8

srpen
2022
ROČNÍK XXXIII
Cena: 10 Kč

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně Město Telč

Netradiční prohlídky města na paddleboardu

Více na str. 5
Dětský den v Řásné se povedl ☺
Více na str. 17

Návštěva japonského velvyslance – pana Hideo Suzuki

Více na str. 5

Oslavte s městem Telč 30 let
od zápisu na Seznam UNESCO

19. a 20. srpna

Další vzácná návštěva města – tentokráte
z Taiwanu
Více na str. 3 a 11

Historické slavnosti
Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna
aneb Propojení historie v čase
Program přílohou TL

Parní léto 2022

Více na str. 15

Z jednání rady města
91. schůze – 15. června

--Rada města (dále RM) schválila uzavření
smlouvy č. 519-2022-16233 o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění a distribuce plomb a lístků o původu
zvěře orgány státní správy myslivosti podle
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
v platném znění.
--RM schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Telč a Oblastní galerií
Vysočiny v Jihlavě při přípravě a realizaci
rezidenčního pobytu francouzské umělkyně v Telči ve dnech 27. 6. – 28. 8. 2022.
--RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi vypůjčitelem městem Telč a půjčitelem Masarykovou univerzitou Brno, jejímž
předmětem jsou umělecká díla malířky Míly Doleželové.
--RM schválila uzavření „Dohody o spolupráci při pořádání akce Prázdniny v Telči
2022“ v době konání akce Prázdniny v Telči 2022 od 29. 7. do 14. 8. 2022 a rámcové
„Smlouvy o užití veřejného prostranství“.
--RM schválila udělení výjimky ze stanoveného období nočního klidu pro akce Motoholomek 2022 dne 18. 6. 2022 a Pivní fest
2022 dne 16. 7. 2022 v areálu Panského
dvora v Telči do půlnoci toho dne.
--RM schválila provedení rozpočtového
opatření RM 3/2022.
--RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným společností EG.D, a.
s., zatěžující pozemek parc. č. 735/2 v obci
a k. ú. Telč v souvislosti se stavbou „Telč,
TS Hradecká, kab. VN, NN“.
--RM schválila uzavření smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě řešící uložení vedení veřejného
osvětlení na pozemku p. č. 6166/2 zapsaného na LV 3562 pro obec a katastrální území Telč.
--RM na základě doporučení komise pro
otevírání a hodnocení nabídek rozhodla,
že dodavatelem zakázky „Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku
SDH Telč“ bude společnost TECHSPORT,
s. r. o., Palackého třída 155a, 612 00 Brno, IČ: 25524135. RM schválila uzavření
smlouvy o dílo.
--RM souhlasila s umístěním sídla společností DSO OHR a OHR Services, s. r. o.,
na adrese Na Sádkách 453, 588 56 Telč.

92. schůze – 20. června

--RM vzala na vědomí zápis z jednání konkursní komise o průběhu konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitelky/ředitele Mateřské školy Telč, příspěvkové organizace, se sídlem Komenského 512, 588 56 Telč.
str. 2

--RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jmenovala Mgr. Bc. Lenku Jantačovou na vedoucí
pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské
školy Telč, příspěvkové organizace, se sídlem Komenského 512, 588 56 Telč s účinností od 1. srpna 2022 popř. dle dohody.

93. schůze – 29. června

--RM schválila výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Telč,
příspěvkové organizace na školní rok
2022/2023.
--RM schválila aktualizaci odpisového plánu
k 1. 7. 2022 Základní škole Telč, Masarykova 141, příspěvkové organizaci.
--RM schválila přílohu č. 1 Smlouvy 1/2008
uzavřené v roce 2018 se společností Tritius
Solutions, a. s., – aktualizovanou specifikaci webových softwarových služeb knihovního systému Tritius.
--RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
části nebytových prostor v budově čp. 70
na nám. Zachariáše z Hradce s vypůjčitelem Základní uměleckou školou Telč, příspěvkovou organizací.
--RM schválila provedení rozpočtového
opatření RM 4/2022.
--RM schválila výpůjčku zrekonstruovaných
nebytových prostor v bývalém Domově
pro seniory čp. 44, ul. Špitální v Telči, společnosti Služby Telč, spol. s r. o., k účelu
ubytování.
--RM schválila rozpočtové opatření pro §
3322/5171 ve výši 222 197 Kč z § 6409 –
ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva, na zajištění financování akce „Obnova fasády
objektu radnice“.
--RM schválila rozpočtové opatření pro §
2212/5171 ve výši 495 000 Kč z § 6409 –
ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva, na zajištění financování obnovy dvora bývalého
domova pro seniory.
--RM schválila rozpočtové opatření pro §
6171/5171 ve výši 120 000 Kč z § 6409
– ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva,
na dokončující práce a vybavení prostor
objektu radnice.
--RM schválila přijetí finančního daru
od společnosti EG.D, a. s., ve výši 30 tis.
Kč určeného na akci „Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna“.
--RM schválila finanční příspěvek pro Domov sv. Anežky ve výši 5 000 Kč.
--RM schválila přijetí finančního daru ve výši 10 000 Kč na humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Inspirace
z České
inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
13. 8. – Nábřeží keramiky a skla
Od 10.00 do 18.00 hodin, Tylovo nábřeží, Hradec Králové
Na Tylově nábřeží proběhne již 17. ročník svátku keramiky a skla. I tentokrát
budou moci návštěvníci prohlížet a nakupovat výrobky sklářských a hrnčířských mistrů z celé naší země. Vstup
zdarma.

CHEB
13.–14. 8. – Letecký den
Letiště Cheb

JINDŘICHŮV HRADEC
27. 8. – opera Carmen
Místo konání – III. nádvoří státního
hradu a zámku v Jindřichově Hradci

KUTNÁ HORA
27. 8. – Kutnohorské parkování
Od 14:00 hod. – zábavné odpoledne
v parku pod Vlašským dvorem
Nebude chybět občerstvení, kulturní
program ani hry a dílny pro děti. V letošním ročníku se budete moci také seznámit s partnerskými městy Kutné Hory.

LITOMYŠL
14.–18. 8. – Litomyšlské dny barokní tradice
7. ročník kulturně-duchovního festivalu
barokní barokního dědictví

POLIČKA
12.–14. 8. – Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival,
jehož hlavní scénou je poličské náměstí – klasická hudba, jazz, rock divadlo,
věžní hudba.

