořená výstava, která bude v Telči představena
veřejnosti. Výstavu doplní sochařovy práce,
modelované F. V. Foitem přímo v terénu a etnografické sběry z jeho cest černým kontinentem, které věnoval telčskému muzeu.
Druhou cestu Afrikou podnikl se svou ženou
Irenou v roce 1947. Vlivem politické situace se
již do Československa nemohli vrátit a zůstali
v Keni, v Nairobi. V roce 1971 se Foitovi přestěhovali do Slovinska, kde sochař ještě v tomto
roce zemřel při automobilové nehodě. V muzeu
ve Velenji je sochaři věnovaná část expozice,
ale v České republice je téměř neznámý.
Text + foto: HGB

23.–24.7.
Letní bláznění
– festival pouličního divadla a nového
cirkusu v Krajince

TELČ
30. 7.–15. 8.
Prázdniny v Telči a Parní léto
– koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy. Jízdy parní vlakem. Závody dračích lodí.

LITOMYŠL
2. 7–27. 8.
Toulovcovy prázdninové pátky
(18. – 19.30 hodin)

HRADEC KRÁLOVÉ
1. 7.–30. 9.
Letní soutěžní hra
pro rodiny s dětmi a lvem Gustíkem.
Do Hradce a na Hradecko Gustík pozve
každé děcko!
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
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Rekonstrukce zámku je v plném proudu…
Opravy v zámecké zahradě:

Rekonstruované prostory nově vznikajícího zámeckého muzea:

Křest knihy Telč pověsti z města a panství

Více na str. 2
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Sociální okénko
Charitní pečovatelské
služby Telč
– Příspěvek na péči

Jak jsem minule slíbila, dnes si objasníme, co
je to příspěvek na péči a kdo na něj má nárok. Je to dávka, kterou klientům pečovatelské služby nejčastěji vyřizujeme. Hradí se z ní
naše služby, ale i pomoc, kterou jim poskytuje
někdo z rodiny nebo blízkých.
Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické
osoby. Tuto pomoc poskytuje osoba blízká,
asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, dětský domov
anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení
hospicového typu.
Žádost o příspěvek se podává na formuláři,
který si můžete vyzvednout na pobočce Úřadu práce nebo vytisknout na internetu. Naše
kontaktní pracoviště ÚP sídlí na adrese Slavatovská 98, Telč-Štěpnice. Tuto dávku má
na starosti paní Jana Tichá, tel. 950 123 245,
mail: jana.ticha2@uradprace.cz.
Pokud si se žádostí nevíte rady, v kanceláři pečovatelské služby vám rádi pomůžeme s jejím
vyplněním. Najdete nás v Telči na Špitální 611
a také nás zastihnete na telefonu 736 523 657.
Výše příspěvku se odvíjí od toho, kolik pomoci a v jakých oblastech potřebujete, rozhoduje
o ní ÚP na základě šetření, které u vás doma
provede pracovnice úřadu a podle posudku,
který vyplní váš praktický lékař.
Podle toho, v jakém stupni závislosti budete,
jsou výše příspěvku za kalendářní měsíc následující:
1. 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost);
2. 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost);
3. jde-li o stupeň III (těžká závislost):
• 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových
sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
• 12 800 Kč v ostatních případech –
zejména, pokud jste u sebe doma;
4. jde-li o stupeň IV (úplná závislost),
• 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových
sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu;
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•

19200 Kč v ostatních případech,
hlavně stará-li se o vás někdo doma.
Při posuzování stupně závislosti se hodnotí vaše schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace,
stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.
Dávka, kterou vám úřad práce přizná, může
chodit každý měsíc na váš účet nebo být vyplácena složenkou. Určitě si o příspěvek požádejte, pokud už pomoc druhých potřebujete a využíváte, stát se tak podílí na tom, aby
sociální služby byly pro vás dostupné, abyste
měli finance na jejich úhradu.

Letos se se svým stánkem chystáme propagovat charitní pečovatelskou službu na akci Prázdniny v Telči − 30. 7. až 15. 8. Přijďte za námi a zjistěte něco o naší službě.
Můžete si změřit tlak, popovídat si nebo
koupit výrobek našich uživatelů. Těšíme se
na Vás!
Eva Rosová,
Vedoucí Charitní pečovatelské služby Telč

Důvěra je základ
Každý z nás se asi někdy ocitl v situaci, kdy
už toho na nás mohlo být hodně. Řešili jsme
něco, s čím jsme si nevěděli rady, a potřebovali jsme mít po svém boku někoho, kdo nás
podpoří, poradí nám či si alespoň vyslechne obsah našeho trápení. Obrátit se můžeme
například na člena rodiny či blízkého přítele.
Právě v rodině i mezi blízkými přáteli se
dá totiž předpokládat bezpečné a důvěrné
prostředí, které podpoří touhu svěřit se. Bohužel, každý z nás nemá možnost se obrátit
na někoho blízkého. Nejen pro takové osoby
jsou k dispozici nejrůznější sociální služby,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále jen „NZDM“) nevyjímaje.
I u nás v NZDM ZASTÁVka Telč si na vytváření bezpečného prostředí mezi námi pracovníky a klienty velmi zakládáme a stává
se pro nás alfou a omegou v rámci poskytování naší služby. Základním předpokladem
k prohloubení důvěry je nepochybně vhodně zvolená forma a následné vedení roz-

hovoru. Běžně uskutečňujeme jak rozhovory skupinové (s větším množstvím klientů),
tak i rozhovory individuální, ke kterým využíváme plně uzpůsobenou kontaktní místnost.
Cenným nástrojem v procesu prohlubování
důvěry se stávají také volnočasové aktivity. Klienti se u nich v mnoha případech dovedou odreagovat, cítí se příjemně, čemuž
odpovídá i uvolněná komunikace. Informace z klientů v žádném případě „netaháme“, necháváme zcela na nich, s čím se
nám budou chtít svěřit. Oni jsou totiž odborníci na svůj život, vědí nejlépe, jaké nesnáze
ve svých životech zažívají, kvůli čemu naši
službu vyhledali.
Čas od času zařadíme do programu aktivity,
které se přímo věnují oblasti důvěry. V květnu jsme se věnovali programu s názvem Poznej pracovníky. „Pozitivní ohlasy získala
možnost zastávat na týden roli pracovníka.
Prostřednictvím sdílených příběhů se klienti mohli dozvědět, že my pracovníci jsme také jen lidé, kteří se ve svých životech běžně potkávají a vyrovnávají s nejrůznějšími
radostmi a strastmi. Současně si mohli vyzkoušet nejrůznější aspekty poskytování sociální služby, a lépe tak nahlédnout na naši
činnost,“ uvedla Bc. Barbora Petrů, sociální
pracovnice zařízení.
Dle TZ
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Strom rozkvetl srdíčky…
Srdíčka na fotografiích a mnohá další zdobí Strom lásky a jeho okolí na nádvoří Univerzitního centra Telč. Vytvořili je mimo jiné žáci ZUŠ
při „online výtvarce“.
Lenka Bláhová, Pavla Doležalová, ZUŠ Telč

Krásné počasí vybízí ke studiu venku – výtvarný obor ZUŠ Telč

Foto: Ivana Holcová
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Dernisáž výstavy Jana Floriana v Městské galerii Hasičský dům. Na fotce
zleva: Karla Nixová, Václav Florian a Bára Štěpánová Foto: Radek Lavička
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Pro pejskaře: Pejsci
pomáhají v zařízeních pro seniory
Tento díl seriálu Pro pejskaře patří canisterapii – metodě, jejíž podstatou je léčebný kontakt psa a člověka. Pejsci, kteří úspěšně absolvují kurz canisterapie, dělají svou přítomností
a případným kontaktem radost lidem s psychickými poruchami nebo s tělesným postižením. Jsou také vítanou návštěvou v domovech pro seniory. O své zkušenosti se s námi
podělila obě dvě telčská zařízení pro seniory
– Senior Home Telč a SeneCura SeniorCentrum Telč.

v časech nejpřísnějších opatření za nimi docházel 2x–3x týdně. Nyní přichází pravidelně
1x týdně. V tomto případě se nejedná přímo
o canisterapii, pejsek totiž neprošel zmiňovaným kurzem. Jeho návštěvy jsou však také
velmi přínosné.

