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Vernisáž výstavy
v Městské galerie Hasičský dům

MÍLA DOLEŽELOVÁ
čtvrtek 16. června v 16 hod.
Na vernisáži bude představena
a pokřtěna nová kniha
„Míla Doleželová“.
Výstava potrvá do 31. 12. 2022.

Vyjížďka strojů minulého tisíciletí
Více na str. 21

Nejdelší štafetový běh na světě Peace Run zavítal do Telče

Obraz Míly Doleželové, který visel v pokojíčku Dadky Šimáčkové-Vondrákové
Folklor v máji - folklorní soubor Muskátlis
z partnerského města Šaľa Více na str. 24

Den Země

Více na str. 16

Příloha: Telčské léto 2022

Z jednání rady města
87. schůze – 20. dubna

--Rada města (dále RM) vzala na vědomí
návrh komise pro kulturu a cestovní ruch
ohledně cen parkovného na placených
parkovištích v Telči.
--RM vzala na vědomí zápis z jednání komise pro dopravu ze dne 24. 3. 2022.
--RM v souladu s § 166 odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném
znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích ve znění pozdějších předpisů vyhlásila konkursní řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Mateřské školy Telč,
příspěvkové organizace se sídlem Komenského 512, 588 56 Telč.
--RM schválila Domu dětí a mládeže Telč,
příspěvkové organizaci, nám. Zachariáše z Hradce 66 zápis změny do rejstříku škol v souvislosti se vznikem nových
míst výkonu činnosti.
--RM schválila příspěvkové organizaci Základní škole Telč, Masarykova 141 přijetí účelového finančního daru ve výši
10 000 Kč, který je určen na nákup sportovního vybavení.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v obytné zóně Dačická v Telči – 5. kolo.
--RM schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN, a. s., v souvislosti se stavbou „11010-107371, VPIC
III_40618 Telč, JI, ul. Radkovská“ zatěžující pozemky města parc. č. 2370/2,
2370/4 v obci a k. ú. Telč.
--RM schválila užití veřejného prostranství
pro umístění stolů a židlí k poskytování
hostinských služeb pro letní turistickou
sezonu v roce 2022 před budovou čp. 23
v ulici Palackého a před budovou čp. 26
v ulici Hradební.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na akci „Vodovod Dačická – 2. etapa, řád V2“. RM schválila složení komise
pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a seznam dodavatelů, kterým bude
zaslána výzva k podání nabídky.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na akci „Vodovod Vní řád – bytové domy v ul. Hradecká“. RM schválila
složení komise pro otevírání, posouzení
a hodnocení nabídek a seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání
nabídky.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce bytů v 1NP
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č. p. 137 ul. Slavatovská, Telč“. RM
schválila složení komise pro otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek a seznam
dodavatelů, kterým bude zaslána výzva
k podání nabídky.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
na akci „Administrativní budova MěÚ
Telč – zřízení výtahu“. RM schválila
složení komise pro otevírání, posouzení
a hodnocení nabídek a seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání
nabídky.
--RM na základě doporučení komise pro
otevírání a hodnocení nabídek rozhodla, že zhotovitelem akce „Oprava fasády
radnice“, bude společnost KV-STAVING servis, s. r. o., Na Bouralce 280,
588 65 Nová Říše, IČ: 0703430.
--RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s budoucím oprávněným spol. EG.D, a.
s., zatěžující pozemek parc. 5996/14 v k.
ú. Telč v souvislosti se stavbou „Telč,
Myslibořská, Šoukal“.
--RM schválila dodatek č. 1 smlouvy
o společném postupu za účelem realizace
projektu „Cyklostezka Volevčice – Studnice“ s obcí Volevčice.
--RM vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 32 v Domě s pečovatelskou
službou v Telči, Špitální 611.
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši 10 000 Kč z § 6409 pol. 5901 na § 5512
pol. 51XX dle žádosti SDH Studnice.

88. schůze – 4. května

--RM schválila zveřejnění záměru prodeje p. č. 2310/8 o vým. 25 m2 (lokalita ul.
Dačická), p.č. 714/3 o vým. 25 m2 (lokalita ul. Hradecká), p. č. 7876 o vým. 28
m2 (lokalita ul. Masarykova).
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na akci „Pořízení nového dopravního
automobilu pro jednotku SDH Telč“ dle
přílohy č. 1. RM schválila složení komise
pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a seznam dodavatelů, kterým bude
zaslána výzva k podání nabídky.
--RM schválila uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 6388000308 ze dne 27.
2. 2008 se Správou železnic, státní organizací.
--RM schválila přijetí daru ve výši 15 tisíc
Kč od Kraje Vysočina za umístění v soutěži My třídíme nejlépe 2021.
--RM schválila přijetí odměny ve výši 20
tisíc Kč od kolektivního systému ELEKTROWIN, a. s., za sběr vysloužilých
elektrospotřebičů v kategorii: Obec nad
5000 obyvatel v rámci projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení
a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina“.

Aktuální informace
z radnice
Dražební vyhlášky ● Oznámení
o uložení písemností ● Ztráty a nálezy ● Záměry pronájmů a prodeje pozemků ● Sdělení orgánů státní
správy ●
www.telc.eu/uredni_deska

Rybičky 48, Ben Cristovao nebo Xindl X vystoupí na starém „zimáku“
Festival v Telči – novinka, která letos zahájí prázdninovou sezónu ve městě. V areálu bývalého zimního stadionu se o prvním
červencovém víkendu objeví řada známých
tváří české hudební scény. „Podobně žánrově zaměřená akce zatím v Telči nebyla, právě proto jsme se rozhodli tuto mezeru zaplnit
a uspořádat hudební festival,“ uvedla organizátorka Andrea Zdarsová.
Na pódiu se během dvou dnů vystřídá celkem devět interpretů, od skupin, zpěváků až
po DJ. „Program je velmi různorodý. Myslím, že si každý návštěvník přijde na své. Vyzdvihla bych páteční koncert kapely Rybičky 48 a sobotní vystoupení Bena Cristovao,“
přiblížila program pořadatelka. Kromě zpěváka s angolskými kořeny se objeví také písničkář Xindl X. Z hudebních uskupení pak
vystoupí například Slza, Argema, O5 a Radeček nebo Verona.
Akce se bude konat pod širým nebem za každého počasí. Areál zvládne podle organizátorky pojmout čtyři až pět tisíc návštěvníků.
„Počet vstupenek na místě se bude odvíjet
od předprodeje, pokud jím naplníme kapacitu, na místě už lístky nebude možné sehnat.
Proto bych zájemcům doporučila zakoupit je
v předprodeji na www.ticketspot.cz,“ informovala Zdarsová.
Doprovodný program zatím organizátoři neplánují. „V areálu zajistíme jídlo, pití a prostory pro sezení,“ přiblížila, jak se zimní stadion pro účely festivalu promění. Pořadatelé
uvítají brigádníky, kteří by se na chodu hudební akce chtěli podílet. „Pokud by měl někdo zájem, může nám napsat přes facebookové stránky události Festival v Telči,“ uvedla
kontakt.
„Ráda bych všechny pozvala na první ročník
festivalu, kde návštěvníky čeká spousta skvělé hudby. Věřím, že si ho společně užijeme,“
doufá Andrea Zdarsová. V případě, že se událost vydaří, zůstávají podle ní dveře otevřené
dalším ročníkům či jiným akcím.
Marie Majdičová
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Starostovo okénko
Paní Jiřina Návratová oslavila 100leté narozeniny
Bylo mi velikou ctí, že jsem mohl na začátku
měsíce května poblahopřát paní Jiřině Návratové, naší telčské občance, k jejím stým narozeninám. Navštívili jsme ji
společně s panem místostarostou Pavlem Komínem. S paní Návratovou
jsme vzpomínali na minulost dávnou i blízkou, popovídali jsme si o našich
současných radostech i starostech. Bylo to
krásné setkání. Paní Návratové ze srdce přeji
mnoho zdraví a vitality do dalších let!

Palata tančí
Domov Palata v Praze poskytuje komplexní
službu lidem se zrakovým postižením, kteří
z důvodu ztráty soběstačnosti nemohou nebo
nechtějí žít ve svých domovech. Každoročně v květnu Palata pořádá akci „Palata tančí“,
které se v letošním roce se svým vystoupením
již tradičně zúčastnil i telčský Klub důchodců.
Po dvou „kovidových“ letech, kdy akci nebylo možné pořádat, jsme se vydali do Prahy
s naším programem „Den matek“. Jak možná víte, doprovázím dámy z klubu při jejich
vystoupeních na akordeon a na klávesy. Troufám si říci, že se naše vystoupení v Praze líbilo a Telči jsme ostudu rozhodně neudělali. Po vystoupení v Praze jsme náš program
uvedli i v prostorách Klubu důchodců v Telči,
v Senior Home Telč a v Senecura Telč. Jsem
moc rád, že v Telči máme takto aktivní členky Klubu důchodců, a již se těším na další vystoupení. Srdečně vás na ně zveme!
Zavádění moderních technologií
Nové technologie nás obklopují čím dál tím
více, a to i v oblastech, ve kterých bychom to
ještě před několika lety vůbec nečekali. Někdy tyto změny vítáme, jindy se jim podvolujeme se skřípěním zubů. Určitě se shodneme
na tom, že zavádění moderních technologií
by mělo vést ke zlepšování života nás – občanů. V květnu jsme s panem místostarostou
Pavlem Komínem, vedoucím Oddělení informatiky městského úřadu Telč Ing. Dušanem Novotným a městským policistou Lukášem Vybíralem navštívili Smart City Polygon
v Plzni. Seznámili jsme se zde s rozmanitými
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technologiemi, zajímali jsme se především
o možnosti nového a odpovědného způsobu řízení infrastruktury ve městech a obcích.
Konzultovali jsme možnost využití kamer
a navazujících technologií pro vjezd a parkování na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Budeme velmi důkladně zvažovat veškeré
varianty řešení. Vždyť i doma se rozhodujeme, co můžeme či chceme za určitou částku
koupit a co nám za to už nestojí. O to zodpovědněji musíme k těmto záležitostem přistupovat, pokud se jedná o veřejné finance.
Miliony, které bychom za tyto technologie
vynaložili, mohou být a jsou potřebné i jinde
v našem městě.
Kdo chce, v Telči se nenudí
Jsem moc rád, že se opět můžeme potkávat
na mnoha různorodých kulturních či sportovních akcích. Pokud bych zde měl jmenovat
všechny, na kterých jsme se v květnu mohli
společně vidět, mé starostovo okénko bych
z velké části zaplnil. Nejinak tomu bude v měsíci červnu. Děkuji všem pořadatelům za veškerou organizaci. Jak opakovaně uvádím, to
vy děláte naši Telč Telčí!
Výročí Gymnázia Otokara Březiny
V Telči letos slavíme několik výročí. Mimo jiné si připomeneme 170. výročí založení Gymnázia Otokara Březiny a 100. výročí vzniku
odborného školství v Telči. Oslavy proběhnou v pátek 17. června na náměstí Zachariáše
z Hradce a již se na ně moc těším. A proč jsem
si z těch všech jubileí vybral právě toto? Protože dobré vzdělání (předškolní, základní, středoškolské i vysokoškolské) považuji za jeden
z důležitých předpokladů spokojeného života.
Važme si dobrých vyučujících a dobrých škol.
Učitelé a učitelky společně s vedením škol to
v uplynulých dvou „kovidových“ letech neměli vůbec jednoduché a i nyní v souvislosti s válkou na Ukrajině jsou určitá řešení opět
na jejich bedrech. Ze srdce tímto děkuji všem
učitelům a učitelkám, ředitelům a ředitelkám
škol i ostatním pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za jejich práci. Máte moji hlubokou úctu. Dětem přeji krásný poslední
měsíc školy. Věřím, že v letošním školním roce již bude naplněn školními výlety a jinými
školními akcemi. Neméně děkuji vyučujícím
a vedoucím kroužků v domě dětí a mládeže
v Telči, všem trenérům a trenérkám všech telčských sportovních oddílů. Pro naše děti toho
děláte opravdu mnoho.
Setkávání
Jsem velmi rád za naše společná organizovaná i neorganizovaná setkávání. Děkuji za to,
že mi říkáte, co vás trápí i co vás těší. Bazén, kino, dostupná lékařská péče, obchody
a služby, parkování, zaměstnání, bydlení atd.
Naslouchám a věřte, že se těmito záležitostmi důkladně zabýváme a řešíme je. Na konci června se společně s radními a zastupiteli
města setkáme se zástupci telčských spolků

a sportovních organizací, podnikateli, zástupci veřejných institucí a firem. Jedná se o náhradu za každoroční lednové setkání, které
se z důvodu kovidových opatření nemohlo
v minulých dvou letech uskutečnit. Setkání
se uskuteční v nově zrekonstruované radnici
a již se na ně velmi těším.
Vladimír Brtník