TELČ
19.–20. 8. – Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
30 let od zápisu měst Prahy, Českého
Krumlova a Telče na Seznam UNESCO

TŘEBOŇ
20.–27. 8. – Filmový festival Třeboň
1. ročník festivalu českých a slovenských filmů – kino Světozor
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
TL 8/2022

Starostovo okénko
Návštěva z Taiwanu
V polovině července jsme v Telči měli tu
čest přivítat delegaci vedenou předsedou
Legislativního dvora Taiwanu panem You
Si-kun. Spolu s ním navštívili naše město další členové Legislativního dvora a zástupci
Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře
v České republice. Na návštěvu Telče pozval pana You Si-kun předseda
Senátu ČR Miloš Vystrčil, který mu tímto
mohl oplatit jeho pohostinnost, když ho při
návštěvě české delegace na Taiwanu provedl svým domovským městem I-lan. Setkání
se zúčastnili i zástupci Kraje Vysočina pan
hejtman Vítězslav Schrek, 1. náměstkyně
hejtmana a telčská zastupitelka paní Hana
Hajnová a 2. náměstek hejtmana pan Vladimír Novotný. Během návštěvy byly diskutovány možnosti a již dosažené výsledky
vzájemné spolupráce mezi Krajem Vysočina
a Taiwanem, a to zejména v oblasti zdravotnictví, elektronizace, digitalizace a kybernetické bezpečnosti. Velkou radost mi udělalo, že členové delegace měli možnost krátce
pohovořit i s několika telčskými podnikateli.
Na turisty z Taiwanu jsme byli v „předkovidové“ době v Telči zvyklí. Skupiny těchto
turistů pravidelně přijížděly obdivovat krásy
našeho města, turisté využívali služeb místních restaurací a telčských průvodců, mnoho z nich nakupovalo u místních obchodníků. Telčští podnikatelé vyjádřili přání, aby
se k nám taiwanští turisté vrátili co nejdříve.
Panu You Si-kun i všem ostatním se v Telči
moc líbilo.
Foto z návštěvy naleznete na str. 11
Stavíme, opravujeme, rekonstruujeme
I přes nepříznivou situaci na stavebním trhu, kdy se zvyšují ceny materiálů i energií, některých materiálů je nedostatek, se
městu daří realizovat veškeré stavby podle
plánu. Probíhá rekonstrukce ulice Svatoanenská, budujeme inženýrské sítě a komunikace v rámci 1. etapy v lokalitě „Dačická“, dokončujeme rekonstrukci v mateřské
škole v ulici Komenského. Cyklisté i turisté
s radostí sledují postup prací na cyklostezce
do Volevčic a na výstavbě lávky pod mostem v ulici Batelovská. U bytových domů
v ulici Hradecká se buduje nový vodovod.
I v letošním roce jsme byli veleúspěšní v žádostech o nejrůznější dotační tituly a již nyní
vypisujeme výběrová řízení na další stavby
ve městě. Více se o realizovaných a připravovaných stavbách dočtete v článku pana
Vladimíra Švece – vedoucího Odboru rozvoje a územního plánování.
TL 8/2022

V parkovacích automatech zaplatíte kartou
Možná jste si všimli, že na třech hlavních
parkovištích v Telči je v současné době
možné platit bezkontaktně bankovní kartou
(případně mobilním telefonem či hodinkami). Nebylo to úplně jednoduché, ale dobrá
věc se podařila. Možnost tohoto druhu platby usnadní placení především zahraničním
turistům, kteří mohli mít problém s českými
mincemi. Dozajista ale pomůže nám všem.
Touto platební technologií se chystáme vybavit i parkovací automat na náměstí. Především občané Telče a obcí z blízkého okolí
určitě oceňují možnost parkovat na parkovištích na ulici Hradecká a Svatoanenská
po dobu 30 minut zdarma. Pro takové parkování si není nutné vyzvedávat z parkovacího automatu parkovací lístek. Zcela postačí dát za okénko parkovací hodiny nebo
papírek s časem příjezdu na parkoviště. Velmi tímto děkuji členům a členkám Komise
pro kulturu a cestovní ruch, z jejichž podnětu došlo jak k doplnění parkovacích automatů o možnost bankovní platby, tak i k částečné úpravě cen parkovného.
Všude dobře, v Telči nejlépe
Mnozí z nás se v srpnu rozjedeme na zasloužené dovolené, mnozí z nás si budou užívat naši krásnou Telč. Srpen je, co se týče
kulturních a jiných akcí v Telči, nejplnější.
Ve svých pravidelných sloupcích nerad jednotlivé akce „vypichuji“, není to spravedlivé. A kdybych měl zmínit všechny srpnové
akce, počet znaků mého sloupku by mi k tomu nestačil. O všem, co se v srpnu bude konat, se můžete dočíst v telčském kulturním
kalendáři na webu města a v tištěném letáku Telčské léto 2022. Zároveň vás o všem
informujeme prostřednictvím Mobilního
rozhlasu a facebookových stránek města.
Pokud jste se k odběru informací z telčské
radnice ještě nepřihlásili, vřele vám to doporučuji. Jestli se domníváte, že jsem si nadpis
„Všude dobře, v Telči nejlépe“ pro svůj text
upravil já sám, vyvedu vás z omylu. Před 91
lety, v prosinci 1931, začali činovníci telčského sokola připravovat vrchol nadcházející plesové sezóny, šibřinky. Ač nežili v době
takového dostatku jako my dnes, zvolili pro
ně právě slogan VŠUDE DOBŘE – V TELČI NEJLÉPE. Pojďme si tu naši srpnovou
Telč se všemi akcemi pořádně užít, pojďme společně oslavit všechna kulatá výročí,
která v letošním roce v Telči máme, pojďme
si dát pivo, víno nebo kávu na našem krásném náměstí, pojďme se společně setkávat
na uličních slavnostech, které, jak vím, se
v některých ulicích v letošním roce opětovně chystají. Velmi se na tato setkávání s vámi těším.
Váš starosta
Tel. č. 731 955 738
vladimir.brtnik@telc.eu