Buddy ve společnosti klientů cetra

Foto: Archiv SeneCura SeniorCentra Telč

Genji při výkonu canisterapie

Foto: Archiv Senior Home Telč

Do Senior Home Telč dojíždí 1x měsíčně paní Jana Lélyová z Občanského sdružení Sirius Třebíč se svým mopsem Genjim. Klienti se
s pejskem mohou vídat jak při skupinových
aktivitách, tak individuálně – rádi využívají
možnosti pomazlení, dávají mu pamlsky, berou si ho i na klín nebo do postele. Klientům,
kteří téměř nekomunikují a mají zhoršenou
motoriku, pomáhají s kontaktem pracovnice
domova. Vedoucí sociálního úseku Bc. Zuzana Bazalová přibližuje pozitivní přínos těchto návštěv: „Den, kdy za námi přijede Genji,
je vždy plný úsměvů. A i když už tu Genji není,
klienti si s námi či mezi sebou povídají o psech,
vzpomínají na ty svoje, na vtipné (někdy i krušné) okamžiky, které s nimi zažili. A právě i toto
je takový bonus canisterapie – podněcuje klienty k aktivitě i v nepřítomnosti psa.“ Důležitou součástí canisterapie je zde i plyšový pes
ve velikosti Genjiho. Ten dělá radost seniorům, kteří živému pejskovi nedůvěřují.
Genji měl kvůli opatřením spojeným s pandemií nucenou „dovolenou“. Se Senior Home ale jeho majitelka komunikovala alespoň
prostřednictvím emailů a dopisů. Genjiho fotografie rozmístily pracovnice domova na nástěnky ve společných prostorech.
Opačný vliv měla pandemie na psí návštěvy
v SeneCura SeniorCentru Telč. Pejsek Buddy
patří Bc. Nikole Křížové, zdejší sociální pracovnici, a obyvatelům centra tak mohl dělat
radost i v době, kdy to nejvíce potřebovali –
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Buddy je malý pejsek, kříženec boloňského
psíka a čivavy. Jeho panička ho do centra bere
už od narození a právě na dobu, kdy byl maličký, klienti často vzpomínají. Buddy mezi nimi běhá, nechá se od nich pohladit i pochovat.
V centru se cítí jako doma, občas aktivizační
pracovnici dokonce uteče do jiné domácnosti,
jeho „lumpárny“ ale klienty vždy potěší. I on
zdobí nástěnky jednotlivých domácností. Jeho
majitelku těší, že může klientům díky Buddymu zkvalitňovat život v centru: „Klienti jsou
na něj velmi zvyklí, těší se a mají ho moc rádi.
Buddy jim zlepší den, zapomenou na své zdravotní problémy, mají úsměv na tváři. Vyrůstali
v době, kdy většina z nich měla doma spoustu
zvířat, a jsou na ně zvyklí. Buddyho poznávají i klienti, u kterých se objevuje Alzheimerova choroba, a pejsek má na ně pozitivní vliv.“
Ivana Holcová

Malí myslivci soutěžili na hradě
Určit druhy rostlin, poznat zvíře podle kožichu či parůžku nebo odhalit, k čemu slouží různé myslivecké pomůcky. To vše měli za úkol účastníci okresního kola soutěže
Zlatá srnčí trofej, které se konalo v sobotu
12. června na hradě Roštejn. Své znalosti
tam poměřovaly děti z okolních mysliveckých kroužků, jeden takový funguje také
v Telči.
Kvůli protipandemickým opatřením a distanční výuce se v letošním školním roce malí myslivci v zájmových útvarech mohli potkat jen
párkrát, některá uskupení z okresu už ani neobnovila svou činnost. Navzdory tomu ale dívky i chlapci v soutěži předvedli, že své znalosti o přírodě nezapomněli. Po teoretickém testu
vyrazili na stezku kolem hradu o sedmdesáti
úkolech.
„Vítěz postupuje do národního kola, které
se koná v rámci soustředění pro mladé myslivce a přátele přírody od 3. do 17. července 2021 na Lopeníku v Bílých Karpatech.
Kromě dalších cen výherce získá příspěvek
na tento tábor, kde se děti věnují například
myslivecké kynologii, péči o zvěř, ochraně
životního prostředí či botanice a zoologii,“
sdělil hlavní pořadatel soutěže Roman Navrátil, předseda kulturně-propagační komise Okresního mysliveckého spolku Jihlava.
Zlatá srnčí trofej je tradiční soutěží, která se
koná pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty. V kategorii A své vědomosti
testují děti ze třetích až pátých tříd základních škol, kategorie B je určena pro šesté až
deváté třídy.
Marie Majdičová

Nezaměstnanost v květnu
ČR
květen 3,9 %, duben 4,1 %
(březen 4,2 %, únor 4,3 %, leden 4,3 %)
Kraj Vysočina
květen 2,9 %, duben 3,1 %
(březen 3,4 %, únor 3,5 %, leden 3,6 %)
Správní obvod Telče
květen 3,2 %, duben 3,6 %
(březen 4,5 %, únor 5,4 %, leden 5,6 %)
Telč
květen 3,1 %, duben 3,5 %
(březen 4,1 %, únor 4,9 %, leden 5,0 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí
na konci května: Černíč (7,8), Horní Myslová (5,3), Kostelní Myslová (7,1), Lhotka (7,5), Rozseč (5,8), Řídelov (7,1), Vanov
(5,1), Vápovice (8,3), Volevčice (9,3), Vystrčenovice (6,1)
Zdroj: Statistiky ÚP

Předávání cen v soutěži Zlatá srnčí trofej

Foto: Marie Majdičová

TL 7/2021

Střípky z GOB a SOŠ Telč
Z květnového a červnového dění ve škole – maturity, přijímací zkoušky