V Telči nejlépe třídíme odpad
Město Telč opět zvítězilo v prestižní soutěži
měst a obcí kraje Vysočina „My třídíme nejlépe“. Jde o tradiční soutěž v efektivitě sběru
využitelných obalů a elektra ve vztahu k produkci směsného komunálního odpadu. Soutěž pořádá Kraj Vysočina ve spolupráci s kolektivními systémy EKO-KOM, ASEKOL
a ELEKTROWIN. Hodnocen byl rok 2021.
Město Telč zvítězilo v kategorii měst s více
než 5 tis. obyvateli. Nebylo to však jediné vítezství, kterého jsme dosáhli. Město Telč rovněž zvítězilo v Kraji Vysočina ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů – největší výtěžnost
velkých a malých spotřebičů na obyvatele
v obcích nad 5 tis. obyvatel.
Pokud se podíváme do nedávné historie, tak
ještě v roce 2015 jsme v soutěži „My třídíme nejlépe“ mezi městy nad 5 tis. obyvatel
byli na předposledním místě. V té době přišel odvážný krok vedení města, došlo k vypovězení smlouvy s tehdejší svozovou společností. Byl vytvořen dobrovolný svazek obcí
Oběhové hospodářství Renesance, který pro
město a další obce v regionu začal zajišťovat a koordinovat služby odpadového hospodářství a založil vlastní svozovou společnost.
V kombinaci se získáním dotačních prostředků z fondů EU na pořízení odpadových nádob pro občany na separovaný odpad došlo
v roce 2016 k nastartování nového odpadového systému. Prioritou bylo maximálně snížit množství směsného odpadu a podporovat
jeho třídění. Hned následující rok naše město
poskočilo na 5. místo v soutěži „My třídíme
nejlépe“. Dalším významným krokem bylo
v roce 2018 ukončení smlouvy s provozovatelem sběrného dvora Za Stínadly a soustředění
sběrného dvora do areálu Služeb Telč. Město
dále rozšířilo množství sběrových míst v Telči, byl zaveden sběr řady nových komodit, je
podporováno kompostování (stále je možné si
vyzvednou kompostéry za výhodných podmínek) apod. Jednotlivé aktivity by nešly realizovat bez úzké spolupráce Města Telče, svazku
obcí Oběhové hospodářství Renesance, společnosti OHR Services, s. r. o., a Služeb Telč.
Nicméně největší poděkování patří především
vám, občanům města, neboť bez vašeho aktivního přístupu k třídění odpadů by nebylo možné tohoto velkého úspěchu dosáhnout.
Text a foto: Vladimír Švec
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Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Jak to vidíme my
Léto již klepe na dveře a my tu pro vás máme pozvánku na Zastupitelský klub pro
veřejnost ve čtvrtek 23. června. Nejprve
se v 17 hod. sejdeme na náměstí u morového sloupu a poté vyrazíme do aktuálně „nejžhavějšího“ místa v Telči, abychom na místě prodiskutovali pozitiva i negativa lokality,
vaše názory a návrhy k řešení. Následovat
bude od 18 hod. vyhodnocení Ankety spokojenosti občanů Telče na základě vašich
odpovědí v dotazníkovém šetření. Místo setkání pro vyhodnocení ankety zveřejníme
před jeho konáním na facebooku a na www.
spolecneprotelc.cz.
Nová tvář Oslednic a Romantiky
Všímaví občané již zaznamenali, že se
na Oslednicích a v Romantice „něco děje“. Díky práci Pavla Dvořáka se léty zanedbané lokality pročišťují a v některých partiích mají nakročeno téměř k „lesoparku“.
V květnových TL o tom psal i pan Pavel
Kaupa ve svém článku Poděkování. Rád doplním informace a také vysvětlení, jak k tomu všemu došlo.
V roce 2019 vypracovala Komise životního prostředí rady města (KŽP) Návrh řešení zeleně v zájmových lokalitách, který
schválila rada a poté i zastupitelstvo a od roku 2020 je přílohou Fondu projektů města.
Součástí návrhu je úkol řešit další směřování lokality Oslednice a Romantika po napadení kůrovcem. Proto KŽP zpracovala
i Návrh obnovy lokality Oslednice a Romantika a v roce 2021 detailní rozpis konkrétních prací vč. nacenění. Oba materiály zástupci komise projednávali s vedením
města, ORÚP, s Lesním družstvem Borovná, které zde hospodaří, a také se Službami
Telč. Poté zbývalo ještě zajistit financování.
Proto jsme do rozpočtu města na rok 2022
navrhli navýšení financí na úpravu těchto lokalit o nevyčerpanou částku z loňského roku
a bylo možné konečně začít.
Své šikovné ruce nabídl pod hlavičkou Služeb Telč zkušený Pavel Dvořák, který se
s vervou pustil do díla. Těžištěm práce je
likvidace přebujelého náletu, odstraňování větví přesahujících do cesty, pročišťování okrajů cest, odstraňování výmladků
u vzrostlých stromů a příp. i poškozených
stromů a velkých větví v blízkosti stezek.
Nejprve pročistil cestu kolem Staroměstského rybníka a poté kolem Oslednic, redukcí
křovin otevřel výhledy od rozhledny k Dyjici a pokračoval s cestou k novoříšské silnici a dále k židovskému hřbitovu. U křížku vysvobodil z „džungle“ starou alej, která
směřuje souběžně se silnicí na Novou Říši
a vznikla tak i bezpečnější cesta pro chodce,
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než po frekventované silnici. Z prací v Romantice bych určitě zmínil úpravu a pročištění dříve zarostlého lipového stromořadí.
Většina prací, plánovaných na letošní rok, je
hotova a do konce léta proběhne ještě vyžínání okrajů cest v některých úsecích.
Oslednice a Romantika získaly novou tvář,
zkrásněly a odhalily mnohá zajímavá, někdy
i tajemná místa. Přijďte se o tom přesvědčit
na vlastní oči. Dobrá věc se podařila hlavně
díky spolupráci a vstřícnosti všech výše uvedených subjektů. Poděkování patří zejména
Pavlu Dvořákovi a všem aktivním členům
komise životního prostředí. Pokud byste měli
nějaké nápady nebo připomínky k údržbě lokality, neváhejte mi napsat nebo zavolat.
Jiří Pykal

parkování tak, aby na telčském náměstí bylo aut co nejméně. Promítnul také vizualizace návrhů projekční kanceláře, které vznikly
v rámci prvotní studie, a nakonec představil aktuální koncept, který bude podkladem
pro studii zpřesňující. Na tomto návrhu by
se mělo dále pracovat, protože je v souladu
s míněním většiny zastupitelů, radních i komise regenerace. Obsahuje také „zelené“
veřejné prostranství, vodní prvky, přírodní
amfiteátr a adaptaci bývalé konírny, o což
by mj. stál folklorní soubor Podjavořičan.
Na závěr byl prostor pro dotazy, který byl
plně využit. Diskuze byla živá, i proto, že ne
všechny ohlasy na přednesené návrhy byly
kladné. Ale tak to má být a právě z takových
diskuzí mohou vzejít ty nejlepší výsledky.
Helena Tomíšková

Bylo, je a bude
Místostarosta informuje

Zase naše Telč

„Kdepak to asi bude?“

Foto: Pavel Dvořák

Jak šel čas s lokalitou bývalého zimního
stadionu
Přes 50 posluchačů dorazilo 11. května
do přednáškového sálu NPÚ v Lannerově
domě, aby se dozvěděli, jak šel čas s lokalitou bývalého zimního stadionu a jaká je
možná budoucnost tohoto místa. Na úvod
vystoupil Jiří Pykal, předseda komise regenerace rady města a zastupitel za Společně
pro Telč, který posluchače seznámil s programem přednášky a představil své spoluřečníky – Jiřího Bláhu z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd
a Jiřího Neuberta z Národního památkového úřadu v Telči. Jiří Bláha provedl historií
místa, ukázal zajímavé staré mapy a veduty Telče a z pozdějších dob i fotografie. Jiří
Neubert pak navázal s urbanistickým pohledem. Popsal, co vše by mělo hrát roli při plánování podoby jakékoli lokality, jak funguje
organismus města, propojení jeho jednotlivých částí a představil také výsledek práce
studentů univerzity z rakouské Kremže, kteří se lokalitou zabývali v roce 2016.
Poté Jiří Pykal seznámil hosty s vývojem názoru na místo od roku 2015, kdy zde starý
zimní stadion skončil. Zmínil anketu s návrhy obyvatel, která byla prvním krokem,
a nastínil aktuální záměry města s touto
cennou lokalitou. Zadání od vedení města je úzce spjato s problematikou parkování na náměstí, respektive snahou města najít dostupnou a vyhovující alternativu pro

Ano, zase naše Telč byla vítězná. Tentokrát
v soutěži „My třídíme nejlépe“. Jsem rád, že
Telč vítězí nejenom díky našim předkům,
kteří nám předali tak krásné město, s nímž se
můžeme chlubit a soutěžit s dalšími městy
v hodnotách historie. Vážím si toho, že Telč
vyhraje i v takové záležitosti, která je prostě
běžná. Likvidace odpadů. Tento článek je
jako poděkování všem těm, pro které je to
běžná věc. Koupím, použiji, sním či ušpiním
a prostě vyhodím. Ale odložením do popelnice to skončí právě jenom pro majitele nádoby a začíná pro toho, který se o to musí postarat dále. A právě tuto zodpovědnost
jsme od roku 2016 založením vlastní firmy
vzali na sebe. Proto si vážím vašeho přístupu ke všem změnám, které jsme v tomto
směru udělali. 14denní svoz komunálního
odpadu, měsíční svoz vytříděných komodit
od vašich domácností a další. Jsou to i tzv.
hnízda, kam lze odložit ještě větší množství
vámi vytříděných komodit. Že někde dojde k přemístění či ke zrušení těchto míst,
je právě důsledek toho, že vše přizpůsobujeme vašim potřebám. Myslím tím zrušení
jednoho takového místa v ulici Svatoanenská. Zde právě probíhá rekonstrukce parkoviště. Toto sběrné místo bylo neoprávněně
využíváno podnikateli z okolí. Lidem, kteří
bydlí v okolí a ještě nevlastní nádoby na třídění, operativně zajišťujeme jejich vyzvednutí. Domácností, které této možnosti v Telči využívají, je již více než jeden tisíc. Právě
tímto společným přístupem k problematice
odpadů vyprodukovaných z našich domácností se nám dostálo takového úspěchu. Děkuji. Je to ocenění nás všech.
Pavel Komín
TL 6/2022

Hasičské zprávy
Od 19. dubna 2022 do 16. května 2022 zasahovala jednotka Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina ze stanice Telč u devatenácti událostí. Z tohoto počtu bylo pět technických pomocí, stejný počet dopravních nehod,
šest požárů a dvě taktická a jedno prověřovací
cvičení. Při technických pomocích hasiči prováděli zajištění poškozeného plynového potrubí v Telči, spolupracovali se zdravotnickou
záchrannou službou při transportu pacienta
v Bohuslavicích a v Telči při transportu posádky letecké záchranné služby k pacientovi
a přeložení pacienta do vrtulníku. V Nevcehli
provedli odchyt bodavého hmyzu v mateřské
školce a v Telči otevření uzavřených prostor
při nebezpečí z prodlení. Při dopravní nehodě u Velkého Pěčína zasahovala naše jednotka společně s jednotkou Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje stanice Dačice.
K obci Vápovice byla vyslána na dopravní
nehodu osobního automobilu, ve kterém se
však nikdo nenacházel, a jednotka provedla
pouze protipožární opatření. Další dopravní
nehodou byl střet dvou osobních automobilů před obcí Hodice, kde byly zraněny čtyři
osoby. Zde zasahovala naše jednotka společně s kolegy ze stanice Třešť. V Telči, na ulici
Jihlavská, se střetla dvě osobní vozidla a před
Myslůvkou jeden osobní automobil vyjel mimo vozovku. K požáru, ke kterému došlo
v Telči Na Mokrovcích, byly vyslány jednotky z prvního stupně požárního poplachu, které tvoří společně s naší jednotkou i jednotka
sboru dobrovolných hasičů z Telče a Mrákotína. K dalším třem požárům došlo také v Telči.
Za Stínadly hořela suchá tráva, v Podolí pařez a v prodejně uzenin Novák, v ulici Myslibořská, došlo k požáru elektrického boileru.
V Nevcehli 12. května pak na sebe navazovaly dva požáry v lese, kdy při jednom z nich
musel být vyhlášen druhý stupeň požárního
poplachu. Současně byl vyhlášen třetí stupeň
požárního poplachu u Rohozné, kde v tu dobu
zasahovaly jednotky ze stanice Třešť a Jihlava. I stanice Polná tou dobou zasahovala v lese u obce Jamné při druhém stupni požárního
poplachu. Všechny tyto požáry měly společného jmenovatele, a to nedostatečně uhašené
ohniště po pálení větví v lese. Proto si dovoluji připomenout, že nedostatečně prolité ohniště vodou může vítr rozfoukat i několik dnů
po pálení.
Při taktickém cvičení na požár na hradě Roštejn byla vyzkoušena součinnost deseti jednotek z druhého stupně požárního poplachu.
Při cvičení byla hlavním tématem doprava
hasební vody k hradu, která byla zajištěna jednosměrnou kyvadlovou dopravou cisternami
z rybníka na návsi v Třeštici. Cvičení se zúčastnily jednotky ze stanic Telč a Třešť a dobrovolné jednotky z Třeštice, Mrákotína, Telče,
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Dlouhé Brtnice, Batelova, Stonařova, Dolní
Cerekve a Třeště. Při druhém taktickém cvičení na požár v domově pro seniory SeneCura v Telči procvičili hasiči z Telče a Mrákotína společně s personálem evakuaci klientů,
kde jako figuranti asistovali studenti telčského
gymnázia. Prověřovací cvičení bylo vyhlášeno pouze pro jednotku z naší stanice, kde měli hasiči za úkol snést z věže svatého Jakuba
v Telči zraněnou osobu.
npor. Jiří Fišara
Velitel stanice Telč

Policie ČR Telč informuje
Krádež dřeva
Policisté pátrají po pachateli, který v katastru
obce Klatovec odcizil uložené dřevo, a majiteli tak způsobil škodu za necelých dvacet tisíc
korun. Ke spáchání činu došlo v době od sobotního odpoledne 16. dubna do čtvrtka 21.
dubna v lokalitě lesa u rybníku Zhejral. Pachatel odcizil modřínovou kulatinu, a to klády
v délkách čtyř metrů. Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu
krádeže, po pachateli pátrají.
Opilý cyklista chtěl v jízdě pokračovat
V pondělí 2. května jel v Telči po jedenácté
hodině večer devětatřicetiletý muž na jízdním
kole po ulici Jihlavská, přejížděl z jedné strany komunikace na druhou a nebyl schopen jet
rovně. Cyklistu zastavila hlídka a policisté provedli kontrolu. Při dechové zkoušce muži naměřili hodnotu 2,65 promile alkoholu. Ačkoli
mu policisté zakázali pokračovat v další jízdě,
opilý cyklista nasedl na jízdní kolo a hodlal
v jízdě pokračovat. Na výzvy hlídky nereagoval. Policisté muži v jízdě zabránili a zajistili
ho. Opilého muže odvezli na protialkoholní
záchytnou stanici k vystřízlivění. Jízdní kolo
zabezpečili. Devětatřicetiletý muž je podezřelý ze spáchání závažného přestupkového jednání na úseku dopravy a dále přestupku proti
veřejnému pořádku.
Krádež
Policisté pátrají po pachateli, který se v obci
Vanov dopustil krádeže. V době od pondělního večera 2. května do sobotního odpoledne
7. května vnikl na zahradu a dostal se do dílny, kterou prohledal. Odcizil nářadí jako pilu, vrtačku a brusku. Dále vnikl do půdních
prostor domu, kde jeho pozornost upoutal sbalený bazén s filtrací, dále odcizil kola s letními pneumatikami. Pachatel způsobil krádeží
škodu přes deset tisíc korun. Policisté provedli ohledání, zadokumentování a šetření. Úkony
trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Případ policisté prověřují a po pachateli pátrají.
Vloupání do vozidel
V noci z úterý 26. dubna na středu se pachatel

v obci Rozseč vloupal do zaparkovaných vozidel a způsobil škodu za více než deset tisíc
korun. Po rozbití okénka vnikl do automobilu
Škoda Superb a odcizil peněženku s finanční
hotovostí, dále doklady a platební kartu. Pachatel se vloupal také do vozidla Škoda Octavia, ze kterého si odnesl peněženku. Majitel
tak rovněž přišel o peníze, doklady a platební kartu. Pachatel způsobil škodu poškozením
automobilů a krádeží věcí. Policisté provedli v lokalitě šetření, místo ohledali a zadokumentovali. Případ prověřují pro podezření ze
spáchání tří trestných činů, a to krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku.
Po pachateli policisté pátrají.
npor. Radomír Špringer
Vedoucí obvodního oddělení

Upřímnost je vítána, ale…!
Vážení příznivci a čtenáři, je příjemné slyšet
ohlasy, že to cítíte jako my, je však velmi těžké být více konkrétní, jak mnohokrát žádáte, a přitom nesklouznout za hranici nějakého napadání. Určitě si nemyslíme, že cesta je
v zastírání důležitých věcí články o tom, jak
je všechno skvělé. Posuneme se pouze tehdy,
když si uvědomíme, co se nepovedlo a jak
dál. Docela chápeme, že upřímnost někomu
vadí, inu trefená husa se první ozve, a tak to
občas schytáme.
Horší by bylo, kdyby naše příspěvky zůstaly bez odezvy čtenářů. Je důležité, aby obyvatelé města upozorňovali na problémy, dávali podněty a vyžadovali řešení a odpovědi.
Snažíme se kultivovanou formou sdělit to, co
pokládáme za důležité. Myslíme si, že velmi
podstatný je slušný a věcný dialog se všemi,
kteří o to stojí. Nenapadání se za opačný
názor a nepomlouvání oponenta nepochybně patří ke znakům skutečně vyspělé
osobnosti stejně jako neuhýbání před problémy.
Jsme přesvědčeni o tom, že KDU-ČSL má
lidem co nabídnout, nejsme církevní spolek, jak si občas někdo myslí, a právě proto
se snažíme otevřít diskuzi o tom, co by skutečně občané potřebovali a co je trápí. Je to
velká výzva, nebát se věcně a přitom slušně
mluvit o věcech, které si to zaslouží. Takovou konkrétní záležitostí byla snaha komise
pro dopravu o věcnou diskuzi nad konceptem
vjezdu a parkování v centru města. Po jednání rady města, které následovalo po semináři
zastupitelů, je již jasné, že v tomto volebním
období již nedojde v této oblasti k žádné změně. Přesto to byla obrovská zkušenost nejenom v přístupu vedení města, ale i v informacích, které se dostávaly k občanům.
Děkujeme za podněty, inspiraci a podporu.
Za KDU-ČSL Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek
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Oslava stých narozenin

Novinky Knihovny UC

V květnu se v Telči slavilo! Paní Jiřina Návratová, která zde žije od narození, se dožila úctyhodných 100 let. Telč je pro paní Jiřinku srdeční záležitostí. Prožila zde krásné
dětství, vychodila místní reálné gymnázium
a našla si zde i svého manžela. Spolu vychovali dceru a syna a teď ji těší sledovat životní
cesty jejich vnoučat a pravnoučat.