Informace o realizovaných
a připravovaných stavbách
Realizace investičních projektů města je rovněž o prázdninách v plném proudu. Probíhá
rekonstrukce ulice Svatoanenská. Před zahájením prázdnin se podařilo dokončit rekonstrukci parkoviště v ulici, je dokončena rekonstrukce chodníku kolem prodejny PRAKTIK,
probíhají práce na rekonstrukci dalších úseků chodníků. V období září–říjen bude probíhat rekonstrukce prostoru před horní bránou
náměstí, vč. vybudování přechodu v těchto místech. Závěrečným krokem v ulici bude
dokončení ploch zeleně. Akce bude stavebně
dokončena tento rok v listopadu.
V lokalitě Dačická pokračují práce na výstavbě inženýrských sítí a komunikací pro připravované stavební parcely v ul. Dačická – I. etapa.
V současné době je položena většina inženýrských sítí a již probíhají práce na pokládce konstrukčních vrstev komunikací. Ukončení předpokládáme rovněž v listopadu letošního roku.
V průběhu měsíce srpna budou dokončovány
stavební práce na rekonstrukci MŠ Komenského. V projektu rekonstrukce MŠ Komenského došlo k rekonstrukci tří tříd, vč. provozního
zázemí školky. Nové třídy budou k dispozici
od září letošního roku.
Dále probíhá výstavba cyklostezky do Volevčic
a vybudování lávky pod mostem v ulici Batelovská. V současné době je na cyklostezce již
položen finální povrch s tím, že probíhají dokončovací páce. Kompletní dokončení cyklostezky se předpokládá v září letošního roku.
Rovněž konstrukce lávky pod mostem v ulici
Batelovská, vč. zábradlí, je umístěna. Chybí dokončení umístění podlahových roštů a osvětlení
lávky. V průběhu srpna dojde ze strany Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny k rekonstrukci
silničního zábradlí mostu, vč. drobných navazujících oprav mostu, s tím, aby lávka mohla být
na přelomu srpna/září plně otevřena veřejnosti.
Probíhá rovněž rekonstrukce vodovodu v ulici
Hradecká u bytových domů. Akce bude ukončena v srpnu letošního roku.
Mezi další probíhající stavební akce patří rekonstrukce fasády objektu radnice. Zde je ukončení
obnovy plánováno na září 2022.
V září letošního roku bude zahájena rekonstrukce dvou bytů v bytovém domě v ul. Slavatovská. Dále předpokládáme v letošním roce zahájení řešení přeložky vodovodu v ulici Dačická.
Vzhledem k úspěšným žádostem v dotačních
programech nás nyní čeká příprava a zahájení
řady dalších investičních akcí. Jde např. o rekonstrukci ulice Na Sádkách (úsek kolem benzínky, MěÚ k rodinným domům), rekonstrukce
tělocvičny vč. zázemí ZŠ Hradecká, výstavbu
sociálního zázemí u rybníka Roštejn. Rovněž
město Telč obdrželo dotaci na I. etapu revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka.
Vladimír Švec
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Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Jak to vidíme my
Prázdniny jsou za polovinou a léto ve fázi dozrávání, která přinesla mj. i bohatou
kulturní úrodu. Z akcí, které jsme navštívili, bychom zmínili třeba koncerty vážné hudby v rámci Music Academy Telč
nebo zajímavé výstavy – Míly Doleželové v Městské galerii Hasičský dům,
francouzské výtvarnice Delphine Gatinois v Gamoneu v bývalé synagoze nebo originální instalace v galerii Síň na židovském hřbitově, kde se umělci střídají
každý týden. Na přelomu července a srpna zahajují folkové prázdniny a náš tým
se poté pověnuje i sportu – zúčastníme se
Závodů dračích lodí na Štěpničáku a také
poběžíme benefiční běh na podporu domácího hospice Sdílení. Užijte si zbytku léta a ať je i pro vás bohaté – ať již
na různé zajímavé akce, nebo třeba jen
na nabrání sil, které budeme na podzim
jistě potřebovat.
Na sobotu 3. září bychom vás chtěli pozvat na Zastupitelský klub pro veřejnost – poslední v tomto volebním období.
Prodiskutujeme body zářijového, rovněž
posledního, zastupitelstva a také cokoliv
dalšího, co vás bude zajímat. Místo a čas
setkání zveřejníme před jeho konáním
na www.spolecneprotelc.cz a facebooku
Společně pro Telč. Těšíme se na viděnou.
Jiří Pykal, Hana Hajnová,
Helena Tomíšková,
Petra Kujínek Polodnová a Petr Vařbuchta
Na Oslednicích bezpečněji
Jsem rád, že byla v druhé polovině června před vyústění stezky z Oslednic na novoříšskou silnici instalována další přidaná

zábrana. Nyní by se tak již nemělo stát,
že by nepozorný či neopatrný cyklista
při rychlém sjezdu „vletěl“ autu na silnici pod kola. Trvalo to trochu déle, neboť
str. 4

jsem tento podnět vznesl již na semináři zastupitelů v prosinci, ale nakonec se
podařilo. Díky všem a zejména Službám
Telč, které instalaci provedly. Rodiče, jejichž ratolesti rády shlížejí na krásy města
a okolí ze sedla bicyklu, tak mohou být,
co se týká Oslednic, jistě klidnější. 
Jiří Pykal
Vyhodnocení Ankety spokojenosti občanů
Na úvodní dotaz Jak se vám ve městě žije? většina respondentů odpověděla, že
spíše dobře a ani dobře ani špatně. Oproti roku 2018 jsme zaznamenali výrazný
pokles u odpovědi velmi špatně. Další
otázky směřovaly k hodnocení prostředí
a služeb ve městě. U pracovních příležitostí se vnímání zhoršilo (drtivě převládá
hodnocení spíše špatně a velmi špatně),
u příležitostí pro podnikání je však zlepšující posun ke středu a pokles odpovědí
velmi špatně. Dostupnost bydlení je opět
hodnocena spíše negativně a naopak kulturní a sportovní vyžití jako spíše dobře,
což je zcela totožný výsledek jako před
4 lety.
Úroveň zdravotní péče je hodnocena stejně jako v roce 2018, tedy spíše dobře,
avšak její dostupnost je nyní hodnocena mnohem hůře, převládá spíše špatně
a velmi špatně. U fungování škol převládá spíše dobře a velmi dobře – u základních je hodnocení stejné, u mateřských
mírné zhoršení. U možností nakupování
se vnímání zhoršilo a převládá spíše špatně a velmi špatně.
U množství a kvality zeleně došlo k mírnému zlepšení, převládá odpověď spíše
dobře a velmi dobře. Možnosti parkování
jsou kolem středu, nicméně došlo k mírnému zhoršení. Vnímání mezilidských
vztahů se mírně zlepšilo, kdy převládá odpověď ani dobře, ani špatně a spíše dobře. Dostupnost úřadů je hodnocena stejně jako v roce 2018 (převládá spíše
dobře a ani dobře ani špatně), ale nastal
pozitivní posun v komunikaci úřadů.
Jako nejpalčivější problémy tedy hodnotí občané pracovní příležitosti, dostupnost bydlení, dostupnost zdravotní
péče a možnosti nakupování. Nejenže to
potvrzuje obdobné závěry z ankety z roku 2018, ale za 4 roky došlo ve vnímání
ještě k posunu k horšímu. Tyto body opět
zařadíme mezi největší priority v našem
programu a budeme na ně myslet při rozhodování a každoroční tvorbě rozpočtu
města a fondu projektů.
A jak občané odpovídali na další otázky
v anketě? Na pokračování se můžete těšit
v příštím čísle TL.
Jiří Pykal