Foto: Archiv GOB a SOŠ Telč

V posledních měsících školního roku jsme se
vraceli do běžného režimu, květen i červen se
nesly v duchu návratu žáků do školních lavic. Neméně důležité slovo ale patřilo budoucím „prvákům“ a jejich přijímacím zkouškám
a maturantům. Testovaní, a to nejen na Covid-19, byli všichni žáci posledních ročníků
školy.
Přijímací zkoušky na všechny 3 obory školy
se konaly 3. 5. až 6. 5. O obor všeobecné osmileté studium pro absolventy 5. tříd ZŠ projevilo zájem 50 uchazečů, o všeobecné čtyřleté studium pro absolventy 9. tříd ZŠ 62
uchazečů a na přijímací zkoušky k oboru ekonomika a podnikání se dostavilo 38 uchazečů.
Na poslední zmíněný obor bylo vyhlášeno 2.
kolo přijímacího řízení. Konečná čísla přijatých a zapsaných žáků budoucích 1. ročníků
nejsou v době uzávěrky TL známá, škola ale
předpokládá, že v září přivítá v každé nové třídě po 30 žácích.
Maturity odstartovala praktická zkouška SOŠ,
kterou složilo dne 27. 4. celkem 10 studentů.
Koncem května na ni navázaly písemné části
maturitních zkoušek. Ty byly zorganizované
ve dnech 24. až 26. 5. Termín 1. maturitního
dne byl shodný s termínem návratu všech žáků základních a středních škol k běžné výuce.
Spolu s povinným testováním všech osob přítomných ve škole tak nastala organizačně velmi složitá situace. Naštěstí se ale vše povedlo
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a tato část maturit se vydařila podle plánu. Didaktické testy se týkaly celkem 65 žáků všech
3 oborů školy. Všichni absolvovali test z českého jazyka, dále měli na výběr z anglického
jazyka, který zvolilo 47 maturantů, a matematiky, již vyplňovalo 17 z nich. Celkem 5 maturantů se přihlásilo k nepovinné části zkoušky
– k didaktickému testu Matematika+.
V rámci profilové ústní zkoušky, jež přišla
na řadu ve dnech 31. 5. až 3. 6., se maturovalo celkem z 11 různých předmětů. Největší zájem byl o biologii, kterou si vybralo 30
studentů. Další v řadě byla chemie (18), zeměpis (17), anglický jazyk (14), základy společenských věd (14), dějepis (10), marketing
a management (10), účetnictví (7), fyzika (5),
ekonomika (3) a německý jazyk (2). Ústní
část zkoušky z českého jazyka byla tentokrát
nepovinná, absolvovalo ji celkem 5 studentů.
Navzdory všem problémům způsobeným netradičním průběhem školního roku mohla většina maturantů oslavit své úspěchy u zkoušek.
Pomyslnou tečkou za maturitním děním bylo slavnostní předávání maturitního vysvědčení. V úterý 8. 6. se sešli čerství absolventi
školy, jejich rodiny, vedení a zaměstnanci školy i další hosté ve dvoře Univerzitního centra Telč. Událost se až do roku 2019 vždy konala v zámeckém sálu. Loni se kvůli vládním
opatřením přesunula do zámecké zahrady. Letos na zámku probíhají opravy, a tak se škola
opět přizpůsobila a akci ve spolupráci s Městem Telč uskutečnila na novém místě. Vybraný prostor perfektně podtrhnul výjimečnou atmosféru události.
Začalo se nástupem maturantů za doprovodu
studentské hymny v podání Dechového kvintetu Hynka Vohosky ve složení Hynek a Petr Vohoskovi, Jaroslav Čajka, Jiří Polák a Petr
Novák. Po přivítání všech přítomných moderátorkou Věrou Peichlovou následovalo hudební vystoupení Kláry Zažímalové, houslistky a žákyně kvarty, s klavírním doprovodem
BcA. Katrin Dvořákové, DiS. Proslovů se
ujali ředitelka školy Mgr. Bc. Lenka Procházková, starosta Telče Mgr. Vladimír Brtník
a předseda Senátu ČR RNDr. Miloš Vystrčil.
Poté přišla na řadu ta nejdůležitější část – samotné předání maturitních vysvědčení a dárků všem úspěšným maturantům. Vybraní studenti obdrželi za své studentské úspěchy také
odměny, certifikáty a stipendia. 4 zástupci
z řad maturantů shrnuli prostřednictvím poutavých proslovů své roky strávené ve škole. Za obě třídy gymnázia hovořili Vít Nosek
(oktáva) a Kamila Štumarová (4. A). Mluvčími 4. AS byly Natálie Vitoušová a Eliška Pelantová. Závěrem slavnostní akce zazněly tóny státní hymny.
Redakce TL gratuluje všem maturantům
a přeje jim mnoho úspěchů a štěstí na dalších
životních cestách.
Ivana Holcová

Na Štěpnický rybník
v létě vypluje maxipaddleboard

Foto: FB Paddleboardy Telč

S prvním červencovým víkendem začíná v Telči už druhá paddleboardová sezóna.
Po zkušenostech z loňského léta, kdy vody
městských rybníků prkna brázdila každý víkend, se organizátoři Iveta Fabešová a Roman
Čermák rozhodli přidat další termíny. Pro letošní rok navíc chystají několik novinek.
„Do nabídky jsme přidali maxipaddleboard, který uveze až sedm lidí, takže je o zábavu postaráno,“ usmívají se provozovatelé. Podle nich je podobných typů v Česku
zatím jen pár kusů. „Věříme, že novinka do Telče přiláká zájemce z celé republiky. Jízdy na Štěpnickém rybníku zakončíme
piknikem na ostrově,“ přiblížili průběh plaveb na velkém paddleboardu Roman s Ivetou. Co do náročnosti je svezení stejné jako
na klasickém prkně. „Navíc je ale zapotřebí
koordinace všech lidí, proto se tato aktivita
nabízí jako zábavné zpestření oslavy narozenin, rozlučky se svobodou nebo netradičního
rodinného odpoledne,“ doplnili.
Další novinkou je navýšení kapacity na single paddleboardech na šest osob. Změna
čeká také tým instruktorů, který se rozšíří
o dvě sportovní studentky z Dačic.
Volných termínů je podle organizátorů zatím dostatek. „S největším zájmem počítáme
v čase festivalu Prázdniny v Telči. Po loňské
maximálně zaplněné sezóně jsme se rozhodli přidat několik termínů také ve všední dny,
abychom dokázali uspokojit zákazníky, kteří
do města zavítají mimo víkend,“ uvedli.
Poukaz na plavbu někteří našli minulý rok
pod stromečkem. „Hodně lidí se ozývalo kolem Vánoc, když chtěli svým blízkým darovat
překvapení. Posledních pár týdnů se rozjíždí i klasické objednávání na letní termíny,“
poukázali provozovatelé na zájem o zážitek
na vodní hladině, který často slouží právě jako dárek. V současnosti se chystají na spuštění rezervačního systému na svých webových stránkách.
Veškeré aktuální informace o plavbách naleznete na Facebooku a Instagramu Paddleboardy Telč.
Marie Majdičová
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Vzpomínáme
na 20. století