Veronika Sobotková: Lékařství ve starověké Mezopotámii; Renate Lauper: Dítě
v pohybu od hlavy až k patě; Lars Mytting:
Šestnáct stromů na Sommě; Patrik Hartl:
15 roků lásky Blanka Rozkošná: Po stopách pánů z Hradce; Petr Piťha: Slyšte slovo
a zpívejte píseň; Alžběta Nagyová: Hvězdy
první republiky 1. a 2. díl; Jan Měšťák: Rub
a líc plastické chirurgie; Keith Lowe: Strach
a svoboda; Jakub Szántó: Z Izrastiny s láskou; Ian Kershaw: Do pekel a zpět: Evropa
1914–1949; Dana Moree: Základy interkulturního soužití
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Paní Návratová je na svůj věk ve skvělé kondici, přesto již za ní pravidelně dochází pečovatelky z místní odlehčovací služby, kterou poskytuje organizace Sdílení. „Někteří
klienti odlehčovací služby přijmou naše pečovatelky v průběhu dlouhodobé péče jako
součást své rodiny. A jinak tomu není ani
u paní Návratové. Naše děvčata jezdí do rodiny už více jak dva roky a pokaždé se na setkání s paní Jiřinkou moc těší,“ říká Jana
Zatloukalová, vedoucí služby. To potvrzuje
i sama pečovatelka Olga Nováková. „Služby u paní Návratové jsou pro nás za odměnu. Pokaždé je dobře naladěná a její povídání je nesmírně poutavé. Vyprávění o Telči
a o tom, jak se zde dříve žilo, byste dokázali poslouchat celé hodiny. Paní Jiřince přejeme, aby jí ještě dlouho vydržel její životní
elán, a pokaždé se budeme těšit na její milý
úsměv.“ Paní Jiřinka i její dcera Dana jsou
se Sdílením spjaty také jako jeho podporovatelky. Roky pletou do sdílenského dobročinného obchodu ponožky, které už potěšily
a zahřály stovky lidí.
O gratulanty nemá paní Jiřinka nouzi. Mezi ně se připojil i starosta města Telče Vladimír Brtník spolu s místostarostou Pavlem
Komínem. Velkou radost udělala paní Jiřince osobní gratulace předsedy Senátu Miloše
Vystrčila.
Odlehčovací služba Sdílení sídlí na poliklinice v Telči a pomáhá rodinám při péči o jejich blízké v domácím prostředí. V současné
době pečuje o 45 klientů. „K někomu jezdíme třikrát denně na půl hodiny, k někomu
jednou za dva dny a máme v péči i klienty
na osm hodin denně. Pracuje u nás 15 pečovatelek a musím říct, že všechny svoji práci
dělají profesionálně a přitom s velkou laskavostí. Největší odměnou jsou pro nás spokojené rodiny a jejich blízcí,“ doplňuje Jana
Zatloukalová.
Dle TZ
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POZOR ZMĚNA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TELČ
OD 1. ČERVNA DO 31. SRPNA
PLATÍ LETNÍ PŮJČOVNÍ DOBA
PONDĚLÍ, STŘEDA
8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00
PÁTEK
8.30 – 12.00

Pro TL připravuje Andrea Fajtová

Poděkování

Nové knihy
městské knihovny
Beletrie

Kamecke: Ženy ze statku Falkensee;
Fields: Dokonalá tma; Šťastná: Jak jsem
sebrala odvahu; Archer: Cliftonova kronika; Gruber: Vražedné pohádky; Hořava: Mezipřistání; Ježková: Ruce houslisty;
Tučková: Bílá Voda; Cronin: Sto roků Lenni a Margot; Bjergfeldt: Kodaňská Píseň
písní; Haig: Půlnoční knihovna; Mlynářová: Zodpovědně lehkomyslná; Grossman:
Život si se mnou zahrává; Frasier: Najdi
mě; Harris: Jiná třída; Lester: Dům na Riviéře; Havlík: Horkou jehlou; Šíp: Do hrobu si to nevezmu; Lukášková: InTyMně;
Padevět: Republika; Fuchs: Dvě hrsti života; Palán: Robinsoni a donkichoti

Naučná

Doležalová: Do posledních sil: tři dokumentární povídky z konce protektorátu;
Štaif: Modernizace na pokračování: společnost v českých zemích (1770-1918);
Novák: Čáslavská; Voráč: Vojtěch Jasný;
Třeštík: Umění vnímat architekturu pro
děti a rodiče; Klusák: Gott: československý příběh

Dětská

Stančík: Jezevec Chrujda zakládá pěvecký sbor netopejrů; Horáček: Kamarád pro
medvěda; Rina: Kroniky prachu; West:
Láska a jiné úkoly; Seidler: Prvorozený;
Chaud: Pompon se nudí; Bula: Jak tukoni zachránili strom; Hurdová: Agnes
a Zakázaná hora; Nilson: Piráti z Ledového moře; Zadinová: Zahrada zapomnění; Fleming: Ela a noční světýlka; Smith:
Madlenka a jednorožec; Čech: 4. dobrodružství pavouka Čendy; Arden: Zrádné
mlhy; Oseman: Srdcerváči; Smolíková:
S Komenským do komiksu; Vostradovská: Hravocesta; Oliver: Kočičí pelíšky
Pro TL připravuje Andrea Fajtová

Dne 19. prosince 2021 dotlouklo naposledy
srdce našeho drahého a milovaného tatínka,
dědečka a partnera, pana Antonína Kernstocka z Telče. Touto cestou děkujeme všem,
kteří se s ním přišli na poslední cestě rozloučit a tichou vzpomínkou uctili jeho památku.
Rodina

Nezaměstnanost v dubnu:
ČR
duben 3,3 %, březen 3,4
(únor 3,5 %, leden 3,6 %, prosinec 3,5 %)
Kraj Vysočina
duben 2,7 %, březen 2,8 %
(únor 3,1 %, leden 3,1 %, prosinec 3,0 %)
Mikroregion Telč
duben 3,2 %, březen 3,8 %
(únor 4,9 %, leden 5,2 %, prosinec 4,6 %)
Telč
duben 3,0 %, březen 3,5 %
(únor 4,4 %, leden 4,8 %, prosinec 4,3 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí
na konci dubna: Bohuslavice (7,3), Horní Myslová (5,3), Kostelní Myslová (7,1),
Lhotka (9,0), Řídelov (10,7), Strachoňovice
(6,5), Vápovice (8,3)
Zdroj: Statistiky ÚP
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Vzpomínáme na 20. století

nosti. Svědčí o tom intenzivní archeologická bádání a následná záchrana nálezů přinášející další odhalování stop života našich
předků na Telčsku.
Text a foto: Jiří Ptáček

První jarní soutěž
mažoretek medailově
Již od pradávna lákal náš region k osídlování, a tak není divu bohatství architektonických nálezů o zdejším životě našich předků. Jejich četnost pak zvýšila skutečnost,
že město Telč vznikalo na křižovatce hojně
využívaných obchodních cest. Za mnohé si
z dřívější doby připomeňme sekyry z pozdního neolitu, římské mince z doby císařské,
hliněné nevypálené formy, úlomky hliněných nádob s vypichovaným ornamentem,
prastaré obilnice tvarované z žitného zrní
a také skutečnost, že při dřívějších stavebních pracích se přišlo i na prohlubeniny vyplněné před staletími popelem a dřevěným
uhlím atd.
Je záslužné, že na pátrání po památkách našich předků se nezapomnělo ani v druhé polovině minulého, dvacátého, století, jehož
dění si v rámci rubriky Telčských listů připomínáme.
Příkladem může být iniciativa pana Stříteského, který se přičinil o založení archeologického kroužku Archeos působícího
v Telči. Jeho práce doznala záhy velmi silný
zvuk a bohatým kontem vzácných archeologických nálezů získala věhlas i ve vědecké sféře.
Oceněním také bylo, že v druhé polovině
října 1988 se dostalo Telči svěření uspořádání setkání vedoucích archeologických
kroužků z celé republiky spolu s odborníky
na aktivu s hlavní náplní výměny zkušeností a navázání užších kontaktů.
Uspořádaný aktiv byl velice úspěšný a přínosný. Přednesené referáty přinesly mnoho
nových poznatků z oboru archeologie. Obohacením se staly prezentace ukázek práce
a nové nálezy jednotlivých kroužků. Telčský Archeos sklízel obdiv za osmicentimetrovou hliněnou plastiku, křišťálový hrot
a kamenné nástroje.
S připomenutím úspěšného projektu přišla
i pošta v Telči, a to vydáním příležitostného
razítka a příležitostného dotisku se siluetou
Telče. Obojí bylo raženo jen jedno dopoledne 22. srpna 1988 v den zahájení aktivu. Podobu vydání ukazuje snímek z mého soukromého archivu.
Závěrem našeho vzpomínání na tento projekt si zaslouží ještě poznamenat, že jméno
Archeos Telč zní silným zvukem i v současTL 6/2022

vykle zapojili všichni zaměstnanci mateřské
školy. Velkým potěšením pro nás všechny je
kladná zpětná vazba od rodičů a samozřejmě radost dětí.
Olga Zdeňková Pešová
Po dvouleté „covidové“ pauze vyjely Mažoretky Telč na první soutěž do nedaleké Brtnice – O medvěda Brtníka. Ve všech kategoriích, kde děvčata z Telče soutěžila, získala
medaile.
V kategorii VF senior brala děvčata z Telče
zlaté medaile za 1. místo. Miniformace senior 2. místo, miniformace junior 3. místo.
Duo senior ve složení Karolína Hradilová
a Adéla Lupačová 3. místo, Karolína Hradilová přidala ještě stříbrnou medaili za sólo
v kategorii senior.
Telčské mažoretky bojovaly s velkým nasazením a krásná umístění jim právem patří.
Text a foto: Renata Křížková

Zprávičky ze školky
Co je štěstí? Tak přesně v tomto duchu se
nesl zelený den pro rodiče a děti, který se
konal 26. dubna na školní zahradě mateřské
školy v Telči. Štěstí nám opravdu přálo, protože i počasí se umoudřilo a i přes nepříznivou předpověď svítilo sluníčko a bylo pěkně. Po celé zahradě děti na šesti stanovištích
plnily vtipné úkoly, které souvisely se štěstím. Děti si zahrály velké Člověče, nezlob
se, zatočily si kolem štěstí a vyzkoušely hru
Plinko, Sazku, Bingo a také kostky. Za splnění úkolu získávaly výherní stírací losy a ty
si pak proměnily za zajímavé ceny. Děti si
domů pyšně odnášely zelené větrníky, vějíře, medaile, semínkové bomby a samozřejmě i něco na zub od našich paní kuchařek.
Na závěr nechyběly ani opékané špekáčky
na ohni. Do této vydařené akce se jako ob-

Kosení na Horním
Mrzatci

I letos budeme cca na přelomu června
a července kosit rašelinnou loučku u rybníka Horní Mrzatec s telčským Spolkem
Javořice a dobrovolníky, tentokrát již pojedenácté. Pro udržení unikátní květeny
a společenstev je třeba každoroční pravidelná údržba. Vyskytuje se zde také spousta hmyzu, ptáků a obojživelníků. Termín
v době uzávěrky ještě ladíme a zveřejníme
ho s předstihem na facebooku Spolek Javořice a webu osjavorice.webnode.cz.
Akce je otevřená pro veřejnost a připojit se
může každý. Uvítáme pomoc jak s kosením,
hrabáním, odnosem trávy, tak i nakládkou
na vůz a redukcí náletu. Doporučujeme vzít
si pracovní rukavice a hlavně holínky, které
jsou na podmáčené louce nutné. Ideálně bude, pokud si přinesete vlastní kosy a dřevěné hrábě, ale můžeme nářadí i zapůjčit. Klobásky a špekáčky na oheň budeme mít pro
všechny. Podrobnější informace na telefonu
602 725 509 a mailu pykaljiri@centrum.cz
Jiří Pykal, Spolek Javořice
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Helena Volavková:
Ořechov si připomenul 80. výročí výsadku Out Distance
Na událost Out Distance se v Ořechově
vzpomíná každoročně. Letos šlo o kulaté
výročí – připomínalo se 80 let od parašutistického výsadku a zároveň 77 let od konce 2. světové války. Při té příležitosti jsme
si popovídali s Mgr. Helenou Volavkovou,
která je jednou z hlavních organizátorek
vzpomínkové akce už od roku 2002.
Můžete se nám na úvod krátce představit?
Narodila jsem se v Dačicích, celý život žiji v Ořechově. Jsem absolventkou telčského
gymnázia, na JČU v Českých Budějovicích
jsem vystudovala učitelství českého jazyka
a dějepisu, na UK Praha jsem si už při zaměstnání dostudovala třetí předmět do aprobace – základy společenských věd. V současné době učím na GOB a SOŠ Telč.
Popište prosím stručně, na jakou historickou událost se v Ořechově vlastně
vzpomíná.
Každoročně se v Ořechově vzpomíná na paravýsadek z druhé světové války – Out Distance. Jeden z mnoha výsadků, které do protektorátu vyslala exilování vláda v Londýně.
Výsadek se uskutečnil 28. března 1942
a u Ořechova výsadkáři dopadli omylem,
měli být vysazeni u Tábora. Musíme si ovšem uvědomit, jaká byla tehdejší navigační
technika, jaké možnosti letců, proto není divu, že se stala taková chyba.
Výsadek tvořili tři parašutisté, Adolf Opálka, Ivan Kolařík a Karel Čurda. Jejich osudy
jsou poměrně dost známy. Ivan Kolařík zemřel z trojice jako první, život si vzal dobrovolně, aby ochránil své blízké. Osudnou se
mu stala ztráta dokladů, kde byla fotografie
jeho snoubenky, porušil tak jeden z pokynů
– nebrat s sebou do protektorátu žádné osobní věci. Adolf Opálka se po vyléčení zraněného kotníku z Rešic přesunul do Prahy, kde
se stal velitelem parašutistů, kteří připravovali a spáchali atentát na R. Heydricha. Společně s nimi hrdinně zahynul v kryptě kostela v Resslově ulici. A jméno Karla Čurdy
je synonymem zrádce. Zradil své kamarády
a po druhé světové válce byl popraven.
Tradiční akce si musela dát dvouletou
pauzu způsobenou pandemií – uskutečnili
jste nějakou alternativu vzpomínky?
Poslední dubnový termín mají již roky všichni spojený se vzpomínkovou akcí v Ořechově, takže nás v uplynulých dvou letech nepřekvapilo, když se u památníku objevily
květiny, svíčky. Vzpomínková akce jako taková se nekonala, ale malá setkání, v rámci
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epidemiologických opatření, se samozřejmě
uskutečnila.
Vzpomínka vyšla přímo na 30. duben.
Spojili jste ji s pálením čarodějnic?
Pokud vzpomínka připadne na 30. dubna, nikdy ji s pálením čarodějnic nespojujeme. Ani
letošní rok nebyl výjimkou.
Co vše je potřeba zařídit, aby se akce mohla uspořádat v takto velkém měřítku?
Protože akce probíhá za spolupráce obce již
dvacet let, zařizování je už trošku jednodušší, přesto je dost práce – spousta telefonátů,
emailů, příprava plakátů, banerů, osobních
setkání, nákupů. Poslední roky šití padáčků.
A před vlastní akcí příprava zázemí – stavba stanu, přístřešků, příprava výstav, besed…