Bylo, je a bude
Místostarosta informuje

Plán rozvoje sociálních služeb – díl 2
Vážení spoluobčané,
jak jsme vás již informovali, v únoru jsme
zahájili přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Telč na období 2023–2025, který se zaměřuje na potřeby obyvatel našeho města a blízkého okolí
v oblasti poskytování a dostupnosti sociálních služeb. Vedle řídicí skupiny, která
dohlíží na průběh zpracování nového plánu, jsme ustanovili také pracovní skupinu, se kterou se zaměřujeme na řešení potřeb cílových skupin „Rodina, děti, mládež
a osoby ohrožené sociálním vyloučením“
a „Senioři a osoby se zdravotním postižením“.
Proces zpracování plánu jsme naplánovali
do dvou etap. Aktuálně máme za sebou 1.
etapu, která probíhala od února do května
2022. Jejím výstupem je zpracovaná analytická část připravovaného plánu, která zahrnuje socio-demografickou analýzu
správního obvodu ORP Telč, analýzu poskytovatelů sociálních služeb v území (nabídka sociálních služeb, přehled kapacit
a naplněnosti sociálních služeb), průzkum
mezi starosty obcí a také tzv. SWOT analýzy mapující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s dalším rozvojem
sociálních služeb v území.
Nyní zahajujeme 2. etapu, která bude
probíhat až do září 2022. V této etapě se
ve spolupráci s pracovní skupinou postupně zaměříme na návrhovou a také implementační část plánu. V rámci návrhové
části plánu se bude jednat o nastavení vize,
cílů, opatření a konkrétních aktivit souvisejících s poskytováním a dostupností sociálních služeb v území správního obvodu
ORP Telč. V rámci navazující implementační části plánu dojde k nastavení kompetencí a zodpovědnosti za plnění plánu
včetně nastavení monitorovacích indikátorů pro snadnou a rychlou kontrolu, jak se
stanovené cíle a opatření plánu daří naplňovat.
Pavel Komín

MÍLA
DOLEŽELOVÁ
Výstava v Městské galerii
Hasičský dům
do 31. 12. 2022
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Telč navštívil japonský
velvyslanec
3. července navštívil naše město v doprovodu pana předsedy Senátu Miloše Vystrčila a poslankyně Evy Decroix japonský
velvyslanec v ČR –SUZUKI Hideo. Využili jsme této krátké návštěvy a zeptali se ho
na pár otázek.
Je to vaše první návštěva Telče?
Ano, jsem tu poprvé. Dostal jsem doporučení od pana Vystrčila. Jsem rád, že jsem mohl
tento klenot České republiky a celého světa
navštívit.
Říká se, že první dojem je nejdůležitější.
Jak na vás v tomto směru zapůsobilo naše město?
Je to pro mě takový klenot, který je schován za oponou. Za touto oponou jsem objevil
zcela jiný svět, kde sluníčko maluje obrázky
na krásně barevné domečky. Je to jako kouzlo
nebo pohádka. Jsem ohromen.
Před covidem přijížděla do Telče spousta
japonských turistů. Kdy očekáváte jejich
návrat?
Doufám, že „covidová situace“ už je mnohem lepší a že v lidech je velký hlad po cestování. Myslím si, že velmi brzo. 
Já sám budu Telč v mé domovině propagovat
a všem svým přátelům určitě řeknu, ať se sem
přijedou podívat!
Pm

Bloudění Finskem.
V Telči otevřel kukuřičný
labyrint
Od začátku července mohou lidé v Telči navštívit první kukuřičné bludiště. Pole s přírodním labyrintem o rozloze 0,8 hektaru se nachází u silnice směrem na Radkov, kousek
od Podhájského rybníka. Podobných bludišť
je na různých místech Česka celkem pětadvacet. Každé z nich ve tvaru jiného státu Evropské unie, v Telči se lidé mohou projít po Finsku. Součástí programu jsou hry a úkoly pro
děti i dospělé, organizátoři chystají také noční
bloudění.
Bludiště je v provozu od první prázdninové
neděle. „V této oblasti jsou Kukuřičáci poprvé, takže o nich zatím není takové povědomí, ale už první den pár návštěvníků přišlo
a budeme se těšit na další,“ říká organizátorka Jitka Janichová. Podle ní bylo při prvním dnu také třeba doladit stání pro auta. Lidé
by neměli parkovat na cestě podél obslužného domku, vozy mají stát v jedné linii za sebou na daných souřadnicích (49.1641314N,
15.4658358E).
O prázdninách je možné labyrint procházet
od devíti ráno do osmi večer. „Doporučujeme
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Foto: Marie Majdičová