Téměř v zapomenutí je činnost Jednoty svatého Josefa v Telči, jež měla v našem městě v první polovině dvacátého století značný
zvuk, který zavál čas.
Byla založena 8. 12. 1892 jako spolek vzdělávací a nepolitický. Jeho heslem byla zbožnost, pracovitost, svornost a veselost. Účelem
pak náboženská nauka, mravní, řemeslnické i společenské vzdělávání a vedení členů
k vlastenectví a sociálnímu cítění. Prostředky
k tomuto účelu našel ve formě vyučování potřebných vědomostí, náboženství,čtení poučných knih a spisů, výchově v duchu dobrých
společenských mravů a pořádání vzájemných setkání. Spolkový pozdrav zněl: Zdař
Bůh. Sídlo spolku bylo v Telči. Z počátku využíval místnosti v horní části náměstí Zachariáše z Hradce v tehdejší Kavárně u Vonků,
pak na zámku v tzv. kuchyni, nemovitostech
rodin Bočkových a Šašecích, od r. 1899 získal rekonstruovanou část prostor v domě č.
77 ve Štěpnici v dřívějším katolickém domě.
Za dobu své existence do počátku druhé světové války vykazoval spolek bohatou činnost a nebývalý rozkvět. Vydobyl si zaslouženou vážnost a zájem jak v samotné Telči,
tak i v širokém okolí, protože členství bylo
otevřené i pro zájemce ze vzdálenějších míst.
Věrný svému heslu a v duchu svých schválených stanov vydaných r. 1896 vedl své členy ke správnému způsobu života. Zvolil si
za patrona svatého Josefa a pořídil si i svůj
prapor s jeho obrazem a nápisem „Svatý Josef patron pracujícího lidu“.
str. 16

Spolek vzdělával v různých oborech dle zájmu a potřebnosti, učitelé vyučovali bez nároku na odměnu. Samostatné vyučování měla
i dorůstající mládež. O četbu bylo postaráno
založením vlastní Svým přístupem ke vzdělání a výchově se knihovny. Při Jednotě svatého Josefa vzniklo i divadlo, které si záhy
získalo věhlas a bylo hojně navštěvováno.
Chvála se nesla i na adresy režisérů, kteří byli
oceňováni za svoji profesionalitu.
Stojí také za zmínku uvést i jména zakládajících členů. Byli jimi např. Antonín Hrbek,
Pavel Hoch, Karel Hynek, Bohdan Krejčí,
Silvestr Kuhn, Ignác Malý, Pavel Nevrkla,
Štěpán Pavlů, Augustýn Remeš, Josef Petrů,
Jan Šebesta, František Šeda, Ferdinand Voškrna, Karel Wimmer a další.
Členství mělo trojí formu. První zahrnovala
osoby zakládající a vysoce aktivní, druhá pa-

třila těm, kteří svou vážností, veřejným postavením a dobročinností se stali spolku prospěšnými, třetí evidovala tzv. účastníky, tj.
osoby trvale navštěvující spolkové programy.
Spolek měl svého předsedu, místopředsedy, jednatele a knihovníka. Práva, povinnosti
a činnost se řídila stanovami. Každý člen měl
i průvodní knížku s jejich výkladem.
Žel o spolku se nedochovalo mnoho zpráv.
Svým přístupem ke vzdělávání a výchově se
však stal neodmyslitelnou součástí života našeho regionu a počet jeho členů byl velmi vysoký a neustále rostl. Mohu to potvrdit i osobně. Můj děda, Josef Ptáček, od něhož jsem
před léty získal uvedené informace, vstoupil do Jednoty svatého Josefa již 18. 8. 1903
a byla mu vydána členská legitimace již s pořadovým číslem 186.
Text a foto: Jiří Ptáček

Foto ze začátku 40. let 20 století. Poznáváte se někdo?

Foto: Archiv Pavla Drbala

Připomínáme si vítězné družstvo Spartaku Telč – divize dívek z roku 1971. Stojící zleva:
trenér Brázda, Sovová, Havlová, Salamonová, Policarová, Peizlová, M. Staňková, H. Staňková. Sedící zleva: Wolfová, Ryšavá, Michalová, Lacinová, Tomšů a Nováková
Foto: Archiv paní Šmachové
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Michal Kloiber o úspěšné činnosti výzkumného Centra Telč
Kolem výzkumného Centra Telč chodí směrem
k cyklostezce dennodenně velké množství místních i turistů. A mnozí z nás možná ani netuší, jak vlastně taková instituce funguje. My vám
proto prostřednictvím rozhovoru s Ing. Michalem Kloiberem, Ph.D., vedoucím mobilní laboratoře, představíme výzkumnou činnost centra.
Zaměříme se na jeho pracoviště, aktuální projekty, úspěchy i spolupráci se zahraničím. A pan
Kloiber nám prozradí i podrobnosti o svém zaměření – diagnostice dřevěných konstrukcí.

Pane Kloibere, zaměřme se prvně na práci výzkumného Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky
AV ČR. Připomeňte nám, co je hlavní činností centra.
Centrum Telč se zaměřuje na výzkum materiálů, konstrukcí a sídel, a to zejména historických. Jednotlivé laboratoře našeho centra jsou
vybaveny často naprosto unikátními zařízeními
či přístroji jak pro získávání základních vědeckých poznatků, tak i pro řešení praktických aplikačních úloh ve spolupráci s praxí.
Prosím, představte nám nejzajímavější pracoviště centra.
Mezi zásadní pracoviště, výjimečné v rámci
ČR a konkurenceschopné ve světovém měřítku, patří bezesporu větrný a aerodynamický tunel s ventilátorem o příkonu 200 kW, kde kromě řešení základního výzkumu probíhá mnoho
praktických aplikací, např. namrzání ocelových mostních lan a jejich stabilita ve větrném
proudu, vliv dopravy na zatížení a stabilitu železničních a automobilových mostů, příprava
empirického základu pro restaurátorské práce
na objektech kulturního dědictví.
Unikátní je i laboratoř rentgenové tomografie,
kde se například podařilo kolegům zcela neinvazivně rozluštit text olověného svitku, který
byl jako jediný nalezený na území ČR. Olověný svitek tak zůstal zachován v nálezovém stavu
bez porušení, a přitom dešifrován.
Pochlubte se úspěchy centra a jeho zaměstnanců, které patří mezi ty nejdůležitější?
Mezi nedávné úspěchy bezesporu paří sestavení prototypu zařízení, které nám umožňuje
v klimatické sekci větrného tunelu simulovat
sněžení, tím bylo dosaženo základní palety klimatických vlivů (vítr, déšť, slunce), které můžeme využívat při řešení výzkumných úkolů
modelujících stárnutí matriálů vlivem atmo-

TL 7/2021

sférických vlivů. Mezi průlomové úspěchy lze
zařadit integraci unikátního detektoru ionizujícího záření, vyvíjeného v rámci mezinárodní
spolupráce v CERN ve Švýcarsku, do sestavy
patentovaného tomografu TORATOM. Tento detektor umožní vizualizaci málo tlumicích
struktur, například biologických tkání. Významným úspěchem laboratoře rentgenové tomografie je také velmi rychlé měření pohybu sousta
v modelu lidského jícnu, které bylo realizováno
ve spolupráci s Národní autonomní universitou
v Mexiku.
Na čem pracujete v současné době?
Každoročně se u nás na pracovišti řeší přibližně
10 projektů základního výzkumu. A co je důležité, podílíme se také intenzivně na spolupráci
s praxí. Momentálně kolega Jiří Bláha dokumentuje stav stavebních konstrukcí v rámci probíhající opravy Státního zámku Telč, kterou můžeme všichni sledovat.
Spolupracujete i se zahraničními institucemi?
Ano, spolupracujeme s výzkumnými pracovišti po celém světě, a to jak ze sousedních zemí,
např. s Dunajskou univerzitou Krems z Rakouska či polskými univerzitami v Opole či Lublinu,
tak také např. s izraelským památkovým ústavem či s mexickou národní univerzitou. Velmi intenzivní je spolupráce s italskou akademií
věd, se kterou máme opakovaně mezinárodní
projekty zaměřené na kulturní dědictví.
A je možné navázat s centrem spolupráci jako občan Telče / žák zdejších škol apod.?
Ano, příkladem je pravidelné zapojení studentů místního gymnázia do výzkumné činnosti v rámci aktivity Otevřená věda. V roce 2019
telčští studenti Tadeáš Fejfar, Lukáš Dvořák
a Justýna Melánie Přechová pod vedením kolegy doktora Ševčíka obsadili první místo v oblasti chemických věd. Pravidelně každý rok připravujeme dny otevřených dveří, kdy má možnost
veřejnost nahlédnout do našich laboratoří a diskutovat s kolegy aktuálně řešená témata, kterým
se věnují.
Nyní se přesuňme přímo k Vaší práci. Její
hlavní náplní je diagnostika dřevěných konstrukcí. Co konkrétně obnáší tato činnost?
Při diagnostice se snažíme co nejpřesněji popsat
stav dřevěněných konstrukcí, především lokalizovat a určit rozsah poškození. Na základě výsledků diagnostiky navrhujeme nejvhodnější
řešení opravy. Většinou diagnostikujeme cenné památkově chráněné konstrukce, kde hlavním cílem je minimalizace zásahů a snaha o zachování maximálního objemu původních prvků,
které nesou stopy po dobovém opracování. Proto při diagnostice využíváme nedestruktivní
nebo šetrně invazivní
přístroje. Některé přístroje si sami vyvíjí-