Foto: Ivana Holcová

Kolik lidí bývá zapojeno?
Během roku tak pět, na vlastní akci asi přes
dvacet. Při našem počtu obyvatel je to stejně
čtvrtina obyvatel. ☺
Vzpomínky se účastní členové Armády
ČR – do jaké míry se podílí na organizaci? A jezdí každoročně stejní vojáci, nebo
se střídají?
S ukázkami současné techniky, výstroje a výzbroje, výcviku a seskoky každoročně jezdí 43. výsadkový pluk z Chrudimi. Vojáci se
střídají, i když občas přijedou i bývalí příslušníci se svými dětmi a rádi se k nám hlásí.
Pravidelněji jezdí Klub vojenské historie Pětačtyřicítka Brno s ukázkami historické výstroje, výzbroje a techniky.
Návštěvnost prý letos trhala rekordy. Máte představu, kolik lidí se akce zúčastnilo?
Protože během vzpomínkové akce málokdy
stíhám vše kontrolovat, sama nedovedu říct,
kolik lidí letos dorazilo. Návštěvnost byla určitě rekordní, odhady jsou mezi 2000–2500
lidí.
A tušíte, z jakých koutů země lidé přijíždějí? Víte třeba, z jaké největší dálky návštěvníci jsou?
Co máme zkušenosti a povědomí, tak lidé
přijíždějí opravdu z celé republiky. Vím, že

v minulosti tu byli návštěvníci z Plzně, Bakova nad Jizerou, Rychnova nad Kněžnou,
Valašského Meziříčí, určitě i dalších vzdálených míst, ale opravdu nemáme statistiku.
Ze zahraničí jsme tu uvítali i návštěvníky ze
Slovenska, Anglie i Skotska. Anglická rodina
Rapensbergerů (syn příslušníka československé obrněné brigády v Anglii) k nám jezdí už
roky, vždy se jim u nás líbí.
Co je nejspíš největším „lákadlem“ pro
návštěvníky?
Kromě pietního aktu všechny zajímají ukázky techniky, výstroje a výzbroje vojáků –
současné i historické, určitě možnost prohlídky vrtulníku, samozřejmě seskoky a poslední
roky i shazování malých padáčků s bonbony.
Byť jsou určeny hlavně dětem, dospělí z chytání mají kolikrát větší zážitek. ☺
Jaká je historie pořádání vzpomínkové
akce?
Památník byl odhalen v roce 1973 z iniciativy ořechovských občanů. V sedmdesátých
a osmdesátých letech se vzpomínkové akce
konaly spíše ve spojení s oslavami osvobození. Na anglické paravýsadky se vzpomínat
nehodilo. Od osmdesátých let začala jezdit
skupina trampů kolem Julka Malečka z Brna,
kteří s sebou vozili i bývalé válečné výsadkáře, kteří zůstali v tehdejším Československu.
Po roce 2002 se do organizování začala více
zapojovat i obec Ořechov.
Ivana Holcová

Croquet Club Dynamo
Telč, z. s., informuje
O víkendu 21.–22. 5. 2022 se na kroketových kurtech ve sportovním areálu Batelovská v Telči uskutečnil 1. ročník mezinárodního turnaje Czech Open Asociation Croquet
(Czech Open AC). Sportovní areál spravovaný telčským kroketovým klubem je pravidelným hostitelem významných kroketových
akcí celostátní úrovně. Po pěti letech čerpání
zkušeností docílili pořadatelé dalšího milníku
k pořádání akcí evropské úrovně.
1. ročníku turnaje Czech Open AC se účastnili hráči z České republiky, Německa, Rakouska a Skotska. V sobotu proběhly utkání
ve skupinách, v neděli pak utkání čtvrtfinálová, semifinálová a finálové.
Asociační kroket je jedním z druhů kroketových her. V České republice se obecné popularitě a známosti těší tzv. zahradní kroket,
se kterým má Asociační kroket společný základní princip hry, spočívající v projíždění
úzkých branek barevnými koulemi, a podobné herní vybavení.
Štěpán Hazdra
Croquet Club Dynamo Telč, z. s.
TL 6/2022

Stavění máje
V sobotu 30. dubna 2022 jsme s folklorním
souborem Podjavořičan Telč zase po roce postavili májku na náměstí Zachariáše
z Hradce, tentokrát již bez jakýchkoliv omezení. Oproti Vítání svátků jara nám vyšlo
i počasí, tentokrát byl prosluněný celý den.
Dívky májku nazdobily barevnými pentlemi a chlapci ji odnesli, za doprovodu hudby
a zpěvu písní, na místo a postavili ji. Potom
jsme ji společně zapletli červenými a bílými
stuhami a zatancovali jsme kolem ní několik
tanců. Krásné počasí přilákalo i mnoho diváků, za jejichž přízeň děkujeme. Těšíme se
na vás zase za rok při dalším stavění májky.

a kynologů. To je pouze část programu Mysliveckého dne, který malým i velkým příchozím přiblížil úlohu lesního hospodáře. „Účast
nás velmi potěšila. Přestože vstup byl zdarma
a neznáme tak přesné číslo návštěvníků, dle
vydaných dětských hracích karet pro poznávací stezku na předhradí byly na akci přibližně dvě stovky dětí a o něco méně dospělých,“
uvedla kastelánka Kateřina Rozinková. Podle
ní se s největšími ohlasy setkaly ukázky troubení a vábení, které si návštěvníci mohli sami
vyzkoušet na stanovištích poznávací stezky.

Roštejnský hodokvas

Foto: Vladimír Brtník

Májová zábava v Radkově
O týden později, v sobotu 6. května 2022,
jsme stihli ještě další akci. Přijali jsme pozvání na Májovou zábavu do Radkova. Pro tamní diváky jsme si přichystali hned dvě pásma.
První O řemeslech, zahrnující dívčí pásmo
s hráběmi a klučičí pásmo s košťaty, a poté
společné pásmo na tkalcovské písně a o hodinu později jsme zatančili ještě pásmo s názvem Nanynka. Po vystoupeních jsme si užili zábavu a zatančili si i na moderní skladby.
Děkujeme moc za pozvání a pohoštění.
Jana Vacková

Myslivecký den,
soutěž i hodokvas.
Na hradě to žije
Od té doby, co se brány Roštejna na počátku dubna otevřely návštěvníkům, je tam rušno. Sezónu na loveckém hradě tematicky zahájili Mysliveckým dnem. S myslivostí úzce
souvisí také okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej, při které své znalosti otestovaly děti
ze zájmových kroužků. O týden dříve se návštěvníci památky ocitli zpět v časech středověku při tradičním hodokvasu. V červnu si
na své přijdou především děti při akci Pohádkový Roštejn, o pár dní později bude hradní
kaple součástí Noci kostelů.
Lovecké troubení a vábení, povídání o mysliveckých tradicích, vystoupení sokolníků
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Foto: Kateřina Rozinková

Příchozí se mohli otestovat ve znalostech,
které musí obsáhnout každý lesník a myslivec. „Šlo například o poznávání různých
druhů zvěře, rozdílů mezi rohem a parohem či
rozeznávání stop zvěře. Záběr lesní a myslivecké pedagogiky je ale mnohem širší, děti se
s ní setkávají v rámci mysliveckých kroužků,“
přiblížila kastelánka s tím, že právě tyto vědomosti mohly prokázat o dva týdny později,
v polovině května, na okresním kole soutěže
O Zlatou srnčí trofej. „O postup do národního kola soutěžilo dvanáct žáků prvního stupně základní školy a čtyři předškoláci. Všichni museli vyplnit test a v praktické části projít
stezkou kolem hradu, na které poznávali byliny, dřeviny či nejrůznější myslivecké pomůcky,“ popsal sobotní dopoledne organizátor
Roman Navrátil, předseda kulturně propagační komise Okresního mysliveckého spolku Jihlava. Účast podle něj ovlivnila pandemie, která utlumila činnost kroužků.
„Zájem dětí o ně závisí především na vedoucích, kteří je tématem dokážou zaujmout. Například na uherskohradišťsku dříve do okresního kola posílali deset dětí, nyní jich bylo
devadesát,“ doplnil Navrátil. Své reprezentanty vyslal také Dům dětí a mládeže Telč.
O týden dříve se hrad vrátil o stovky let zpět
v čase při Roštejnském hodokvasu. „Myslím,
že se určitým, byť samozřejmě stylizovaným,
způsobem podařilo navodit středověkou atmosféru, a to mimo jiné díky ležení v předhradí a také řadě dobově oděným účinkujícím,“
vyzdvihla kastelánka. Souhlasili by bezesporu i návštěvníci, kterých v sobotu na lovecké sídlo uprostřed lesů zavítalo více než šest
stovek. Vůbec poprvé měli při této akci možnost v rámci vstupného zavítat i do interiérů,
na trasu B a věž.
Výtěžek akce tradičně poputuje organizaci DEBRA ČR věnující se lidem s takzva-

nou nemocí motýlích křídel. „Na Roštejně se
dlouhé roky spolu se svou maminkou pohybovala Olga Joklová mladší, která byla jednou
z prvních veřejně aktivních pacientek s touto
diagnózou,“ objasnila Rozinková.
Na začátku června se hrad pro dětské kolektivy z mateřských a základních škol promění
na pohádkový. „V případě zájmu individuálních návštěvníků či skupin maminek s dětmi
doporučuji obrátit se přímo na organizátora komponovaného programu, kontakty jsou
uvedeny na webových stránkách hradu,“ informovala kastelánka.
O pár dní později, 10. června, bude možné zavítat do hradní kaple v rámci celorepublikové
akce Noc kostelů. „Letošní ročník bude spojen s prezentací výstavy věnované zvonařství,
která bude od června přístupná právě v kapli a na nádvoří. V předem vypsaných časech
budou připraveny komentované prohlídky
expozice a už od odpoledních hodin chystáme aktivity pro děti zaměřené právě na tematiku zvonařství. Z Telče by měla na Roštejn
a do Velké Lhoty zajíždět kyvadlová doprava. Podrobnější informace budou před akcí
na našem webu. Těšíme se na všechny zájemce o návštěvu v netradičním čase,“ pozvala
kastelánka Kateřina Rozinková na nejbližší
připravovaný program.
Marie Majdičová

Výtvarná akce
pro mateřské školy
„Co se děje v trávě…“

V průběhu jara probíhala v mateřských školách v ORP Telč výtvarná akce s názvem „Co
se děje v trávě …“ Děti v mateřských školách
vytvářely společná díla s jarní tématikou.
Po celý červen bude výstava těchto dílek k vidění ve vstupních prostorách radnice města
Telč. Všichni jsou srdečně zváni.
Akce je realizována v rámci projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139, jehož nositelem je Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko.
Dle TZ
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Lidé mikroregionu

Měla jsem štěstí na skvělé učitele a mnoho výjimečných lidí, říká Josefína Horníčková
Na Gymnáziu Otokara Březiny si v červnu připomenou významné jubileum. Před
170 lety usedli do lavic tehdejší nižší reálky
první žáci. Na svou alma mater si při výročí jistě vzpomenou především absolventi, mezi které patří i Josefína Horníčková
(Žampová) ze Slavonic. Maturitní zkoušku skládala téměř přesně před deseti lety.
„Z profesního hlediska šlo o jedno z nejdůležitějších období,“ říká zpěvačka, která se
nedávno objevila coby vokalistka na vystoupení Ewy Farne při udílení hudebních
cen Anděl. Josefína v současnosti žije s rodinou v Praze. V Telči a okolí se pravidelně
objevuje s mikrofonem v ruce na koncertech Zastrestbandu.

Zpěvačka Josefína Horníčková

Foto: Pavel Ježek

Co se vám vybaví při vzpomínce na gymnaziální léta?
Bydlela jsem tehdy na internátu a pak na privátu se svými spolužačkami. To už samo
o sobě bylo velkým zážitkem, mladá slečna
s čerstvě vytištěnou občankou v novém městě, na nové škole, mezi novými lidmi. Netrvalo to dlouho a to všechno jsem si zamilovala.
Měla jsem štěstí na skvělé učitele, gymnázium je jich myslím dodnes plné, a mnoho
výjimečných lidí. Z profesního hlediska šlo
vlastně o jedno z nejdůležitějších období, která jsem zatím prožila. Díky dobrým přátelům
jsem získala opravdovou lásku k hudbě a příležitosti si říkat zpěvačka.
str. 10

Kam vedly vaše kroky po maturitě?
Zamířila jsem do Prahy, kde mě přijali
na Vyšší odbornou školu při Konzervatoři
Jaroslava Ježka, obor jazzový zpěv.
Nedávno jste se objevila jako vokální zpěvačka na vystoupení Ewy Farne při předávání hudebních cen Anděl, jaký to byl
zážitek?
Byla to čistá radost, Ewa je perfektní zpěvačka, nebojím se říct, že jedna z nejtalentovanějších tady u nás, a mně bylo ctí se na jejím vystoupení podílet.
Ozývali se vám po přenosu známí s tím,
že vás viděli v televizi?
Ano, pár se jich ozvalo. 
S Ewou jste minulý rok absolvovala sérii
koncertů, chystáte i další spolupráci?
Turné se jmenovalo Málo se známe a kvůli
pandemii trvalo několik let. Začalo na jaře
roku 2019 a poslední koncert jsme odehráli na konci roku 2021. Měla jsem na starost celou vokální sekci včetně rozepisování
aranží. Dodnes jsem Ewě i celé její kapele
za tuto příležitost moc vděčná. Ve spolupráci budeme pokračovat.
Vystupovala jste po boku dalších známých umělců, s kým se vám dobře pracovalo?
Musím říct, že jsem zatím v hudební branži nezažila žádnou nepříjemnou spolupráci. Zpívalo se mi dobře snad ve všech dosavadních angažmá. Aktuálně, většinou v roli
vokalistky, se na pódiu setkávám například
s Vojtou Dykem, Tonyou Graves, jednou
za čas i s Darou Rolins. Nově se budu potkávat také s Jiřím Kornem v připravovaném akrobatickém muzikálu Nebesa.
O čem Nebesa budou?
Jde o akrobatický muzikál, který bude mít
premiéru 30. května na venkovní scéně Divadla BRAVO! v zahradách Anežského
kláštera. Na představení se podílejí tři skupiny – Losers Cirque Company, 420PEOPLE a Maranatha Gospel Choir. Hudba je
dílem amerického zpěváka a skladatele Briana Fentresse a je doplněná o některé mé
autorské skladby. Hlavní roli „šéfa nebe“
ztvární Jiří Korn v alternaci s Petrem Jeništou. Já se v muzikálu objevím jako andělský práskač a šplhoun.  Představení
budeme hrát na letní scéně pod širým
nebem až do konce
července.