sledovat aktuality na našem webu. Jsme venku a někdy nás z pole vyžene nepříznivé počasí,“ upozornila Janichová. Na pole je podle
ní dobré se vybavit pitím, případně svačinou.
Organizátoři předpokládají provoz bludiště
do konce září, orientovat se ale budou především podle požadavků na sklizeň.
Bludiště fungují téměř ve všech krajích, každé z nich kopíruje tvar jiného státu Evropské
unie. „Telčský labyrint je ve tvaru Finska,
uličky jsou vlastně spojnice mezi městy a zajímavými místy tohoto státu,“ přiblížila Janichová. Na poli nejde pouze o procházku, součástí bloudění jsou úkoly pro děti i dospělé,
při jejich plnění se dozví zajímavosti o státu,
kterým prochází. Časová náročnost bludiště
je přibližně hodina a půl. Organizátoři plánují minimálně jeden termín nočního bloudění,
o datu budou informovat na webu (www.kukuricaci.cz) a sociálních sítích.
Pole mohou navštívit celé rodiny včetně kočárků a domácích mazlíčků. „Cesty jsou dostatečně široké a pejsci se mohou bludištěm
pohybovat na vodítku,“ doplnila Janichová. Za přetvořením pole v kukuřičné bludiště
podle ní stojí mnoho příprav, jednání a technických výzev. „Není to tak jednoduché, jak
by se na první pohled mohlo zdát. Zároveň dopředu nemůžeme slíbit, že labyrint bude v provozu i příští rok, plodiny se musí obměňovat,
záleží na mnoha faktorech,“ vysvětlila.
„Těšíme se na všechny návštěvníky. Doufáme, že se u nás odreagují, pobaví, potrápí
mozkové závity a dozví něco nového. Za vyřešení úkolů v bludišti všechny odměníme malou
pozorností,“ pozvala do kukuřičného bludiště
Jitka Janichová.
Marie Majdičová

Netradiční prohlídka
města? Na paddleboardu!
Od začátku léta se na hladině Štěpnického
a Ulického rybníka plaví skupinky na paddleboardech. Kromě sportovního zážitku si

mohou užít především pohled na historické
centrum ze zcela jiného úhlu. „První plavby
startovaly už v červnu, konec sezóny plánujeme na srpen. Pokud však bude počasí přát
i v září, nevylučujeme možnost přidat pár
podzimních termínů,“ informoval provozovatel Roman Čermák. Podle něj je trasa telčskými rybníky vhodná i pro začátečníky,
většina z nich se pak za dvě hodiny kromě základů naučí také pádlovat ve stoje.
Zájemci o plavbu si ji mohou rezervovat
na webu www.paddleboardytelc.cz, kde jim
po vyplnění formuláře organizátoři nabídnou volný termín. Plavit se lze o víkendu
i ve všední dny. „Rezervace se vždy začátkem
léta začínají rychle plnit, aktuálně zbývá už
jen pár posledních míst,“ uvedl k obsazenosti
Roman. Brázdit telčské rybníky na paddleboardech je možné už třetí sezónu.
Nejčastěji plavbu vyhledávají dvou až čtyřčlenné skupinky. „Pár zákazníků se dokonce vrátilo opakovaně, nejčastěji ale lidé plavby kupují jako dárek pro své blízké,“ doplnil
Roman s tím, že účastníci tradičně nejvíce
oceňují a jako nejzajímavější hodnotí tu část
plavby, kdy proplouvají pod mosty v zámeckém parku a výhled na zámek, který následuje.
Součástí zážitku je kromě osvojení si základů
paddleboardingu a prohlídky města také piknik na ostrově a fotky na památku. Plavit se
mohou téměř všechny věkové kategorie, například vloni trasu zvládla téměř osmdesátiletá paní. „Měli jsme i posádku s malým psíkem a několik zahraničních skupin,“ dodal
Roman. Organizátoři pro letošní rok rozšířili
tým o dva nové instruktory. „Nově se na prknech bude možné potkat s Markétou a Milanem. Další novinkou jsou nové paddleboardy
i lehce upravené složení pikniku. Trasu a další osvědčené věci necháváme v původní podobě,“ shrnul, co letos účastníky plaveb čeká, Roman Čermák.
Marie Majdičová
● Našel se ve vaší obci poklad nebo třeba
jen houby v zimě jako ve Velké Lhotě?
● Napadl u vás sníh v létě?
● Připravujete nějakou společenskou
nebo sportovní akci?
Napište nám na tl@telc.eu, uzávěrku
máme vždy 15. v měsíci

Poděkování
Ze srdce děkujeme lékařkám, sestřičkám
a p. Adamcovi ze Sdílení v Telči za veškerou péči, kterou poskytovali naší mamince
a babičce Martě Uhlířové.
Díky za to, že jste. Vaše práce má smysl!
Rodina Uhlířova
str. 5

Policie ČR Telč
informuje
Muž zneužil cizí platební kartu
Policisté objasnili případ zneužití platební karty, ke kterému došlo v první polovině
dubna. Policejní inspektor sdělil podezření
ze spáchání dvou trestných činů osmačtyřicetiletému muži. Muž využil toho, že ho
nechal majitel platební karty u sebe nějakou dobu pobývat. Při svém pobytu v domě
v obci na Telčsku se mu podařilo zjistit PIN
kód, následně vzal bez vědomí majitele platební kartu a provedl v Jihlavě prostřednictvím bankomatu výběr peněz. Následoval
ještě další výběr a majitel karty přišel celkem o více než třicet tisíc korun. Když okradený muž zjistil, že ke zneužití karty došlo,
oznámil případ policistům a ti zahájili prověřování. Provedli šetření a okolnosti případu rozkryli. Na základě shromážděných důkazů poté sdělili osmačtyřicetiletému muži
podezření ze spáchání přečinu krádeže
a přečinu neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. Případ
policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení.
Řidič jel rychle a byl opilý
V neděli 26. června kontrolovali policisté
v Telči dodržování nejvyšší povolené rychlosti jízdy v obci. Po deváté hodině dopoledne naměřili u řidiče vozidla Fiat, který
jel po ulici Dačická, rychlost 63 kilometrů za hodinu. Automobil policisté zastavili a provedli kontrolu. Zjistili, že řidičem
je jednasedmdesátiletý muž. Při dechové
zkoušce u řidiče naměřili hodnotu 1,23 promile alkoholu. Obdobné hodnoty u něho
ukázaly také opakované zkoušky. Policisté
muži zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu
další jízdu. Řidič je podezřelý ze spáchání
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté prověřují. Dále se dopustil přestupku na úseku dopravy.
Vloupání do stánku
Policisté pátrají po pachateli, který se v Telči na ulici Radkovská vloupal do prodejního stánku. V noci z pátku 8. července na sobotu vnikl do stánku u kukuřičného bludiště
a odcizil odznáčky, magnetické štítky a další věci. Pachatel způsobil předběžně vyčíslenou škodu dva tisíce korun. Policisté
provedli na místě činu ohledání a zadokumentování. Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Případ policisté prověřují
a po pachateli pátrají.
Poškození litinového sloupku
V sobotu 25. června poškodil pachatel
v Telči litinový sloupek, a způsobil tak škodu přibližně za osmnáct tisíc korun. K činu
došlo kolem jedenácté hodiny večer u silnistr. 6