me a pro měření využíváme sestrojené funkční vzorky.
A na jakém projektu pracujete nyní?
Dokončujeme vyhodnocování vlivu různých
technologií tradičního opracování stavebního
dřeva (včetně plavení) na trvanlivost při přirozeném stárnutí. Nově připravujeme dřevo pro
experimenty zaměřené na odhad únosnosti zářezu v konstrukčním dřevě v různých lomových
módech, projekt je podpořen GAČR. Částečně
přispívám do projektu TAČR ÉTA, kde hlavním
tématem je využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů
na příkladu historických krovů ve městě Cheb.
V letošním roce nás čeká několik průzkumů zajímavých staveb, např. Juditiny věže Karlova
mostu v Praze či celodřevěného kostela v Dolních Marklovicích na Těšínsku.
Co považujete za svůj největší pracovní
úspěch?
To, že naše výsledky jsou v praxi hojně využívané při opravách stavebních památek. Například
za podpory MKČR vznikla metodika popisující
navrhování a postup výroby celodřevěných plátových spojů umožňující nastavení původních
prvků dřevěných konstrukcí. Dalším příkladem
je aktuálně vydaná metodika popisující tradiční formy opracování konstrukčního dřeva (tesání, štípání, řezání), včetně výběru dřeva a jeho
skladování. Neméně úspěšným počinem, který
se nám společně s kolegy podařilo připravit pro
širokou veřejnost, je výstava Pod ochranou sv.
Josefa – Příběh tesařského řemesla v českých
zemích, která bude celý letošní rok umístěna
v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm.
Na jaké výsledky jste nejvíce hrdý?
Asi na situace, kdy se podaří ve spolupráci
s pracovníky památkové péče, investorem nebo projektantem zachránit dřevěnou konstrukci,
která byla odsouzena k zániku. Takovým příkladem může být např. Müllerův dům v Opavě, kde
byl projekční záměr na kompletní odstranění
pohledových stropních trámů, které se podařilo
v průběhu stavby téměř v plném rozsahu zachovat, a to díky měření mechanických vlastností
pomocí nově vyvinutého přístroje umožňujícího měřit tlak podél vláken pomocí miniaturního
lisu umístěného ve vyvrtaném otvoru.
Promítá se Vaše práce i do Vašeho života?
Ano, odkaz našich předků, který je otištěn do stavebních konstrukcí, ovlivňuje moje pohledy
na svět a zároveň zavazuje k jeho následování.
Ivana Holcová
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Telegrafické zprávy
z Polikliniky Telč
Očkovací místo na Poliklinice Telč podá již
v tomto týdnu svou pětitisící dávku vakcíny proti Covidu-19. Zdravotníci pracují 7
dní v týdnu. Smutnou skutečností je fakt, že
vakcín je stále nedostatek, státní registry jsou
stále nefukční, zájem o očkování upadá, role
praktických lékařů byla státem popřena, a tak
se nemohu ubránit obavě, že si naše epidemiologická cvičení možná brzy zase zopakujeme. Snad se mýlím. O tom, že best in covid
opravdu nejsme, už dnes asi nikoho přesvědčovat nemusím.
Poliklinika Telč, s. r. o., zakoupila nový sanitní vůz, a tak se pacienti dočkají většího komfortu při svých strastiplných cestách po zdravotnických zařízeních. V současné době je
čekací doba na sanitní vůz neuvěřitelných 14
měsíců. Nezbývá tedy než doufat, že se situace v budoucnu zlepší, jinak asi budeme potřebovat boty s pevnou podrážkou.
Pevné zdraví všem přeje
J. Řičánek

Konkurence v okolí přibývá, ale jsme
za to rády, říká hasička ze Strachoňovic
V minulém dílu Hasičského seriálu se
představil tým žen z Mrákotína, u něžného
pohlaví ale zůstaneme i tentokrát. Přibližně o třináct kilometrů dál, ve Strachoňovicích, dámské družstvo letos oslaví už desátý rok svého fungování. „Dokonce dvě
zakládající členky s námi pořád běhají závody v požárním sportu,“ vyzdvihla hasička Barbora Fišarová. Právě u dívek získá-

vá tento sport na oblibě a vznikají nová či
staronová družstva.
V loňské sezóně bylo pro strachoňovické
ženy, stejně jako pro řadu dalších týmů, obtížnější překonat své dosavadní časy. Ať už
kvůli menšímu počtu soutěží, či větší konkurencí. „Na bedně jsme se umístily jen
párkrát, přesto jsme ale s dosaženými časy
byly spokojené,“ zhodnotila Fišarová. Největším úspěchem bylo podle ní vyrovnání jejich doposud druhého nejlepšího času,
a to 19:03 sekund.
Tým, ve kterém je v současnosti věkový průměr dvacet let, býval ještě před nedávnem na soutěžích nejmladším. Zájem
o hasičský útok je ve Strachoňovicích mezi ženami takový, že mají momentálně i náhradnici. Dostatek hasiček je ale i v okolí.
„V řadě obcí je nové ženské družstvo. Jsme
za to moc rády, přestože to pro nás znamená
větší konkurenci. Holky jsou šikovné, pravidelně trénují a hned zpočátku dosahují pěkných výsledků,“ pochválila nové hasičky
Fišarová s tím, že dříve se na soutěžích potkávaly přibližně s pěti týmy, v současnosti
se jich sjede i dvanáct.
Přípravu na letošní sezónu berou dívky vážně, jakmile to počasí a protipandemická opatření dovolila, začaly s tréninkem. „Velkou
oporou je nám tým mužů, kteří nám pomáhají s technikou. Kdykoli si s něčím nevíme
rady, obrátíme se na ně,“ ocenila vzájemnou
spolupráci hasička.
Při požárním sportu ovlivňuje výsledný čas
celá řada faktorů a občas je důležité mít
prostě jenom štěstí. „Takovou šťastnou tratí je pro nás třeba Rynárec, kde jsme zvládly
náš první osobní rekord s časem 19 sekund,
to byl splněný sen. Daří se nám také v Sedlejově. Naopak největší smůla nás jednoznačně
provází v Mysleticích,“ zhodnotila s úsměvem Fišarová.
Přestože některé letní víkendy hasičky stihnou i troje závody, únava je na konci sezó-

ny netrápí. „Na podzim je nám spíš líto, že
už soutěže končí. Tým je pro nás jako druhá
rodina, pocity na startovní čáře a po vydařeném útoku jsou k nezaplacení,“ vyzdvihla
členka strachoňovického ženského družstva
Barbora Fišarová.
Marie Majdičová