Mohou vás lidé v Telči a okolí letos někde
slyšet?
V nejbližších měsících budu zpívat hlavně
na pražských pódiích. Pokud ale bude někde
v blízkosti Telče hrát Zatrestband, je velká
pravděpodobnost, že se někde v jeho čele
budu motat s mikrofonem v ruce.
Jak dlouho jste součástí tohoto uskupení?
Členkou jsem už více než jedenáct let. Vždy
se těším na další koncerty, plesy a večírky,
kde budeme vystupovat. Pokud lze něco
označit za srdcový projekt, je to právě Zatrestband.
Jaké další pracovní plány máte na letošní rok?
Veškerou svou pozornost a energii nyní
upínám ke zdárnému dokončení muzikálu Nebesa. Jsme v cílové rovince, což znamená především dlouhé zkoušky a pilování detailů. Žádný podobně náročný projekt
už do konce roku neplánuji. Čeká mě ale
spousta jednotlivých koncertů s různými kapelami, v mezičase relax s rodinou a mateřská dovolená. 
Je náročné pěveckou kariéru, vystoupení a turné skloubit s mateřstvím a péčí
o malé dítě?
K řešení této skládačky se nám s manželem
osvědčila kombinace sdílených kalendářů,
ochotných prarodičů, tetiček a velké dávky
rychlo-organizace na poslední chvíli. Zatím
to zvládáme. 
Po dvou letech se kulturní život vrátil víceméně do normálu, pozorujete po covidové pauze nějakou změnu?
Když se podívám do kalendáře, mohla bych
říct, že se vše vrátilo do starých kolejí. Pořadatelé, ředitelé divadel nebo festivalů by
ale určitě odpověděli jinak. Díky manželovi
mám i tento úhel pohledu, s Losers Cirque
Company nyní provozují Divadlo BRAVO!.
Změnila se hlavně poptávka diváků a především poklesla. Jiný je i styl, jakým nakupují
lístky, většinou je to na poslední chvíli, což
pro divadlo není ideální.
Jak jste poslední dva roky prožívala?
Klidně a spokojeně. S první vlnou pandemie
jsem byla na konci těhotenství, takže jsem
měla čas se plně věnovat synovi a rodině.
Marie Majdičová
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Lodí do dalekých
moří…

Den matek přilákal mnoho diváků

Srdečně zveme na výstavu, která je tentokrát
pestrá doslova jako život na korálových útesech. Obdivovali jsme statečné mořeplavce
a vyprávěli si příběh o bájném Krakenovi.
Stali se z nás na chvíli potápěči, kteří zachycují život mezi korály. V sobě samých jsme
objevili mořské víly i důstojné vládce hlubin.
Navštívit naši mořskou výstavu v mázhausu
ZUŠ můžete až do 10. června, kdy ji vystřídá
výstava prací letošních absolventů.
Pavla Doležalová

Foto: Pavel Boček
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Kempy talentované mládeže – VÝCHOD
– Českého florbalu – fotogalerie

Zveme vás na malý jednodenní multižánrový festival v kempu U Roštěnky. Akce, která původně začala jako setkání přátel z Moravy i Čech, kteří si chtěli jen tak zahrát
u piva, dala vzniknout festivalu Roštěnka
Open. Jeho první ročník byl velice komorní, ale přesto velice pestrý co do žánru, tak
i do složení obecenstva. Těšit se letos můžete na muziku průřezem od trampské, folku
a swingu přes pop, blues a rock'n'rollu až
po funk, ska a rock. Představí se vám například Jurič Pařil, René Souček nebo Touchwood. Festival se koná v přírodním prostředí rekreačního areálu U Roštěnky, kde vám
odpolední program zpříjemní dobré pivo
a vynikající speciality na grilu. POZOR!! –
velmi vhodné i pro rodiny s dětmi.

Více na str. 22

Foto: Jaroslav Novák

Přebory v moderní gymnastice 15. května pořádala TJ Sokol Telč

Více na str. 22
TL 6/2022
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Informace o realizovaných a připravovaných stavbách
Stavební akce města probíhají dle harmonogramu. Mezi nyní realizované stavby patří
I. etapa výstavby inženýrských sítí v lokalitě Dačická, rekonstrukce ulice Svatoanenská,
rekonstrukce vnitřních prostor MŠ Komenského, výstavba cyklostezky do Volevčic,

Rekonstrukce na ulici Svatoanenská
vybudování lávky pod mostem v ulici Batelovská, rekonstrukce fasády objektu radnice,
rekonstrukce jižního křídla a dvora bývalého
domova pro seniory, vybudování dětského
hřiště u rybníka Velký Pařezitý.

V lokalitě Dačická dojde k dokončení I.
etapy výstavby inženýrských sítí a komunikací pro připravované stavební parcely.
Ukončení stavebních prací předpokládáme
nejpozději v listopadu letošního roku. Rovněž v listopadu předpokládáme dokončení
rekonstrukce ulice Svatoanenská. Zde konkrétně dojde k rekonstrukci chodníků v ulici
Svatoanenská, vč. pěšího propojení ulic Furchova/Mlýnská/Svatoanenská, rekonstrukci
části parkoviště „u Motorpalu“, rekonstrukci
prostoru před horní bránou náměstí, vč. vybudování přechodu přes ul. Svatoanenská.
Rekonstrukce MŠ Komenského bude ukončena do konce srpna letošního roku. Mimo
provozního zázemí školky dojde ke komplexní rekonstrukci tří tříd školky. Cyklostezka do Volevčic bude vybudována do konce září letošního roku. Dojde k vybudování
nové přírodní cyklostezky od rybníka Roštejn
do obce Volevčice. Lávka pod mostem v ulici Batelovská bude vybudována do července. Lávka propojí cyklostezku Lipky s cyklostezkou po hrázi rybníka Roštejn. Obnova
fasády radnice bude probíhat do konce září.
Rekonstrukce části jižního křídla bývalého
domova pro seniory bude dokončena do kon-

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 Doležalové romských dětí a jiných motivů. Koupím i jiné 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 704787323
• Prodám rodinný dům se zahradou v ulici Květinová, Telč. Volejte na číslo 605 704 103.
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

ce června, rekonstrukce dvora do konce října letošního roku. Nové dětské hřiště u rybníka Velký Pařezitý bude umístěno nejpozději
v první polovině června.
V červenci dále předpokládáme zahájení rekonstrukce vodovodu u bytových domů v ulici Hradecká. V září letošního roku dále bude
zahájena rekonstrukce dvou bytů v bytovém
domě v ul. Slavatovská. Dále předpokládáme
ještě v letošním roce zahájení výstavby výtahu v budově MěÚ Na Sádkách a řešení přeložky vodovodu v ulici Dačická.
Stavební práce v ul. Svatoanenská byly
v květnu zahájeny.
Text a foto: Vladimír Švec

20. 5. 22 od 20:00

Jana Vébrová a Člověk Krve
Vstupné 150,Kultruní domek Dyjice

DDM informuje
Milí čtenáři,
mladí včelaři se zúčastnili 23. 4. 2022 v Českých Budějovicích oblastního kola soutěže
Zlatá včela, kde nás zastupovali v kategorii mladší žáci Anna Komárková, která obsadila druhé místo, a Tomáš Matějů získal
třetí místo. Liščata se účastnila 14. 5. 2022
na hradě Roštejně soutěže pro mladé myslivce Zlatá srnčí trofej. Tam nás zastupoval Kryštof Lakatos a získal krásné druhé
místo ve své kategorii. Všem blahopřejeme
za krásná umístění.
Kolektiv DDM Telč
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Ohlédnutí za historií
Gymnázia Otokara
Březiny a Střední odborné školy Telč
V letošním roce si Gymnázium Otokara Březiny připomíná 170. výročí svého vzniku.
Současně můžeme zmínit sté výročí vzniku
středního odborného školství, které dnes reprezentuje Střední odborná škola Telč. Nahlédněme při této příležitosti krátce do historie škol, které hrály, hrají a doufejme, že
budou nadále hrát významnou roli v životě
města, regionu a především v životě obyvatel
krásného koutu jihozápadní Moravy.
Historie gymnázia se začala psát roku 1852,
kdy byla v Telči zřízena samostatná nižší reálka. O deset let později získala škola právo
užívat češtinu jako vyučovací jazyk, a tím dosáhla zajímavého primátu. Telčská reálka byla ve své době jedinou českou střední školou
svého typu na Moravě. Škola byla pod obecní správou a postrádala vlastní budovu, proto
roku 1872 obecní zastupitelstvo rozhodlo postavit novou budovu a již v létě 1876 žáci reálky převzali svá vysvědčení v nové škole (dnes
v této budově sídlí ZŠ Masarykova). Ve školním roce 1874/75 zemský sněm schválil rozšíření telčské nižší reálky na vyšší.
Po vzniku samostatného československého
státu byla v roce 1929 vyšší zemská reálka
transformována na Státní reálné gymnázium
Otokara Březiny. Právo nést v názvu jméno
jednoho z nejslavnějších českých básníků
bylo dáno faktem, že Otokar Březina v letech
1883–87 reálku v Telči navštěvoval a byl jejím absolventem.
Po klidném meziválečném období prožilo gymnázium těžká léta druhé světové války. V roce 1944 dokonce protektorátní úřady
gymnázium v Telči zrušily.
Záhy po osvobození gymnázium obnovilo
svou činnost a fungovalo až do roku 1953,
kdy byla škola (spojením základní školy
a střední školy) reformována na tzv. jedenáctiletou střední školu. Ve školním roce 1954/55
byl dokončen školní areál v Hradecké ulici
a jedenáctiletka se přestěhovala ze staré budovy v dnešní Masarykově ulici do nových
prostor. Přesně po deseti letech (1963) došlo
k rozdělení ZŠ a střední všeobecně vzdělávací školy. V roce 1968 se opět zavedlo čtyřleté
maturitní studium gymnaziálního typu a tento typ studia byl roku 1991 rozšířen o víceleté gymnázium. V roce 2004 bylo gymnázium rozhodnutím Kraje Vysočina sloučeno se
Střední odbornou školou Telč.
Střední odborná škola v Telči vznikla ze
Střední zemědělské školy, která nepřímo navazovala na předválečnou tradici HospodyňTL 6/2022

ské školy v Telči založené v roce 1922. Po roce 1989 Střední zemědělská škola postupně
měnila své zaměření a rozšířila možnosti studia o obory cestovní ruch a podnikání. V současnosti SOŠ nabízí studijní obor Ekonomika
a podnikání.
Gymnázium a SOŠ fungovaly po sloučení
na několika pracovištích – školní areál v Hradecké ulici, původní areál SOŠ v budově jezuitské koleje (dnes budova Masarykovy univerzity na telčském náměstí) a areál internátu
SOŠ na ulici Batelovská (dnes areál pečovatelské společnosti SeneCura). Od roku 2011
byla všechna pracoviště sestěhována do školního areálu v Hradecké ulici, kde obě školy
pracují dodnes.
V následujících deseti letech telčské gymnázium a SOŠ úspěšně rozvíjely svoji činnost.
Škola rozšířila prostory o nové učebny, kabinety a především potřebnou aulu. Ta je využívána nejen pro vzdělávací účely, ale i jako
prostor pro kulturní a společenské akce.
Popřejme oběma jubilantům k jejich výročí
a do dalších let hodně úspěchů a zdaru.
Zdeněk Bártů

Úspěchy telčské ZUŠky

Foto: Eva Pavlíková

Telčská ZUŠka má za sebou prozatím nejúspěšnější soutěžní sezónu, a to jak v hudebním, tak výtvarném oboru. Soutěže MŠMT,
které byly letos vyhlášeny pro zpěv a dechové
nástroje, se pravidelně opakují v tříletých intervalech. Po dvouleté covidové odmlce, kdy
se nesoutěžilo, žáci ZUŠ vybojovali doposud
nevídané množství soutěžních ocenění. Dočkali jsme se dokonce tří postupů do celostátního kola, což se zatím nikdy v historii školy
nepodařilo.
Výčet jmen žáků, kteří získali první místa
ve svých kategoriích v okresním kole, by byl
velmi rozsáhlý… Uvádíme tedy žáky, kteří
získali 1. místa v krajském kole: Václav Komárek (trubka, ze třídy E. Mašáta), Jan Peli-

kán, Jan Brtník, Gabriela Svobodová (klarinet, ze třídy M. Svobodové), Šimon Veselý
(zpěv, ze třídy J. Jacobsové), Tereza Soukupová, Natálie Mácová, Magdalena Jarolímková, Štěpánka Langhammerová, Klára Zažímalová a Veronika Jirásková (zpěv, ze třídy
E. Pavlíkové). Největšího úspěchu pak dosáhli zpěvačka Natálie Mácová (3. místo),
pěvecké trio Tereza Soukupová, Natálie Mácová, Magdalena Jarolímková (čestné uznání) a především klarinetista Jan Pelikán (1.
místo), kteří si přivezli ocenění z celostátních
kol v Turnově a Praze. Žák nebo uskupení,
které se probojuje do ústředního kola, musí skutečně podat výjimečné hudební výkony, neboť musí projít hustým sítem okresního
i krajského kola, kde soutěží v konkurenci žáků z 25 škol v Kraji Vysočina.
Pěvecké trio Tereza Soukupová, Natálie Mácová a Magdalena Jarolímková se zúčastnilo také celostátní soutěže komorních souborů Svitavské komoření, kde si vyzpívalo zlaté
pásmo a mimořádné ocenění za muzikální
projev.
Velkým úspěchem je i ocenění našich žaček výtvarného oboru Denisy Petrů a Julie
Svobodové (vyučující P. Doležalová), které
se dostaly mezi 11 oceněných prací (z celkového počtu přes 300). Soutěž s názvem
„Světové dědictví UNESCO – Praha, Český Krumlov a Telč“ pořádá Sekretariát České
komise pro UNESCO ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Paříži a pařížskou pobočkou
agentury CzechTourism u příležitosti letošního výročí 30. let zapsání historických center měst Prahy, Českého Krumlova a Telče
do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
V březnu se v Brandýse nad Orlicí konala celostátní soutěž Komenský a my, ve které naše žákyně Markéta Tůmová ze třídy
P. Doležalové získala za svou práci s názvem
Magalhaes se chystá obeplout Zemi ve své
kategorii 1. místo.
Úspěšní jsme byli i ve Výtvarné soutěži Dětského sklářského sympozia (YGS) v Kamenickém Šenově na téma „Bájné bytosti
Křišťálového údolí“. Porota, tvořená převážně sklářskými výtvarníky, hodnotila návrhy
skleněných objektů, zaslané účastníky z jednotlivých krajů. Za kraj Vysočina získala 2.
místo Viktorie Veselá a na 3. místě se umístila
Nicole Kloiberová, obě ze třídy L. Bláhové.
Chtěla bych poděkovat všem pedagogům,
kteří se na úspěších naší školy podíleli, jmenovitě Mileně Svobodové, Jitce Jacobsové,
Lence Bláhové, Pavle Doležalové a Evženu Mašátovi, za jejich skvěle odvedenou
pedagogickou práci, oceněným žákům pak
za skvělou reprezentaci naší školy.
Eva Pavlíková,
ředitelka ZUŠ
Foto ke článku na str. 12
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Den Země – u nás – na ZŠ Hradecké
Den Země je celosvětový svátek, který se
každoročně slaví 22. dubna. Také naše škola se v tento den opakovaně zapojuje k oslavám Dne Země. Naše akce má již svou tradici a společně s žáky 9. ročníku připravujeme
pestrý program nejen pro naše žáky, ale také
pro školy a školky a širokou veřejnost z okolí.
Každý rok volíme určité téma, které souvisí
s přírodou. Letos jsme vybrali LES a všechny aktivity byly s lesem spojené. Dopolední program probíhal na hlavní budově školy, v zámeckém parku a na školní zahradě.
V přízemí budovy se nacházely tvořivé dílny. Děti si mohly vytvořit zajíčka, kuřátko nebo sovičku z dřevěných koleček nebo
ze šišek, vymalovat dřevěné medaile nebo
vytvořit výrobek dle vlastní fantazie. Již
u vstupu vás vítaly víly, které všechny nejprve zavedly do lesního království skřítků
a víl. K vidění byly královny lesa, víly, skřítci a elfové z různých materiálů. Celou výstavu zdobily domečky z přírodních materiálů.
Také výstava prací našich žáků celoročního
projektu „Vesmír nesmírný“ je součástí programu Den Země. Výtvory byly i letos velmi originální a mnohdy překvapivé.
Na tomto celoškolním projektu spolupracujeme také s MAS Telčsko. Děvčata
z Mikroregionu představila úžasné aktivity Geoparku. Děti poznávaly známá i neznámá semínka, přiřazovaly různé materiály k výrobkům, určovaly dřeviny a jejich
plody a také si mohly vyrobit trilobita ze
sádry.
V zámeckém parku si každý mohl projít lesní stezku a současně plnit soutěžní úkoly.
Na školní zahradě bylo možné se občerstvit,

opéct si špekáček a zúčastnit se aktivit, které
připravila praktická škola.
Každým rokem se také zapojujeme do akce
Čistá Vysočina, která je zaměřena na úklid
veřejného prostranství našeho krásného města. Tradiční sběr odpadků probíhá
v okolí školy, v zámeckém parku, Lipkách,
Oslednicích a v okolí telčských rybníků.
Velmi nás potěšilo, že pozvání letos přijaly
a Den Země navštívily krom místních příznivců ZŠ Urbanov a MŠ z Radkova a z Telče. Přestože nám počasí moc nepřálo, věříme, že si každý odnesl nějaký ten hezký
zážitek.
Irena Anderlová

Inspirace
z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

24. 6. – 1. 7. – Regiony – Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové
Největší divadelní přehlídka v České
republice. Festival Regiony představuje
naprosto ojedinělou, pulzující událost
reflektující bohatý průřez aktuálního tuzemského i světového kulturního dění.