ce v lokalitě ulice Lipky. Litinový sloupek
zůstal po poškození pachatelem na místě
v několika kusech. Policisté provedli šetření, případ prověřují pro podezření ze
spáchání trestného činu poškození cizí věci,
po pachateli pátrají.
Cyklistka havarovala
Ve středu 13. července havarovala v katastru obce Žatec cyklistka. Před druhou hodinou odpoledne jela třiačtyřicetiletá žena na elektrokole ve směru na Telč. Najela
na krajnici a následně havarovala v příkopu. Při havárii se cyklistka zranila a byla
zdravotnickou záchrannou službou letecky transportována do jihlavské nemocnice.
Provedenou dechovou zkouškou policisté
u ženy požití alkoholu vyloučili. Místo nehody ohledali a zadokumentovali. Havárii
policisté šetří.
Krádež litých kol
Policisté pátrají po pachateli, který ve středu
13. července v době od 00:00 hod do 03:00
hod. v Telči na ulici Batelovská odmontoval a odcizil ze zaparkovaného automobilu
4 ks originálních kompletních alu kol s maticemi, čímž způsobil majiteli škodu odcizením ve výši 54.450 Kč. Policisté provedli
na místě činu ohledání a zadokumentování. Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro
podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Případ policisté prověřují a po pachateli pátrají.
npor. Radomír Špringer
Vedoucí obvodního oddělení

Hasičské zprávy
Od 17. května 2022 do 14. července 2022
zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze stanice Telč
u sedmapadesáti událostí. Z tohoto počtu
bylo pětačtyřicet technických pomocí, sedm
dopravních nehod, tři požáry a dvě taktická
cvičení. Z technických zásahů hasiči prováděli například likvidaci úniku ropných látek z komunikace v Nové Říši, odstranění
vjezdové brány z místní komunikace v Dobré Vodě nebo celkově devět událostí s otevřením uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. Vlivem rozmarů počasí naše
jednotka vyjížděla dvacetkrát na popadané
stromy na vozovku a dvakrát čerpala vodu
ze sklepa. Při ohrožení alergických osob bodavým hmyzem prováděli hasiči odstranění vosích hnízd v Mrákotíně, Řásné, Telči
a Dobré Vodě. V uplynulém období spolupracovala naše jednotka často i se zdravotnickou záchrannou službou při transportu
pacienta, v Telči třikrát a jedenkrát ve Lhotce a Knínicích. V Nové Říši byl proveden
transport pacienta do vrtulníku letecké zá-

chranné služby. K dopravním nehodám vyjížděli hasiči z telčské stanice za obec Sedlejov směr Panenská Rozsíčka, kde došlo
ke zranění tří osob při střetu dvou osobních
vozidel, za Telčí ve směru na Dačice, kde
havaroval osobní automobil, a u obce Urbanov k nehodě motocyklu. Ve směru z Telče na Krahulčí sjel mimo vozovku nákladní
automobil a za Telčí směr Volevčice došlo
k nehodě dvou osobních vozidel, při které
jednoho z řidičů transportovala letecká záchranná služba. Ve stejný den ještě vrtulník
záchranné služby transportoval zraněnou
cyklistku po pádu z elektrokola u obce Žatec. Požárů nebylo vzhledem k suchému letnímu počasí mnoho, pouze v Telči vzplanul
jeden spacák při kempování, v Mrákotíně
krmelec a u obce Olšany hořela suchá tráva.
Ve výše zmíněném období se naše jednotka účastnila dvou taktických cvičení. V masozávodě Krahulík v Krahulčí provedla nácvik činnosti při úniku čpavku z chladicího
zařízení, společně s jednotkami dobrovolných hasičů z Telče, Mrákotína a Krahulčí.
Při společném cvičení složek integrovaného
záchranného systému v Dačicích provedla
naše jednotka nácvik vyproštění osob z havarovaných vozidel při simulované dopravní nehodě autobusu a dvou osobních automobilů. Cvičení jsme se zúčastnili společně
s jednotkami HZS z Jemnice a Dačic a se
Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje, Českým červeným křížem a Policií ČR, obvodním oddělením Dačice.
V sobotu 17. září 2022 v 9:00 hodin se
na stanici HZS v Telči, ulice Luční 586, koná XXI. ročník silové soutěže Hasičský pětiboj – Firefighter Combat Challenge. Na soutěž srdečně zvou pořadatelé.
Velitel stanice Telč
npor. Jiří Fišara
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Volby 2022
V termínu 23. a 24. září 2022, (příp. II. kolo voleb do 1/3 Senátu PČR 30. září a 1. října 2022)
se uskuteční volby do zastupitelstev obcí a 1/3
Senátu PČR. V minulém vydání Telčských listů jsme přinesli informace k zápisu státního
občana jiného členského státu EU do dodatku seznamu voličů, který mu umožní hlasovat ve volbách do zastupitelstva příslušné obce.
Dále byly zveřejněny podrobnosti k vydávání
voličských průkazů pro volby do 1/3 Senátu
PČR. V tomto čísle přinášíme další informace:

Hlasování do přenosné
volební schránky
při volbách zastupitelstva města Telče
a 1/3 Senátu PČR konané ve dnech 23.
a 24. září 2022, (příp. II. kolo voleb do Senátu PČR ve dnech 30. září a 1. října 2022
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, Městský úřad Telč (telefon 567 112 462 a 567 112 463) a ve dnech
voleb (dne 23. září 2022 od 14.00 hod., v případě konání II. kola voleb do Senátu PČR
dne 30. září 2022 od 14.00 hod.) okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to v územním obvodu, pro který byla zřízena. V dohodnutém termínu vyšle okrsková volební komise k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Volební okrsky