Roštěnka informuje
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili akce Roštěnka (konečně) open v sobotu 12. června, a zároveň bychom poprosili o případnou zpětnou vazbu na našem FB
profilu nebo přímo na mail: mazall@seznam.cz. Tuto akci plánujeme zopakovat
i příští rok a můžeme slíbit, že bude ještě víc
MONSTRÓZNÍ.  Doufáme, že vznikne
nová tradice…
Dále bychom chtěli upozornit na dopravní situaci kolem našeho campu. V létě 2021
bude kvůli opravám silnic v okolí nemožné
dostat se k nám autem. Proto vás prosíme:
zachovejte nám přízeň a přijďte nebo dojeďte na kole kdykoliv! 
Přijďte ochutnat čerstvé pstruhy, kvalitní vyzrálé hovězí, nejlepší pomalu tažená žebra,
grilované sýry a něco navíc!!!
Lukáš Mazal

Voličské průkazy – volby
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR konané
ve dnech 8. a 9. října 2021
Podrobnější info naleznete v TL
6/2021 nebo na www stránkách města
www.telc.eu

Poděkování
Poděkování neznámé osobě, která mi v pondělí 31. 5. 2021 umístila nalezený mobil zabalený v roušce za stěrač osobního
automobilu, který jsem měla zaparkovaný
na parkovišti Tesco, Myslibořská Telč. Moc,
moc, moc děkuji… Přece jen jsou mezi námi slušní lidé… Děkuji.
Dana Horká

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.

SDH Strachoňovice ženy
str. 18

Foto: SDH Strachoňovice

19. 7.
20. 7.

IV.
21. 7.
V. - VI. 22. 7.

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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Běžím pro Sdílení

Tak zní motto Běhu městem šťastných lásek,
který už popáté pořádá telčský domácí hospic Sdílení. Epidemiologická nařízení pro hromadné akce se však neustále mění. Jak se s tím
organizátorky vypořádaly? „Z běhu se stala,
stejně jako loňský rok, týdenní událost a sami
se můžete rozhodnout, kdy si trasu běhu projdete nebo proběhnete. Vhodná je pro všechny
věkové kategorie, běžce, neběžce i vozíčkáře.
Startovní brána bude díky podpoře Města Telč
a Prázdnin v Telči stát na náměstí od 1. do 7.
srpna. V cíli nepřijdete ani o tradiční perníkové medaile. U brány bude celý týden od 10
do 17 hodin stánek, kde se bude všem účastníkům běhu věnovat dobrovolník ze Sdílení,“
přibližuje Eva Švecová, fundraiserka Sdílení.
Všichni se mohou registrovat na webových
stránkách www.behyprohospice.cz nebo od
1. srpna přímo na stánku. V registracích si mohou lidé objednat i trička v mátové barvě s mottem běhu. Z výtěžku celé akce bude financováno vozidlo pro domácí hospicovou péči.
„Máme na všechny účastníky prosbu. Vyfoťte
se u startovní brány, sdílejte fotku s hashtagem
#behmestemstastnychlasek nebo nám ji zašlete
do Sdílení. Dejte takto i ostatním vědět, že podporujete náš hospic. Mockrát všem děkujeme,
že při nás stojíte,“ doplňuje Švecová.
Dle TZ

Ocenění dobrovolníků
v anketě Skutek roku 2020
Každým rokem oceňuje Kraj Vysočina aktivity v oblasti rozvoje území kraje a neziskového sektoru cenou Skutek roku. Za rok 2020
putuje ocenění opět do Telče místní organizaci Sdílení. Ocenění získalo Sdílení i v předešlém roce, a to za benefiční akci Běh městem
šťastných lásek. V letošním roce bylo Sdílení
nominováno v sociálně-zdravotní oblasti s akcí „Staň se dobrovolným pošťákem Sdílení“.
Ocenění převzala dobrovolnice a koordinátorka celého projektu Mgr. Milena Kopečná
z rukou 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Hany Hajnové.
A co na to říká Eva Švecová, která má ve Sdílení mimo jiné na starost právě dobrovolníky? „Ocenění nám udělalo obrovskou radost. Vnímáme jej jako uznání práce mnoha
lidí, dobrovolníků, kteří nezištně darují svůj
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volný čas ku prospěchu ostatním. Každým
rokem se ujišťujeme v tom, že občanům Telče a okolních obcí není lhostejné, jak žijí lidé kolem nich. A jsou ochotni nám v nemalé
míře pomoci, abychom ve Sdílení mohli pečovat v domácím prostředí o staré lidi, vážně nemocné a umírající. Dobrovolníci nám
pomáhají na našich benefičních akcích nebo
třeba s administrativou v kanceláři. Jak jsou
skvělí a ochotní, ukázala právě naše výzva
Staň se dobrovolným pošťákem Sdílení. Stovka dobrovolníků roznesla během 14 dnů téměř
5 000 letáků po celé Telči a okolních 53 obcích. Nejen, že se tím velice zvedla informovanost o našich službách, ale lidé přispěli na náš
sbírkový účet celkovou částkou 500 694 korun. Tato částka nám velice pomohla ve financování našich služeb v počátku letošního roku.
Děkujeme všem, kdo nám pomáháte. Moc si
vaší podpory vážíme!“
Sdílení, o. p. s.

Zprávičky ze školky

„Vesmír očima dětí“ – to je název projektu,
který provázel všechny děti z Mateřské školy v Telči v červnu a vyvrcholil ve středu 16.
6. společnou akcí s rodiči na školní zahradě.
Děti získané vědomosti z této oblasti zúročily při různých soutěžích a hrách. Mimo jiné si vyzkoušely chůzi po Měsíci, hod meteoritem, pozdrav Slunci, viděly sopečnou
činnost a malé planetárium. Byla zde také
výstava kosmických raket, které děti vyráběly ve svých třídách, a tak se rodičům rády
pochlubily. Odměnou za splnění úkolů byl
nejen malý dárek, ale všichni mohli ochutnat
marťanské dobroty a nápoje. Do této hezké
akce se zapojili s nadšením všichni zaměstnanci školky, někteří se dokonce i převlékli za kosmonauty nebo marťany. Společně
jsme si tak konečně zase užili nejen krásného slunečného dne, ale i zábavy, her a překvapení. Z kladných ohlasů rodičů již víme,
že se tato akce všem moc líbila.
Olga Zdeňková Pešová