CHEB

9. – 11. 6. – Chebské dvorky 2022
Festival uměleckých projektů s mezinárodní účastí.

JINDŘICHŮV HRADEC

3. – 5. 6. – Dny města Jindřichův
Hradec
Koncerty, divadla, trhy – centrum města, Husovy sady, park pod Gymnáziem
V. Nováka.

KUTNÁ HORA

18. – 22. 6. – Operní týden
Hudební festival přibližující díla významných hudebních skladatelů.

LITOMYŠL

9. 6. – 3. 7. – Smetanova Litomyšl
64. operní festival a 18. Smetanova výtvarná Litomyšl.

Vernisáž výstavy
v Městské galerie Hasičský dům

MÍLA DOLEŽELOVÁ

POLIČKA

čtvrtek 16. června v 16 hod.
Na vernisáži bude představena a pokřtěna nová kniha „Míla Doleželová“.
Výstava potrvá do 31. 12. 2022.

4. 6. – Čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s bohatým programem a řadou překvapení.

TELČ

25. – 26. 6. – Světový pohár mažoretek Grand Prix
Soutěž mažoretek na náměstí

TŘEBOŇ

Málo známé velkoformátové plátno Míly Doleželové Pouť s Dadkou Šimáčkovou, dnes
paní Vondrákovou, která byla zasvěcenou průvodkyní snímků ze života Míly Doleželové,
které jsme v Telčských listech již zveřejnili.
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11. 6. – Na společné notě
Účinkují třeboňské a schremsské kapely, řemeslný trh – Masarykovo náměstí.

Marie Šimáčková na návštěvě u paní malířky
(dlouholetá oblíbená vedoucí knihovny)

Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
TL 6/2022

Sociální okénko
Místní služby Oblastní
charity Jihlava se opět
těší na Prázdniny v Telči

Taky se už těšíte na krásné letní měsíce? My
určitě ano! Nejen s ohledem na krásné počasí,
sluníčko, koupání a různé výlety, ale především proto, že budeme opět součástí populárního kulturního festivalu Prázdniny v Telči. Loni se program našich služeb Charitní
pečovatelské služby Telč a nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka vydařil. A spokojenost panovala, jak na straně
pracovníků telčských charitních služeb, tak
i u návštěvníků festivalu, kteří charitní červený a bílý stan hojně navštěvovali.
Pro letošní ročník si připravila Charitní
pečovatelská služba opět stánek plný krásných věcí, které si budete moci pořídit,
a přispět tak na materiál pro nové tvoření s klienty. „A pokud se vybere více, poputují peníze na zkvalitnění pečovatelské služby
a její provoz,“ popisuje záměr využití výtěžku Eva Pařízková, vedoucí Charitní pečovatelské služby Telč.
A jaké věci se v bílém stanu objeví? Batikovaná trika či trika zdobená speciální technikou, ručně dělané náramky, náušnice, svíce,
dekorativní předměty, domácí sirupy nebo
kabelky z rozličných materiálů a oblíbená
ručně dělaná mýdla. Eva Pařízková dodává:
„Jsou to všechno věci, které děláme s klienty pro radost a v rámci terapeutické činnosti,

a cena je symbolická.“ Pečovatelky klientům
dále změří zdarma například tlak, udělají kávu a rozeberou se zájemci i věci, které se týkají jejich práce a péče o seniory nebo zdravotně postižené klienty.
Naopak v červeném stanu se už tradičně
představí sympatický mladý tým pracovníků ZASTÁVky, kteří se budou snažit oslovit
především děti a mládež. Loni mělo malování na kamínky a vytváření placek s vlastním
motivem obrovský úspěch. Letos jistě nebudou chybět nějaké kreativní dílničky,
kvízové otázky o nízkoprahovém zařízení
a určitě budou k dispozici populární deskové hry.
Účast přislíbili i terénní pracovníci K-centra
U Větrníku z Jihlavy, kteří pravidelně každý
týden jezdí do Telče a okolí v rámci své terénní činnosti. Káčkaři se snaží pomáhat lidem
závislým na alkoholu, psychotropních látkách, ale třeba i závislostem na hrách a gamblingu. Káčko, jak se centru přezdívá, dorazí
se speciálně upraveným vozem à la pojízdná laboratoř. Připraveno bude testování na infekční nemoci a mj. si budete moci zapůjčit
tzv. toxi brýle. O jaké brýle jde? To zjistíte
na Prázdninách v Telči. Těšíme se na vás!
Dle TZ

Den pracovníka v NZDM,
1. část
Den v naší službě začíná pro některé z nás
již s nástupem 6. hodiny ranní. Zbytek členů
pracovního týmu doráží v 8:30. Jde o to, kdo
má zrovna jakou směnu. I když to tak nemusí
na první pohled působit, práce s klienty klade velké nároky na každého z pracovníků,
i proto máme možnost alespoň jednou týdně
využít ranní směny, v rámci které máme možnost zůstat celý den v kanceláři a nevěnovat se
přímému kontaktu s našimi klienty.

Přehled počasí v Telči

Práci v NZDM, ale i obecně práci v jiných typech sociálních zařízení, lze rozdělit na práci přímou a nepřímou. Jak název napovídá,
v rámci přímé práce se jedná o přímý kontakt s našimi klienty, v rámci ambulantní či
terénní formy služby. Práce nepřímá představuje práci „kancelářskou“, která k poskytování sociální služby neodmyslitelně patří. Právě na práci nepřímou se zaměříme dnes.
Náš den tedy začíná prací nepřímou. I když
se nejedná o přímý kontakt s klienty, téměř
každý úkon se kolem našich klientů točí.
Posuďte sami. Veškerá přímá práce s klienty,
tedy to, čemu se v rámci naší služby věnují,
o čem si povídáme, co společně řešíme, musí
být vždy zapsané. K uložení těchto informací
využíváme evidenční systém pro sociální služby eQuip. V něm má každý z klientů založenou svou složku, do které se zapisují jednotlivé informace a vykonané intervence z přímé
práce. S tím souvisí i zaznamenávání nepříznivých situací klientů a nastavovaní jejich
individuálních plánů (po předchozí vzájemné komunikaci). Obsahem nepřímé práce je
dále příprava tradičních měsíčních programů
pro klienty a jednotlivých preventivních akcí,
uskutečňování programů pro školy, spolupráce s ostatními organizacemi, prezentace veřejnosti (například spravování sociálních sítí,
vydávání časopisu, psaní článků), zkvalitňování a revidování standardů kvality a jednotlivých pracovních postupů, uskutečnění provozních a klientských porad, účast na supervizích
a dalším vzdělávání, příprava na přímou práci (například na intervenci pomoci s přípravou
do školy) či vyhledávání atraktivních soutěží
pro naše klienty.
S příchodem klientů od 13:00 nastupuje
na řadu přímá práce s klienty. Na ni se detailněji podíváme v některém z příštích vydání
Telčských listů.
Martin Lacina,
zástupce vedoucí zařízení
NZDM ZASTÁVka Telč
Denní teplotní maxima a minima a srážky
naměřené na meteostanici telčské radnice:

Od 18. 4. 2022 do 18. 5. 2022

Duben v číslech

Průměrná teplota: 6,6 °C
Průměrný tlak:
1014,1 hPa
Srážky: 		
3,8 mm
Max. teplota:
23,4 °C, 14. 4. v 16:56
Min. teplota:
-4,9 °C, 4. 4. v 6:50
Max. rychlost větru:46,4 km/h, 8. 4.

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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Odpady – první díl

Od 1. 1. 2021 platí nový zákon o odpadech. Cílem tohoto zákona je připravit občany na zákaz skládkování netříděných komunálních odpadů. Tento zákon každý rok
zvyšuje poplatky za ukládání směsného komunálního odpadu na skládku, a tímto nutí
občany prostřednictvím obcí k maximální
snaze o neprodukování nebo třídění odpadů. Telč si v tomto smyslu nevede nejhůře,
o čemž svědčí opětovné první místo v soutěži My třídíme nejlépe. K těmto úspěchům dopomohlo zavedení žlutých a modrých popelnic do domácností v roce 2016
a vybavení sběrných hnízd kontejnery
na bioodpad. Bohužel od té doby k dalším
podstatným zlepšením nedochází. Proto
jsme se rozhodli v letošním roce provádět
kontrolu popelnic na směsný komunální
odpad. Na každou popelnici, popř. do poštovní schránky, bude umístěna karta barvy
zelené, žluté nebo červené, kde je popsáno,
jaký dále recyklovatelný odpad jsme zde
našli. Nejednou se nám stalo, že popelnice
byla do poloviny plná rozbitých střešních
tašek, kusů betonu, popřípadě byla přidána
mikrovlnná troub. Obvykle jsou v popelnicích plechovky, kuchyňské bioodpady,
plasty a papír. Vzhledem k těmto zjištěním
jsme se rozhodli v dalších TL udělat osvětovou akci. Je nezbytně nutné, aby se každý z nás zamyslel, co nakupuje, v čem je to
zabalené a jak požadovaný výrobek a jeho
obal lze dál využít.
Jiří Kadlec, OHR Services, s. r. o.

Vítkovci
a České království
recenze knihy
Záviš z Falkenštejna – mocenský protihráč
českých králů Přemysla Otakara II. i Václava II., Vilém z Landštejna – rádce římského císaře a českého krále Karla IV.,
Oldřich II. z Rožmberka – politický protivník nejprve zemského správce a posléze
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českého krále Jiřího z Poděbrad, Jáchym
z Hradce – diplomat ve službách římských císařů a českých králů Ferdinanda I.
a Maxmiliána II., Vilém Vok z Rožmberka – nejvyšší purkrabí Českého království
a uchazeč o polský královský trůn, Zachariáš z Hradce – moravský zemský hejtman,
Petr Vok z Rožmberka – čelný stavovský
politik a nejvýznamnější bibliofil české renesance… Tito i další významní muži erbu
vizuálně odlišné růže byli často přítomni
v blízkosti panovníka, spojovala je příslušnost k nejvyšší společenské vrstvě stavovské společnosti a svým postojem, vychýleným ve prospěch či naopak v rozhodnou
opozici vůči králi ovlivňovali mocenskou
rovnováhu v zemích Koruny české. Pomyslným svorníkem jejich společného původu byl Vítek z Prčice – zakladatel dynastie
Vítkovců. O jednotlivých rodových liniích
počínaje Rožmberky, přes pány z Hradce, z Landštejna, z Krumlova, ze Stráže až
po pány z Ústí, bylo již napsáno mnohé –
vydáním publikace Vítkovci a České království v májových dnech roku 2022 byla
tato tematika obohacena knihou o Vítkovi
z Prčice, jeho přímých potomcích, a tudíž
období počátků pánů z Růže.

Autor knihy sice není historik, ale k přípravě svého projektu přistoupil badatelsky
poctivě. Ve srovnání s některými laickými „autory“ neváhal aktivně spolupracovat s archiváři i kastelány, a proto se vyvaroval faktografických chyb. Výsledkem
jeho desetiletého úsilí je publikace středně velkého rozsahu, obsahující ve výběru
fotografické a kresebné reprodukce listin,
uměleckých děl a hmotových rekonstruk-

cí hradních sídel Vítkovců. Základ textu
tvoří kapitola o Vítkovi z Prčice – praotci dynastie. Autor obsáhle popisuje jeho
osudy a pro celkovou přehlednost v genealogických vazbách Vítkových potomků
volí schéma chronologicky navazujících
textových medailonů věnovaných jednotlivým pánům z Růže (týká se hlavních
i vedlejších rodových linií, popř. družiníků ve službách jejich členů). Prostřednictvím kompaktní textové matérie evokuje
čtenářovu přítomnost s Vítkovci na královském dvoře v období středověku (např.
Vilém z Landštejna – rádce římského císaře a českého krále Karla IV.) i renesance
(např. Jáchym z Hradce – nejvyšší kancléř či Vilém Vok z Rožmberka – nejvyšší
purkrabí Českého království) nebo v mikrosvětě jejich hradních a zámeckých sídel,
jimž je v knize věnována tematická kapitola. Autor dále reflektuje sociální i mocenské vztahy mezi představiteli rodů erbu
růže a souvislosti s jejich postupným vymíráním až k smrti Petra Voka z Rožmberka v roce 1611, kdy se dějinná úloha Vítkovců významově uzavřela.
Publikace obsahuje mnoho datových údajů
i faktů o dobových, společenských, politických a ekonomických reáliích. Lze odhalit
i několik nepřesností – heslo Ora et Labora (Modli se a pracuj) bylo devízou církevního řádu benediktinů, nikoliv cisterciáků, jedním z kandidátů na český královský
trůn v roce 1526 nebyl bavorský král, ale
vévoda (z rodu Wittelsbachů – v té době
bylo Bavorsko vévodstvím), proslulý finančník 16. století se jmenoval Bohuslav
Malovec z Malovic (v textu je uvedeno
křestní jméno Gotlob?!), Václav Sviták ze
Skalice (+ 1612), původem z jedné z vedlejších rodových linií pánů z Landštejna,
nebyl c. k. císařským radou (úřední zkratka byla používána až po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867).
Publikace Vítkovci a České království doplňuje poznání o zakladateli, jeho potomcích i dalších příslušnících významné panské dynastie a zemi, ve které žili. Vznikala
velkým úsilím, srdcem a pokorou Petra
Kroužila, který jejím napsáním vyjadřuje
lásku k vlasti a dějinám. Se zásadním sdělením knihy lze polemizovat – z pohledu
období středověku i raného novověku Vítkovci nebyli příslušníky českého národa,
ale spíše náleželi do okruhu českého etnika ve smyslu zemském, ovšem na mimořádném dějinném významu pánů z Růže to
nic nemění.
Petr Kroužil: Vítkovci a České království – ISBN: 978-80-7608-021-8, 200 str.,
1. vyd., Nakladatelství Epika, Jindřichův
Hradec, 2022 (v tiráži uveden rok 2019)
Stanislav Vaněk
TL 6/2022