Volební okrsek č. 1 v Domě dětí a mládeže Telč – Vnitřní Město, nám. Zachariáše z Hradce čp. 66 (divadelní sál) – tel.  
724 192 190
nám. Zachariáše z Hradce, nám. Jana Kypty, ul. Hradební, Krátká, Kostelnomyslovská, Mlýnská čp. 11, Na Hrázi, Na Můstku,
Na Parkaně, Palackého, Polní, Seminářská,
Srázná, U Horní brány, U Masných krámů,
Úzká, Židovská, 9. května
Volební okrsek č. 2 v Základní škole Telč –
Podolí, Masarykova ul. č. 141 (školní jídelna) – tel. 777 471 450
nám. Hrdinů; ul. Furchova, Masarykova
(s výjimkou nemovitostí čp. 163 a čp. 388),
Maškova, Mládkova, Mlýnská (s výjimkou
nemovitosti čp. 11), Na Korábě, Na Oslednicích, Rybniční, Slavíčkova, Svatoanenská,
Těšíkova, Tobiáškova, Tyršova, U Štěpnického rybníka, Zahradní
Volební okrsek č. 3 v Gymnáziu Otokara
Březiny, Telč – Staré Město, Hradecká ul.
č. 235 (nová aula) – tel. 777 471 449
ul. Družstevní, Foitova, Hornomyslovská, Hradecká, Komenského, Svatojánská, 28. října
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Volební okrsek č. 4 v Domě s pečovatelskou službou Telč – Staré Město, Špitální
ul. č. 611 – tel. 777 471 448
ul. Dačická, Křížova, Luční, Na Dlážkách,
Příční, Radkovská, Špitální, U Háje, U Matky Boží, Zachariášova, Cihelna, Hladov,
Kopřivův mlýn
Volební okrsek č. 5 v Mateřské škole
Telč – Štěpnice, Nerudova ul. č. 352 – tel.
777 471 445
nám. Bratří Čapků, ul. Batelovská, Beringerova, Dvorecká, Havlíčkova, Jana Husi,
Jana Žižky, Jihlavská, Kovářská, Na Baště,
Na Kotnově, Na Sádkách, Nerudova, Slavatovská, Štěpnická, Lesovna v Parku, Lipky,
Roštýn, Salaš
Volební okrsek č. 6 v Základní škole Telč
– Podolí, Masarykova ul. č. 141 (učebna)
– tel. 777 471 446
Oldřichovo nám., ul. Jiráskova, Květinová,
Masarykova čp. 163 a čp. 388, Myslibořská,
Na Posvátné, Staňkova, Třebíčská, Za Stínadly
Volební okrsek č. 7 v objektu osadního
výboru ve Studnicích – tel. 777 471 447
Studnice

Upozornění
pro voliče náležející do spádového území OVK č. 1 ve městě Telči
Upozorňujeme voliče náležející do spádového území OVK č. 1 ve městě Telči (příp.
ty, kteří se rozhodnou v tomto volebním
okrsku hlasovat na základě voličského průkazu pouze ve volbách do 1/3 Senátu PČR),
že jeho sídlo bude pro volby do zastupitelstva města Telče a do Senátu PČR konané
ve dnech 23. a 24. září 2022, (příp. pro II.
kolo voleb do 1/3 Senátu PČR ve dnech 30.
září a 1. října 2022) opět tak, jako ve volbách
minulých, v Domě dětí a mládeže – divadelní sál – Telč – nám. Zachariáše z Hradce čp.
66. Důvodem ke stabilnímu ponechání volební místnosti v tomto prostoru je především jeho bezbariérový přístup. Dále i fakt,
že díky tomu nebude kolidovat činnost volební komise s běžným provozem radnice
a informačního centra.
Do spádového území OVK č. 1 spadají voliči s trvalým pobytem zaevidovaným v ulicích:
nám. Zachariáše z Hradce, nám. Jana Kypty, ul. Hradební, Krátká, Kostelnomyslovská, Mlýnská čp. 11, Na Hrázi, Na Můstku,
Na Parkaně, Palackého, Polní, Seminářská,
Srázná, U Horní brány, U Masných krámů,
Úzká, Židovská, 9. května

ZMĚNA
ve vydávání občanských průkazů v době voleb do zastupitelstev obcí a Senátu PČR konaných ve dnech 23. a 24. září
2022, (příp. II. kolo ve dnech 30. září a 1.
října 2022)
Stejně tak jako při posledních volbách
do Poslanecké sněmovny PČR, vzhledem
k novelizaci zákona o občanských průkazech, nebude možné vydávat v době voleb
OP typu „Blesk“ (doklad byl vystavován
na počkání po předložení dvou fotografií).
I přes tuto změnu bude pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ
Telč, Na Sádkách čp. 453 v době voleb otevřeno. Voliči, (kterým přijde avízo o tom, že
jejich osobní doklad již byl vyhotoven), si
ho budou moci vyzvednout v pátek 23. září 2022 do 22 hod. a v sobotu 24. září 2022
od 8 do 14 hod., (v případě konání II. kola
voleb do Senátu PČR dále potom v pátek 30.
září 2022 do 22 hod. a v sobotu 1. října 2022
od 8 do 14 hod).

Míla Doleželová v pořadu
Osudové ženy na Českém
rozhlase Dvojka
Od křídou pomalovaných chodníků ke světovým galeriím, i tak lze shrnout životní a především umělecký příběh malířky Míly Doleželové, který byl zpracován
do dokumentární rozhlasové podoby. Autorkou a moderátorkou pořadu je Ivana
Chmel Denčevová, hostem literární a výtvarný historik Radim Kopáč. Pořad si
můžete poslechnout v archivu na https://
dvojka.rozhlas.cz/od-kridou-pomalovanych-chodniku-ke-svetovym-galeriim-osudove-zeny-mila-8784571.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Telč

Foto: Ilona Jeníčková
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Odpady – třetí díl
Co patří do černé
popelnice?
Věříme, že jistě drtivá většina z vás, občanů, odpad poctivě třídí. Opakování je však
matkou moudrosti a nikdy není na škodu si
některé věci připomenout. Proto jsme si pro
vás připravili krátký přehled toho, co patří
a co nepatří do popelnice a čím se orientovat při třídění odpadů.
Do zbytkového odpadu (tzv. směsného komunálního odpadu) nepatří odpady, které
jsou odděleně sbírané a využitelné. Za zneškodnění zbytkového odpadu obec platí vysoké finanční částky a zejména z toho se
odvíjí i výše poplatků za odpady pro občany. Je tedy rozumné, aby se občané snažili
množství tohoto odpadu co nejvíce omezit.
Zbytkový odpad – čím méně, tím lépe!
Správné třídění:
• Nikdy nevhazujte do popelnice či kontejneru nebezpečné odpady nebo látky –
ohrožují zdraví a životní prostředí;
• Nikdy nevhazujte horký popel – nebezpečí vznícení;
• Nikdy nevhazujte stavební odpady, k tomu je určen sběrný dvůr odpadů;
• Objemné odpady odevzdejte ve sběrném
dvoře.
Tipy:
• Je možné se vyhnout nepříjemnému zápachu – vyhazujte odpad v dobře uzavřených sáčcích a dbejte na to, aby odpadky
nepadaly vedle popelnice;
• Neznámé, neidentifikovatelné látky
(pokud možno s obalem) odevzdejte
ve sběrném dvoře odpadů.
Co tedy mohu dát do popelnice na směsný odpad?
Jedná se především o tyto věci:
• Popel z uhlí – studený (popel z dřevěného uhlí můžete dát do kompostéru);
• Použité hygienické pomůcky (kartáčky,
zubní nit, žínky, tampóny, dámské vložky, pleny, papírové kapesníky a ostatní
hygienické potřeby);
• Klasické žárovky;
• Trus masožravých zvířat (u býložravců
možno dát na kompost);
• Silně mastné a znečištěné obaly (mastný
pečicí papír apod.);
• Sáčky z vysavačů;
• Roztrhané, silně znečištěné textilie
a obuv;
• Účtenky a jiný speciální papír;
• Zbytky kostí a masa;
• Smetí;
• CD, diskety, kazety.
Jiří Kadlec
Jednatel OHR Services, s. r. o.
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Vzpomínáme na 20. století