O názory občana nikdo nestojí
Vážení čtenáři, děkujeme za podporu, pokračujeme v sérii článků, kterými se snažíme o nápravu věcí nikoli kritikou, ale věcnou argumentací, a to právě proto, že jiný
způsob ve zdejších podmínkách nepovažujeme za smysluplný. Jelikož jsme oba členy
dopravní komise, zaměřujeme se především
na tuto problematiku, která zasahuje do životů
nejenom řidičů, ale jednoduše všech. Každého samozřejmě o to víc, oč se jej určitá změna v dopravě dotýká. Jestliže platí, že dopravní chování je odrazem stavu společnosti, a to
skutečně je, potom platí, že společnost vytváří předpoklad pro dopravní chování, které není
jen o pravidlech provozu, ale v širším smyslu
o hledání smysluplných řešení.
Řečeno srozumitelněji, ve zdejších poměrech
se často setkáváme s kritickými názory např.
na pojetí kruhových objezdů, na jednu stranu
širokých chodníků a na druhou stranu nebezpečně úzkých průjezdních komunikací, které paradoxně bezpečnosti provozu spíše ubírají. Cyklisté ze strachu před sražením jezdí
po chodníku a vytváří tak vedle dalšího nebezpečí pro chodce nebezpečný příklad následování. Obdobně jako na obtížně průjezdných
kruhových objezdech se jezdí v protisměru,
na náměstí i přes dopravní omezení si jezdí
každý docela libovolně, parkuje se, kde se dá,
stání v protisměru se stává pravidlem a mohli
bychom pokračovat. To není kritika, to je každodenní realita, která přerůstá v dopravní nehody, a poškození volají po změně.
Vlastně je to zvláštní stav, přestože nové dopravní stavby splňují normy, byly na ně poskytnuty závratné dotace a měly by pomoci, lidé naopak říkají, nerozumíme tomu, proč se ta věc
neřešila jinak. A jak se k tomu postavila dopravní komise? Odpověď je jasná, na dopravní komisi, alespoň v Telči, se při určitém záměru až
na velmi vzácné výjimky nikdo z kompetentních neobrací. Mohli bychom říci, jako dopravní komise, že jsme z toho venku, formálně ano,
nejsme připomínkovým místem, realita ale znamená, že kvůli nedostatečné komunikaci se věci už nedají vzít zpátky. Stavba splňuje normu,
tak co vlastně, občane, chceš. A lidé ztratí chuť
se příště zapojit. Právě proto si myslíme, že by
město mělo s občany i na téma změn v dopravě fakticky komunikovat, a to skutečně. Jednak
např. prostřednictvím webových stránek města,
jednak prostřednictvím Telčských listů a také
uspořádáním seminářů, to vše by mohlo pomoci osvětlit, proč se určité věci dějí a na co vše se
myslelo. Samozřejmě, že vedle souhlasu čekáme i kritiku s tím, že se jedná o naivní představu
nebo také aktivistický přístup apod. Žádoucí by
bylo nebát se takové názory občanům veřejně
sdělit. Jak jsme již psali mnohokrát, dobré věci
chtějí čas, ale nesmíme to vzdát.
Za KDU-ČSL
Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek
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Kulturní kalendář
Akce

9. – 19. 7.
Music Academy Telč
Mistrovské kurzy pro mladé hudebníky propojující českou a francouzskou kulturu, koncerty. www.akademietelc.cz
13. 7. 19.30
Venkovní méně formální koncert účastníků
na nádvoří Univerzitního centra v Telči.
14. 7. 19.00
Bardolino aneb Cesta kolem světa za 80 minut. Koncert profesionálního souboru Bardolino pod vedením Pavla Fischera na Panském
dvoře v Telči.
16. 7. 19.00
Slavnostní koncert vybraných účastníků
v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Komorní soubory i sólová vystoupení.
17. 7. 19.00
Slavnostní koncert profesorů Akademie
v kostele sv. Jakuba v Telči.
18. 7. 17.00
Závěrečný koncert nejlepších účastníků Akademie v opatství v Nové Říši.
24. 7.		
náměstí
Telčský jarmark
Tradiční jarmark s kulturním programem
po celý den. Pořádá folklorní soubor Podjavořičan, www.podjavorican.cz
30. 7. – 15. 8.
Prázdniny v Telči
Vícežánrový festival trvající 17 dní.
Prázdniny v Telči nejsou festival, ale způsob
života! Koncerty, kocouří scény, nocturna, divadla, výstavy, pohádky, tvůrčí dílny…
www.prazdninyvtelci.cz
31. 7. – 1. 8., 7. – 8. 8., 14. – 15. 8.
Parní léto
Víkendové výletní jízdy parního vlaku na trati Kostelec, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice
s doprovodným programem. Pořádá Společnost telčské místní dráhy
www.facebook.com/muzeumlokalkyTelc/

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.
• Koupím obrazy Míly Doleželové romských dětí a jiných motivů. Koupím i jistr. 20

Divadlo

3. 7.
20.30
zámecký park
Strašidlo cantervillské
Divadelní open air v zámeckém parku, www.
zamek-telc.cz
Režisér Jaroslav Kříž si vzal za své oživit veselý a do jisté míry i napínavý příběh Oscara Wilda. V hlavních rolích vystoupí Martin
Zounar, Bára Štěpánová a Martin Pošta.

Výstavy

30. 6. – 22. 7.
Galerie Hasičský dům
Thomas Venet a Jean-Baptiste Blocquaux:
Passage
Kraj Vysočina, Oblastní galerie Vysočiny
v Jihlavě, Město Telč, Městská galerie Hasičský dům zvou na výstavu výtvarného umění.
Od 22. 6. do 22. 7. 2021 bude probíhat tvůrčí pobyt dvou umělců z francouzské Remeše v regionu Grand Est, partnerského regionu
Kraje Vysočina.
Dernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 17.
7. v 17.00 hod. v rámci Music Academy Telč.
Úvodní slovo Jan Vičar.
Výstava je přístupná od 30. 6. do 22. 7.
od 10.00 do 12.00 hod., od 13.00 do 17.00 hod.
1. 7. – 31. 8.
knihovna Univerz. centra
Míla Doleželová a Jiří Mareš
Jedinečná díla obou umělců se vrací do Telče.
Malé nahlédnutí do jejich tvorby k připravované výstavě ke 100. výročí narození malířky
v roce 2022. Zahájení v knihovně Univerzitního centra ve čtvrtek 1. 7. v 16.00 hod.
7. 7. – 8. 8.
Univerzitní centrum
Dva životy, dvě kultury, dvě země
Řekové na českém území od 2. poloviny 20.
století do současnosti
Vernisáž výstavy ve středu 7. 7. v 17.00 hod.
29. 7. – 10. 10.
Galerie Hasičský dům
Afrika 1931: Foitovy fotografické zápisky
na skleněných deskách
Výstava připomene Františka Vladimíra Foita jako výjimečného člověka, umělce, sochaře a cestovatele. Výstava bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 29. 7. v 16.00 hod.