Zprávy z UCT
– červen 2022
Kultura a vzdělávací
akce zaplní Univerzitní
centrum!
Máme před sebou opravdu perný červen.
Do Univerzitního centra naplno dorazila letní sezóna a přináší celou řadu zajímavých
akcí. Tradičních i úplně nových. Univerzitních i pro veřejnost. Osobně mě velmi těší, že po roce se k nám opět vrátilo telčské
Gymnázium Otokara Březiny. Tedy nejen
předávání maturitních vysvědčení, které
proběhlo už v květnu, ale také oslavy 170 let
gymnázia. Že část jejich programu proběhne
i v bývalé jezuitské koleji, považuji za logické. Koneckonců, dodnes jsou prostory Univerzitního centra pro mnohé v Telči spojeny právě se středoškolskou výukou. Bohatý
je ale také kulturní program, který tentokrát
vychází jednak z pobytových aktivit našich
brněnských studentů, ale opět také od místních, pro které se po covidové pauze naše
centrum opět stalo místem otevřeným pro
společná setkávání. Také v červnu pokračují i přípravy a realizace projektu, který vrací
malířku Mílu Doleželovou do Telče. Kromě
dvou vernisáží a výstav (13. června v Senátu
PČR a 16. června v Hasičském domě v Telči) pořádaných ve spolupráci s městem Telč,
Oblastní galerií Jihlava a telčskou pobočkou Muzea Vysočiny Jihlava, představíme
také knihu o Míle Doleželové z nakladatelství MUNIPRESS. Vše směřuje k tomu, že
v příštím roce vybudujeme stálou expozici,
a budeme rádi, když nám dáte vědět, pokud
se do projektu budete chtít zapojit.
Všechny zájemce o studium našeho kurzu
Univerzity třetího věku, kteří ještě váhají,
prosím, aby se přihlásili naší paní knihovnici. Registrace na akademický rok 2022/23 je
v plném proudu a místa rychle mizí.
Přeji všem úspěšný závěr školního roku a těším se na setkávání v našem Univerzitním
centru.
Jaroslav Makovec,
ředitel Univerzitního centra Telč

Míla Doleželová
je s námi v Telči
Malířka, která patří částí svého života a díla
právě k Telči a také jejímu okolí. Její obrazy
můžeme nalézt na různých světadílech a právem patří k těm, které můžeme nazvat mimořádnými.
TL 6/2022

Stálá expozice, která bude v Univerzitním centru Masarykovy univerzity, je předělem i v „životě“ jejích obrazů. Vrací se do Telče, právě
tam, kde vznikaly. Ale její obrazy zde s námi
byly i v letech předchozích. V řadě domácností v Telči a okolí visí na zdech a stejně tak žijí
stále pamětníci, kteří k této osobnosti mají své
vzpomínky a zážitky.
Rádi bychom právě tyto vzpomínky zprostředkovali těm, které Míla Doleželová oslovila
a oslovuje. Obracíme se na vás tedy s prosbou:
zašlete nám své příběhy, jak se do vaší domácnosti její obrazy dostaly, co je na nich „oslovujícího“, když se na ně podíváte. Zašlete nám
své vzpomínky na setkávání s touto umělkyní,
třeba i zdánlivé maličkosti.
Mailová adresa je:
Mila_Dolezelova@space.muni.cz,
tel. 549 49 1143
Předem všem velice děkujeme!
Chcete se stát posluchačem Univerzity
třetího věku v Telči?
Univerzitní centrum MU Telč otevírá pro
akademický rok 2022–23 další kurz Univerzity třetího věku s názvem Všeobecně zaměřený kurz.
Přihlásit se můžete v knihovně UC (po,
st: 8.30–12 13–17, pá: 8.30–12), cena
kurzu 800 Kč. Bližší informace na tel:
549 491 143 nebo martinu@rect.muni.cz

Vzdělávací
a univerzitní akce
1. – 3. června, DUVOD Úvod do PhD studia
Fakulta informatiky MU
2. června, Slavnostní zakončení kurzu Univerzity třetího věku v Telči pro akademický
rok 2021/22
7. – 10. června, Konference hispanistů, pořádá Centrum jazykového vzdělávání MU
12. – 17. června, Soustředění studentů Fakulty sportovních studií MU
17. – 19. června, Soustředění Divadelní společnosti Právnické fakulty MU
20. – 22. června, Vzdělávací pobyt studentů
Právnické fakulty MU
22. – 26. června, Hudební dílny Oddělení
celoživotního vzdělávání MU
26. června – 2. července, Výjezdní zasedání
střediska Teiresiás MU

Výstavy a akce pro veřejnost
(pro upřesnění informací o výstavách
prosíme kontaktujte Ilonu Martinů, tel.
549 49 1143)

František Havelka – vzpomínka na telčského malíře (výstava končí 10. června)
Každý rok bychom chtěli vzpomenout
na jednoho malíře spjatého s Telčí.
Tentokrát jsme si vybrali pana Františka
Havelku, který se v Telči narodil, studoval
na zdejší reálce a poté působil v Lidové malírně. Byl nejen malíř, ale i fotograf, realista, který neuznával moderní směry. Přijďte
si připomenout jeho život a dílo…
Výstavu pořádá Univerzitní centrum Telč
ve spolupráci s telčskou pobočkou Muzea
Vysočiny Jihlava.
Výstava ke 170. výročí založení reálného
gymnázia v Telči (od 17. června)
Výstavu v prostorách Malé galerie a kavárny pořádá Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč a bude přístupná veřejnosti každý den od 9 do 17 hodin až
do konce letních prázdnin.
9. června od 17 hodin, absolventský koncert ZUŠ, Lucie Páralová, zpěv, knihovna UC
13. června od 17 hodin, Senát PČR, vernisáž výstavy obrazů Míly Doleželové
16. června od 16 hodin, Hasičská galerie
Telč, vernisáž výstavy obrazů Míly Doleželové
17. června odpoledne v aule Univerzitního centra, představení v rámci oslav
170 let GOB a SOŠ Telč, více informací
na www.gymnsostelc.cz
19. června od 16 hodin v aule Univerzitního centra, 1918: Hovory před zákonem
– divadelní představení studentů Právnické
fakulty MU, vstupné dobrovolné
23. června od 17 hodin v univerzitní
knihovně, Koncert pro Ukrajinu – příjemné setkání s muzikanty Pietro Falcone,
Janou Holubovou a Milanem Štaffkem. Výtěžek půjde pro maminky s dětmi z Ukrajiny, které utekly před válečným konfliktem.
Vstupné 200 Kč, info a vstupenky: Monika
Misabelka Vršková, tel. 605132916
Jaroslav Makovec

Farmářské
a řemeslné trhy 2022
● 12. června ● 27. srpna
● 24. září ● 29. října
vždy od 9 do 15 hodin
na náměstí Zachariáše z Hradce
kontakt – tel.: 722 499 299
e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
Farmářské trhy se budou konat
v neděli 12. června od 9:00 do 15:00 hodin
(místo plánovaného termínu
v sobotu 11. června)
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Tento koníček vyžaduje
hodně zodpovědnosti,
říká předseda střeleckého klubu

Závody Krahulík cup

Foto: Marie Majdičová

Jarní sobotní dopoledne. U Dyjických mostů
vlaje červená vlajka, ve vzduchu je cítit olovo a ze střelnice se ozývají pravidelné salvy. Konají se tam závody ve sportovní střelbě, v dubnu to byly hned dva, O pohár města
Telče a Krahulík cup, oba s deseti a víceletou tradicí. Právě soutěžní klání zaměstnávají Střelecký klub Telč nejvíce. Sjíždí se na ně
desítky nadšenců, které spojuje nejen vášeň
pro zbraně, ale často i dlouholeté přátelství.
Jak to na takových závodech chodí? A je
střelba i ženský koníček?
Druhou dubnovou soutěží byl desátý ročník
Krahulík cupu. Závodníci stříleli z velkorážné pistole a revolveru či obou. „Přijelo devětačtyřicet účastníků, což je poměrně dost.
Na Cyrilometodějské střílení jsme před třemi
lety měli více než devadesát lidí,“ zmínil dosavadní rekord předseda klubu Zdeněk Mironiuk. Na jednotlivých závodech průměrně
bývá mezi padesáti a šedesáti střílejícími.
Za rok spolek organizuje většinou osm podobných akcí. Za vrchol střelecké sezóny by
se dalo označit právě Cyrilometodějské střílení, které se letos uskuteční v úterý 5. července ve státní svátek. „Vloni nás omezil covid, pořádali jsme asi čtyři závody, předloni
stejně tak,“ ohlédl se za posledními dvěma
lety předseda.
A kdo se soutěží zúčastní? „Závodníci se sjíždí z velmi širokého okolí. Cestují například ze
Strakonic, Týna nad Vltavou, Znojma či Zbýšova nedaleko Rosic,“ vyjmenoval Mironiuk.
Zdaleka nejde pouze o muže, přestože jich je
podstatně méně, o střelbu se zajímají také ženy, kterých většinou soutěží čtyři až pět. Že
ovládat zbraň lze téměř v každém věku, bylo
patrné i na Krahulík cupu a předseda to postr. 20

tvrzuje. „Střílejí jak mladí od jednadvaceti
let, tak osmdesátiletí pánové,“ doplnil. Záliba ve sportovní střelbě podle něj často souvisí
také s povoláním, mezi závodníky se objevují
členové armády, vězeňské služby či policisté.
Na pořádaných kláních se většinou střídají
disciplíny akční a mířené střelby. „Při akční
střelci míří na sestavy kovových, padajících,
cinkajících a papírových terčů. Při dynamické střelbě se i pohybují. Klíčový je čas,“ objasnil Mironiuk pravidla. U mířené střelby je
čas daný dle počtu ran. Střílí se na většinou
stabilní terč nebo ležící figury. Soutěž O pohár města Telče se navíc lišila také terči, kdy
účastníci trefovali lišku vleže na padesát metrů, srnce vestoje s pevnou oporou a kamzíka
s volnou oporou. Na podobný závod je třeba
zkušenost a trénink. Pro diváky bude pravděpodobně atraktivnější akční disciplína. Musí
ale vždy stát za palebnou čárou, za každých
okolností si chránit zrak brýlemi a nejlépe
i sluch klapkami či špunty.
Na Dyjických mostech mohou trénovat pouze členové klubu, a to vždy pod dohledem
správce. „Nejsme komerční střelnice, je možné se domluvit se správcem, ale tréninky pro
veřejnost nepořádáme,“ uvedl Mironiuk. Několik správců se každou neděli střídá při pravidelných službách. Tito lidé musí mít především praxi, potřebné znalosti a zkušenosti.
Co je pro začátek se sportovním střílením
třeba? „V prvé řadě zbrojní průkaz, což je
i podmínka pro vstup do klubu. Nyní jsme
ale s přibližně třiceti členy na hraně kapacity
střelnice. Důležitá je také zvládnutá bezpečná
manipulace se zbraněmi, tento koníček vyžaduje hodně zodpovědnosti,“ doplnil předseda
klubu Zdeněk Mironiuk.
Marie Majdičová

S veterány zamířili
k lomu
V poslední dubnovou neděli, krátce před
polednem, zaburácely kolem parkoviště
Na Sádkách desítky motorů. Ve špalíru vyjely
na tradiční jarní vyjížďku stroje minulého tisíciletí. Předtím se majitelé sešli v areálu Muzea techniky, kde sdíleli zkušenosti a mohli si
vyměnit součástky či další dobové vybavení.
Mezi zaparkovanými vozy se proplétali také
příchozí návštěvníci. Před půl jedenáctou ale
všichni ustoupili stranou, aby si mohli v celé
kráse prohlédnout různorodou kolonu mířící
k tajnému cíli.
„Účast byla ideální, přestože počasí hrozilo deštěm, nakonec to dopadlo dobře a lidé
dorazili,“ zhodnotil majitel Muzea techniky
a pořadatel akce Aleš Wimmer. Celkem přijelo 56 aut a 27 motorek. „Přehlídka byla velmi
pestrá. Nejvíce zastoupené byly stroje ze so-

cialistické éry, objevily se také americké vozy
nebo Ferrari. Přijel i kamarád, který právě
dokončil Tatru 75 z roku 1935 s plátěnou střechou se speciální sportovní karoserií vyrobenou v jednom kuse,“ přiblížil Wimmer.

Jarní vyjížďka strojů minulého tisíciletí

Foto: David Falat

Burza je spíše okrajovou součástí programu,
hlavní je setkání lidí zapálených pro stejnou
věc a samozřejmě také vyjížďka. Její cíl se
každý rok liší a pro účastníky je překvapením. „Vyrazili jsme ke starému lomu v Řásné
vedle zříceniny Štamberk, je to moc pěkná lokalita. Rád bych poděkoval panu starostovi,
že nám i přes zákaz umožnili vjezd,“ ocenil
pořadatel.
Zájemci, kteří tento termín vyjížďky nestihli,
si mohou akci vynahradit ještě v polovině září. V srpnu plánuje Wimmer jeden den věnovat výročí deseti let od otevření muzea. Novinkou v expozici je historický autobus Praga
1928. „Zatím není zcela kompletní, postupně
jej doplňuji, zatím chybí například volant,“
zmínil nový kousek ze sbírky.
Nejbližší akcí, na kterou se příznivci veteránů těší, je závod Mezi dvěma branami, kterému bude patřit druhý prázdninový víkend.
Centrum města obkrouží v obnoveném symbolickém závodě opravdové skvosty vyrobené do roku 1939. Zblízka je příchozí budou
moct obdivovat před startem, kdy chvíli postojí na náměstí.
Marie Majdičová

Humanitární sbírka
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 18. června
od 9 do 12 hodin v prostorách Panského
dvora Telč (bývalého školního statku).
Přístup do objektu je pouze dolním vjezdem od parkoviště Na Sádkách. Místo
sběru je označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové,
saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, plyšové hračky, pouze nové boty. Prosíme, věci noste v pevných obalech (krabice, pytle).
Další možnost odevzdání šatstva je ve Sběrném dvoře Telč.
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552
TL 6/2022

Jaro a léto v Prostoru
Čarodějnice Open Air
Čarodějnice Open Air se snažily nabídnout
návštěvníkům vše, co mají rádi. Kvalitní muziku v podání cimbálky Rathan a v Telči oblíbené místní kapely Svahová Dostupnost,
oheň na opékání buřtů i k posezení, jako vždy
dobré jídlo od Marka Haase, pivo z pivovaru Trojan a alko i nealko koktejly na Prostor
baru.
Večer jsme zahájili již v 18 hodin, aby nám
obě kapely mohly dopřát řádnou dávku své
muziky a zábavy. Čistého času 4+4 hodiny.
Počasí přálo, a tak si všichni návštěvníci včetně nás večer pořádně užili. Návštěvnost byla
mírně pod očekávání, protože v Telči a blízkém okolí v tento den bylo mnoho zajímavých akcí, a tak si každý našel to svoje. Věříme, že příští rok na tuto akci dorazí ještě více
lidí, a my se budeme snažit přijít zase s něčím
novým a pro návštěvníky zajímavým.
Musíme říci, že koncert Svahovky byl fenomenální a užili si ho návštěvníci se skvělými
tanečními kreacemi, ale i celá kapela, protože
hrát pro bavící se obecenstvo je prostě k nezaplacení.
Pub kvízy
Koncept pub kvízů, tedy hospodských vědomostních soutěží, nám představil Honza Přibyl někdy v únoru letošního roku. Líbila se
nám myšlenka setkání soutěživých lidí s přehledem, a tak jsme se rozhodli, že to společně
nabídneme nejen Telčanům, protože podobné kvízy jsou doménou studentských měst
(a Nové Říše ) a v Telči něco podobného
chybělo.
Nejsme PUB – tedy hospoda, ale klub, a proto je pro nás podobná akce organizačně náročnější. Vymysleli jsme tedy následující pravidlo: V pátek pub kvíz a v sobotu koncerty
v Prostoru. Takže i podle tohoto pravidla budou návštěvníci vědět, kdy k nám zavítat.
Do dnešního dne zatím proběhly dva kvízové
večery s účastí 4, respektive 3 týmů. Věříme,
že soutěžních typů, co dokáží složit tým, je
v Telči mnohem více a příště už to bude souboj třeba šesti týmů.
Co nás čeká v létě?
Jako tradičně máme v plánu mít cocktailový bar na náměstí během festivalu Prázdniny
v Telči. K tomu chceme nabídnout i pár hudebních podvečerů či večerů na nové terase
v Prostoru (orlovně či bývalém kině). Již nyní
můžeme slíbit kapelu Goji, která u nás hrála
i loni se skvělými ohlasy, ale především která se letos dostala na hlavní stage na zámku
festivalu Prázdniny v Telči, což je jistě záruka
kvality. Čeká vás nejrůznější muzika, posezení na terase s koktejlem, vínem či pivem, a tedy příjemně strávené večery.
Abychom se nenudili a nebyli pouze na „domácí půdě“, vyrazíme s naším barem i do šiTL 6/2022

rokého okolí, kde budeme na pár svatbách či
festivalech.
Když to všechno sečteme dohromady, tak
do září se nudit nebudeme a pak už zase vymyslíme něco v Prostoru.
Za Prostor team
Václav Kadlec, Vojtěch Křížek, Jan Švarc
a Martin Štancl

U Roštěnky se očekává
vydařená sezona

Poslední dubnový víkend se U Roštěnky roztočily pípy, rozpálily grily i vatra a rozeznělo okolí. Kemp uspořádal už tradiční Telčské
čarování a zahájil sezonu 2022, která bude
plná dalších akcí, jak prozradili jeho majitelé
Lukáš a Markéta Mazalovi.
Čarování tentokrát přálo počasí, a tak se
po mnoha letech dočkalo velkého množství
návštěvníků, jak komentují manželé Mazalovi: „Tak po deseti letech, kdy byla většinou zima, a po covidových zákazech nám konečně
vše parádně vyšlo. Kraťasové počasí, skvělý
program pro děti, grilování, ukázka hasičského vybavení, muzika a pořádná vatra, volba nejhezčí čarodějnice. Účast byla parádní – stejná byla naposledy v roce 2012, takže
to vychází po 10 letech.  Závisí na počasí,
na které se v dubnu nemůžeme spolehnout.
Všichni, kdo přišli, byli úžasní a jistě si naši akci užili.“
1. května nemohl chybět už také tradiční čarodějnický kotlík – směs masa a zeleniny pečená v popelu po vatře z předchozího dne.
„A musíme říci, že se snědlo úplně všechno.
Ti, co přišli, nelitovali,“ dodávají Mazalovi.
Velkou návštěvnost si slibují od celé letošní
sezony. Tu loňskou jim velmi zkomplikovala
výstavba kruhového objezdu na ulici Jihlavská, která prakticky uzavřela příjezdové cesty ke kempu.
11. června jsou všichni zváni na hudební festival Roštěnka Open, na němž od 14:30 hodin

vystoupí celkem 7 kapel. Festival bude vhodný i pro rodiny s dětmi. Každý prázdninový
pátek se bude hrát Dětská roštejnská fotbalová liga a pravidelné budou také hudební večery a grilování.
„Všem moc děkujeme za účast na Telčském
čarování a těšíme se, že se k nám podívají
i v průběhu léta a ochutnají naše speciality
z grilu U Roštěnky,“ zvou manželé Mazalovi.
Ivana Holcová

Sdílení představí
v rámci tradičního
prázdninového běhu
limitovanou edici triček!

Šestý ročník Běhu městem šťastných lásek, který proběhne v Telči od 31. července
do 6. srpna, přinese jednu velkou novinku!
Sportovní trička bylo vždy možné zakoupit
jak při on-line registraci, tak i na místě. Letošní edice triček je však velmi speciální – limitovaná. Jejich barvou je královská modř,
která bezpochyby udělá z každé ženy královnu, z každého muže krále a z dětí urozená
princátka či princezničky. Kromě slušivé barvy zdobí trička i zbrusu nová a neokoukaná
grafika. Takže pokud chcete pomoci a ještě
u toho dobře vypadat, určitě si trička „přidejte do virtuálního košíku.“ Jen pozor — trička
budou k dostání pouze v rámci on-line rezervace na www.behyprohospice.cz! Na stánku
již bohužel k zakoupení nebudou! Proto určitě nepropásněte jedinečnou příležitost pořídit
si „královský šat“ za pouhopouhých 300 Kč!
Poslední termín pro objednávku triček je 30.
června 2022, přičemž on-line registrace běží
dál až do 6. srpna. Trička budou od poloviny července k vyzvednutí ve Sdílení nebo pak
ve stánku na náměstí.
Pokud nestihnete registraci on-line, opět bude možnost přihlásit se na běh přímo ve stánku na náměstí. Tam si zároveň budete moci
zakoupit druhou novinku letošního běhu —
funkční nákrčníky a běžecké čelenky.
Přijet či přijít na přelomu prázdnin na telčské
náměstí, podpořit Sdílení a užít si příjemný
čas se jeví jako skvělý program. Nemyslíte?
Milena Kopečná
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Sport
Oldschoolák 2022

9. ročník turnaje proběhne v sobotu 25. června
2022 v Dyjici u Telče.
Jedná se o vyhlášený turnaj, kterého se každoročně účastní hvězdy českého volejbalu. Diváci se mohou těšit například na Jana Štokra, Patrika Indru a další. Navíc nebudou chybět ani
hráči ze zahraničí. Týmy jsou složené vždy ze
4 mužů a 2 dívek, tzv. Mixy. Velkou zajímavostí turnaje je hra dle starých pravidel na ztráty, kterou již znají pouze pamětníci.
V neposlední řadě pořadatelé děkují místním
podnikatelům, kteří akci každý rok podporují.
Marek Brychta

Tělocvičná jednota
Sokol Telč nezahálí
V neděli 5. června od 16.00 hod. proběhnou v hale Sokola, Masarykova ul., Telč závody Malého TeamGymu. V sobotu 14. května
se naše TJ zúčastnila župních atletických závodů v Třebíči. Vedoucím výpravy byla Pavla Houdková. Startovalo 11 závodníků z Telče
a rozhodně se v silně obsazených kategoriích
neztratili.
Předškolní děti:
Jáchym Houdek – 5. místo (z 22)
Barunka Houdková – 22. místo (první závody,
2 a půl roku)
Žákyně I.:
Lucie Houdková – 7. místo (z 19)
Žáci I:
Štěpán Kochánek – 5. místo (z 14)
Žákyně II.:
Markéta Houdková – 1. místo (ze 14)
Viktorie Lojková – 5. místo
Žáci III.:
Václav Ondráček – 2. místo (z 10) – skvělý
hod kriketovým míčkem – 46,5 m
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Žákyně IV.:
Barbora Ondráčková – 7. místo (z 10)
Žáci IV:
Votěch Lojka – 3. místo (z 5)
Muži:
Jiří Houdek – 2. místo (z 8) – skvělý čas
na 1500 m – 5:15,50
Ženy:
Pavla Houdková – 3. místo (z 5)
Po smutných dvou letech se s obrovským nasazením podařily uspořádat tradiční závody
v moderní gymnastice. V neděli 15. května
startovalo 81 gymnastek z oddílů DDM Telč,
TJ Sokol Telč a Ukrajiny.
Vítězky jednotlivých kategorií:
Přípravka – sestava bez náčiní
roč. 2017 Kovářová Ela		
7.1
roč. 2016/17
Kadlecová Linda
7.0
roč. 2016 Navrátilová Ella		
6,7
roč. 2015 Ivanovská Milana
8.8
roč. 2013/14
Houdková Lucie
7.0
Začátečnice – obruč
roč. 2014/15
Suchá Tereza
7.2
roč. 2012 Nováková Monika
7.5
roč. 2011 Vacková Ema-dvojb.
14.6
Pokročilé – míč
1. – 2. třída
Adamcová Nela
7.8
3. třída Svobodová Gabriela
8.0
roč. 2011
Bartošová Rozálie
8,5
Výkonnostní – dvojboj o pohár
roč. 2011/12
Vejmělková Kristýna 17.9
roč. 2009		
Tomšů Michaela
18.4
Děkujeme všem, kteří se na uspořádání podíleli. Sponzoři: Město Telč, fa VIKI Dačice,
pí. Anderlová, p. Svoboda
Zpracovala hlavní rozhodčí E. Drdácká

Ze života spolku
V dubnu jsme dohráli florbalové soutěže Ligy Vysočiny všech mládežnických kategorií
a soustředili se na letní přípravu a na novou
sezonu. V SH Hradecká jsme organizovali dva Kempy talentované mládeže – VÝCHOD – Českého florbalu. Nakonec se
konal jen jeden v termínu 12. – 15. 5. – soustředění kluků kategorie U14 a U15, pro starší kategorii jsme nesplnili požadavky na velikost hřiště 20x40 m, proto se kemp nekonal.
Český florbal organizuje během sezony čtyři
soustředění kluků i děvčat od 14 let po juniory. V letošním roce bylo první v Havířově,
následně v Měníně u Hustopečí, třetí v Telči a závěrečné v České Třebové a Litvínově.
Pro zajištění programu celé akce jsme spolupracovali s Univerzitním centrem Telč, kde
bylo zajištěno stravování, ubytování a semináře pro trenéry, rodiče i hráče.
Kempu se zúčastnilo přes 60 chlapců (14 a 15
let) z východní části jednotlivých krajů Čech,
Moravy a Slezska. Program účastníci měli
velmi náročný a nabitý.

Další akcí bylo soustředění dorostu, dorostenek a starších žákyň 15. 5., kterého se zúčastnily výběry krajských reprezentací Vysočiny a jižních Čech. Na závěr proběhly

Kemp v Telči
přátelské zápasy v rámci regionů. Tyto organizované akce slouží jako příprava pro červnovou Olympiádu dětí a mládeže.
Poslední připravovanou akcí je Dětský den,
který se uskuteční v sobotu 4. 6. od 9:00h
v areálu sportoviště Hradecká.

Vysočina v pohybu

Vysočina v pohybu – minipřípravka
Sportovní hala ZŠ Hradecká v Telči se účastnila projektu otevřená sportoviště Vysočina
v pohybu od 25. 4. do 1. 5. 2022, týden sportu pro všechny zdarma. Zúčastnilo se přes
200 dětí a 70 dospělých. Převážně se hrál
florbal, míčové sporty a badminton.
Foto a text: Jaroslav Novák
Foto ke článku na str. 13

Zprávy z jednoty Orla
Velká cena v atletice
Orel Telč zve všechny mladé atlety do 15 let
na 6. ročník nejlepšího atletického víceboje
v okolí. Startujeme v sobotu 11. června od 9
hodin (registrace od 8:30) na krásně zrekonstruovaném atletickém areálu za gymnáziem v Telči. Soutěžit se bude v šesti kategoriích, krom nejmladších dětí zvlášť kluci
a děvčata. Pro každého máme něco připraveného. První tři v každé kategorii dostanou
krásné ceny a každý sportovec limču zdarma.
Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Pošlete své děti sportovat!!! Podrobnosti na www.
oreltelc.cz/atletika.
David Kovář
Foto k článku na str. 13
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Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je Kalendář kulturních,
společenských a sportovních akcí města
Telče od června do září 2022 uveden v samostatném tisku Telčské léto 2022.
K dostání v Telčských listech 06/2022,
na Informačním centru na radnici a v Městské galerii Hasičský dům na náměstí Zachariáše z Hradce.

Koncert KPH

Chovatelé

12. 6. 7.00 – 9.00
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
Zajištěn výkup kůží, výkup exotů, prodej
krmiv a krmných doplňků.

Zimní stadion

Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy
Bližší informace k pronájmu ledové plochy
a termínům konání veřejného bruslení naleznete na webových stránkách www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

8. 6.
19.00
sál ZUŠ
Pavel Fajtl – housle, Karel Plocek – viola, Štěpánka Plocková – violoncello (jako
host).
Na programu jsou skladby od N. Mestrina,
J. S. Bacha, B. Martinů, A. Vivaldiho a dalších.

Věž sv. Ducha

Krteček

Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města a s expozicí peklo.
Podzemí je přístupné dle rezervačního systému.
www.telc.eu/turista_a_volny_cas/turisticke_atraktivity_mapy/telcske_podzemi

Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče
s dětmi v orlovně, Jihlavská 77, otevřeno
každé úterý od 9 do 12 hod. Příjemné posezení v herničce, hravé tvoření a cvičení. Tel.
775 219 362,
www.krtecek.org,
www.facebook.com/centrumkrtecek

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Slavíčkova 387
Klub Po – Pá 13:00 – 17:00 h.

Klub Prostor

Jihlavská 77
https://www.facebook.com/klubProstor

Klub důchodců

v budově polikliniky
Klub nabízí: pondělí v 9.00 vzdělávací
kroužek, čtvrtek v 9.00 cvičení a ve 14.00
dramatický kroužek
Více informací v klubu

Registrujte se
na Charitativní
půlmaraton
na podporu mobilního
hospice v Telči

sobota 18. června
www.behyprohospice.cz
Běžecký závod se koná
na cyklostezce v Lipkách.
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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

Oslavte s městem Telč 30 let
od zápisu na Seznam UNESCO

19. a 20. srpna
Historické slavnosti
Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna
aneb Propojení historie
v čase

Bohoslužby
Římskokatolické
sobota 18.00
neděle 7.30
9.00
10.30

Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží

Slavnost Božího Těla, čtvrtek 16. 6.
8:00 Matka Boží, 18:30 sv. Jakub
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele,
čtvrtek 23. 6. v 8:00 Matka Boží
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova,
pátek 24. 6. v 17:00 sv. Jakub
Slavnost sv. Petra a Pavla, středa 29. 6.
8:00 Matka Boží

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.

13. 6.
14. 6.

IV.
15. 6.
V. - VI. 16. 6.

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

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Mia Polívková, Štěpnice
Vanda Stará, Podolí

Blahopřejeme novomanželům
Karel Josef Pospíchal, Dačice
a Alena Tesařová, Český Rudolec
Petr Opatrný, Telč
a Zuzana Mühlbecková, Telč

Opustili nás
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Uzávěrka příštího čísla
středa 15. června

Jan Vejmělek, Nevcehle
85 let
František Kadlec, Podolí		
79 let
Anežka Bustová, Zvolenovice
89 let
Božena Slavíčková, Štěpnice
91 let
Vlasta Kmentová, 		
83 let
Jiří Pavlíček, Štěpnice		
70 let
Dana Obrová, Vanov		
59 let
Věra Chadimová, Mrákotín
81 let
Jaroslav Svěrák, Krahulčí
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).
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Vydařená sobotní akce Folklor v máji
V sobotu 21. května proběhla na náměstí celodenní akce Folklor v máji, ve kterém se představily folklorní soubory ze tří měst UNESCO, Praha, Český Krumlov, Telč. Vystoupily folklorní soubory Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan Telč, Krahuláček Krahulčí, Kytice Praha, Růže Český
Krumlov a Muskátlis z partnerského města Šaľa. V poledne přiběhl na náměstí mezinárodní tým nejdelšího štafetového běhu na světě Peace Run
s hořící pochodní jako symbolem míru a porozumění mezi lidmi a národy.
Foto: Ilona Jeníčková
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