Chovatelé

11. 7.
7.00 – 9.00 hod. areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

né obrazy do mé soukromé sbírky (krajiny, portréty, akty, svaté, lovecké) a jiné
zajímavé motivy. Mohou být i poškozené a bez rámu. Platba výhradně v HOTOVOSTI, rychlé a slušné jednání. Tel. kontakt 704 787 323.
• Prodej štípaného metrového měkkého dřeva. Cena za prm na místě 550,- Kč. Obec
Dyjice. Tel. 775 765 765, p. Brychta.
• Pronajmu garáž na Markovo humna Telč.
Tel. 792319264
Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Sport
5. 7.
10.00 – 24.00
Ranč
Běh pro Domču
Benefiční akce pro Dominika Pernicu
na Ranči. Běžecký závod – start v 15.00 hod.,
hlavní běh (věk 16+), rodinná štafeta
Program: živá hudba, soutěže pro děti, ukázka práce policie, jízda na koních… https://
ranctelc.cz/
10. 7.		
Lipky
půl/MARATON pro Sdílení
Běháme pro Sdílení – Charitativní půlmaraton a maraton na podporu mobilního hospice
v Telči. Běžecký závod v Lipkách a po inline
stezce. Registrace 8.45 – 9.45 hod. Start půlmaratonu a maratonu v 10.00 hod., dětské závody v 10.15 hod.
www.sdileni-telc.cz, www.behyprohospice.cz
31. 7.
Závody dračích lodí na Štěpnickém rybníku
Pořadatel: Mikroregion Telčsko a MAS Telčsko. Organizátor: Windsurfing Club Velké
Dářko, z. s. / Dračí lodě Vysočina, www.dragonboard.cz
Předběžný časový harmonogram:
09.20 – 12.20 tréninkové jízdy pro začínající posádky
12.40 porada kapitánů
13.00 slavnostní zahájení závodu v místě
u vody
13.20 první start
15.00 ukončení prvního závodního kola
15.30 začátek druhého závodního kola
17.00 ukončení závodu
18.00 slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení akce

Farmářské
a řemeslné trhy 2021
28. srpna ● 9. října ● 30. října
vždy od 9 do 15 hodin
na náměstí Zachariáše z Hradce
kontakt – tel.: 722 499 299
e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

Telčské listy 7/2021 – 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, 567 112 404, email: tl@telc.eu.
Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce
si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce:
P. Mach, M. Majdičová, I. Jeníčková, I. Holcová. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Uzávěrka příštího čísla
čtvrtek 15. července
TL 7/2021

Bohoslužby
Římskokatolické

v sobotu 18.00 Matka Boží
v neděli 7.30
sv. Jakub
9.00
sv. Jakub
10.30 Matka Boží
5. 7.
8.00
Matka Boží
slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Besedy se spisovateli

Akce byla realizována v rámci projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000
9139, jehož nositelem je Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko.
Text + foto: Michaela Vychytilová, koordinátor implementace MAP II

Po uzávěrce

Odstávka systému OP a CD
V souvislosti s přijetím novelizací zákonů
o cestovních dokladech a občanských průkazech bude provoz tohoto pracoviště MěÚ
Telč od 29. července 2021 do 1. srpna 2021
výrazně omezen. Podrobnosti na webu
města Telče.

Panský dvůr

V květnu navštívila žáky základních škol
v ORP Telč spisovatelka Petra Braunová,
která je poutavou formou seznámila se svými knihami, nastínila jim, jak vypadá práce
spisovatelky a celkový postup tvorby knih
od rukopisu až po jejich vydání. Následující
týden navštívila, tentokrát děti v mateřských
školách, další spisovatelka dětských knih,
Lenka Rožnovská. Dětem předčítala svou
tvorbu, jež protkala zábavnými a kreativními hrami. Do třetice završil tyto besedy komiksový scénárista Daniel Vydra. Žáky seznámil s historií a tvorbou komiksů, a oni si
tak sami vyzkoušeli vytvořit svůj vlastní komiksový příběh. Všechny tyto besedy v dětech vyvolaly veliký ohlas a my jsme rádi, že
toho můžeme být součástí.

Centrum volnočasových aktivit
www.panskydvurtelc.cz,
www.facebook.
com/panskydvurtelc.cz
20. 7. Kino na kolečkách
Mobilní kino, www.kinonakoleckach.cz
23. – 24. 7.
Pivní fest Telč
To nejlepší pivo z minipivovarů, maso z grilu
a taky dobré kapely na pódiu.
30. 7. – 15. 8.
Prázdniny v Telči
www.prazdninyvtelci.cz

Věž sv. Ducha
Vyhlídková věž s interaktivní zábavně-naučnou expozicí se zajímavými fakty z historie
města. Věž je otevřena: úterý – neděle 10.00
– 12.00, 13.00 – 17.00 hod.

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města. Rezervace
po domluvě na informačním centru, osobně,
tel. 567 112 407, e-mailem: info@telc.eu

Přehled počasí v Telči

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Taťána Klusáčková, Štěpnice
Martin Cvrček, Štěpnice
Zorka Strohmayerová, Štěpnice
Richard Kadlec, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Aleš Toman, Jihlava
a Dana Holíková, Jihlava
Jiří Liškář, Sedlejov
a Adela Zouharová, Sedlejov
Lubomír Vondrák, Telč
a Martina Valíčková, Telč
David Křenek, Radkov
a Hana Kopečná, Telč
Jakub Bezděk, Velké Meziříčí
a Petra Vystrčilová, Třebíč
Jindřich Kavina, Praha
a Kateřina Hradílková, Praha
Michal Svítil, Praha
a Pavlína Jilečková, Telč
Tomáš Procházka, Řásná
a Lenka Marečková, Řásná

Opustili nás

Olga Dvořáčková, Mrákotín
Anna Muchová, Kostelec		
Ing. Jan Hobza			
Jaroslav Marek, Staré Město
Jiřina Vejmelková, Štěpnice
Antonín Karásek, Horní Myslová
Marie Vacíková, Sedlejov
Marie Fojtová, Vystrčenovice
Jaroslav Štokr, Horní Myslová
Bedřich Král, Krahulčí		

79 let
77 let
78 let
66 let
87 let
75 let
88 let
82 let
92 let
82 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).

Denní teplotní maxima a minima a srážky
naměřené na meteostanici telčské radnice:

od 18. 5. 2021 do 18. 6. 2021

Květen v číslech

Průměrná teplota: 10,5 °C
Průměrný tlak:
1013 hPa
Srážky: 		
89,8 mm
Max. teplota:
29,2 °C, 11. 5. v 16.26
Min. teplota:
-0,4 °C, 4. 5. v 5.02
Max. rychlost větru:38,4 km/h, 7. 5.

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.
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Cena pro Prázdniny
v Telči!

Redakční výběr z fotek Davida Falata
Nejzajímavější automobily, které se zúčastnily akce Spring Classic (Musíme přiznat, že redakce fandí Lanciím!)

Radní pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a mezinárodní vztahy Mgr. Roman
Fabeš předal ocenění v anketě Zlatá jeřabina Prázdninám v Telči. Moc se těšíme na letošní ročník!

Připomínáme
Parní léto 2021
– krásná malba telčské rodačky Heleny Baštářové - Fialové.

Víkend otevřených zahrad
Druhý víkend v červnu se tradičně otevírají zahrady veřejnosti. Akce je známá pod názvem Víkend otevřených zahrad. V České republice ji uvedl do života zahradní architekt Přemysl Krejčiřík. Do víkendu se zapojují nejenom zahrady zámecké, školní či klášterní, ale i zahrady soukromé. Lidé mají možnost nahlédnout i do míst, která běžně zůstávají veřejnosti skrytá. Na řadě
zahrad jsou komentované prohlídky, workshopy, hry pro děti a další zajímavé doprovodné akce.
Ukázkovou přírodní zahradu ve Staré Říši otevíráme v tomto termínu již řadu let a i letos jsme
byli velmi potěšeni návštěvou mnoha milých lidí.
Text a foto: Marta Veselá Jirousová

Poslední červencový den se k nám vrátí parní mašinky
str. 22

TL 7/2021