Téměř v pozapomenutí je historická zajímavost, že Náměstí Zachariáše z Hradce je
spjato s dějinami poštovnictví v Telči. Prvotní umístění poštovního úřadu v této lokalitě pod názvem Briefsammelstelle sahá hluboko do minulosti, až do roku 1834. Plnil
funkci sběrny listovních zásilek, balíků, které byly dvakrát, později třikrát týdně odnášeny do Želetavy, odkud pak byly po tzv. císařské silnici poštovním vozem dopravovány
na místa určení.
Poštovní úřad byl zřízen v dolní části velkého loubí v domě č. 68, který v té době vlastnil
František Kalivoda, jenž se stal prvním dědičným poštmistrem. Sám však tuto službu
nevykonával, měl expedienta, kterého platil
ze svých finančních prostředků. Protože tehdy ještě nebyly poštovní známky, vybíraly
se poštovní poplatky v hotovosti při doručení zásilky. Zrychlení doručování přinesl rok
1849, kdy byla v Telči zřízena jízdní pošta/
Fahrpost/ nejen do Želetavy, ale i do Dačic,
Slavonic a Batelova.
Po Františku Kalivodovi převzal poštovní
služby jeho dědic pan Václavek, který však
přestěhoval úřad do svého domu č. 53 na velkém loubí, a služby rozšířil. Proto zaměstnával tři úředníky a dva doručovatele.
K rozvoji poštovnictví v Telči přispěl další hospodářský rozmach regionu jihozápadní Moravy – vybudování a zprovoznění regionální železniční trati roku 1898 vedoucí
z Kostelce u Jihlavy, prvotně jen do Telče,
která doznala v průběhu dalších let rozšíření
do Dačic, Slavonic a nakonec do Schwarzenavy v Rakousku. Zásilky počaly být přepravovány vlakem.
Další dimenzi poštovnictví v Telči lze vidět
počátkem dvacátého století. Roku 1912 byl
poštovní úřad přemístěn na opačnou stranu
náměstí Zachariáše z Hradce do č. 3, budovy
sloužící vesměs ke vzdělávacím účelům. Dříve tu kupř. bylo jezuitské gymnázium, c. k.
hlavní škola, učňovská škola, dnes výukové
středisko ČVUT Praha.
Zaujímal dvě velké místnosti, bylo tu zaměstnáno 5 úředníků a 6 doručovatelů. Součas-

ně zavedeny telefonní služby, nejprve s 18
účastníky, počet pak narůstal. Zřízen byl i telegraf s linkami do Brna a Českých Budějovic. Zprvu byl provoz dopoledne v rozmezí
8–12 hodin, odpoledne 14–18 hodin. Nepřetržitý provoz telegrafní byl zaveden od roku 1920, telefonní od roku 1943. To už bylo
v době, kdy došlo k přemístění pošty do nových prostor ve čtvrti Podolí do ulice Staňkovy. Budova pošty tu byla postavena na základě výměru Okresního úřadu Dačice ze dne
20. 7. 1940 podle projektu brněnského architekta Evžena Škardy, stavbu prováděl stavitel
ze Studené Karel Bartušek v duchu tehdejší
doznívající funkcionalistické architektury.
Jmenovaný objekt slouží svému účelu dodnes a je plně využíván. Jak uvádějí archivní materiály, můžeme v duchu vzpomínek
na minulé století informativně uvést, že v období sedmdesátých let bylo do Telče a okolí
zaměstnanci pošty doručováno kromě novin
denně průměrně 1000 obyčejných listovních
zásilek, 120 doporučených, 60 balíků, evidováno asi 1800 radiopřijímačů a téměř 300
rozhlasů po drátě.
Text a doprovodné foto podávající dnešní obraz jednoho z domů, kde byly dříve poskytované poštovní služby.
Text + foto: Jiří Ptáček

Město Telč
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČO
00286745
Zveřejnění záměru dle ustanovení §
39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
Město Telč zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr města pronajmout
na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12.
2027 část rekonstruovaných prostor v domě čp. 44 ulice Špitální (bývalý domov pro
seniory). Prostory jsou vhodné pro restauraci, kavárnu, cukrárnu apod.
Lhůta pro podání nabídek je do 31. 8.
2022 do 12.00 hod. na podatelně Městského úřadu Telč.
Bližší informace naleznete na úřední desce,
která je přístupná i na internetových stránkách města na adrese http://www.telc.eu/
uredni_deska
Město Telč si vyhrazuje právo odmítnout
všechny doručené nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu se žádným žadatelem a záměr pronájmu zrušit.
Ing. Lenka Komůrková,
vedoucí finančního odboru MěÚ
TL 8/2022

Zprávy z UCT – srpen 2022
Letní školy a návrat diplomatů do Telče  
Léto a prázdniny pokračují tím nejlepším
možným způsobem. Do Univerzitního centra se totiž naplno vrátily tradiční letní akce, které v době covidové nejistoty nahradily spíše turistické pobyty. Především se
těšíme na letní školy či kurzy a na program
Diplomatické akademie Ministerstva zahraničí ČR.
Jazykové kurzy v Univerzitním centru
Jazykové kurzy anglického jazyka představují určitou výjimku. Běží totiž nepřetržitě
již od roku 2006 a letos nás čeká již 17. ročník. Velmi nás těší, že jsou opět plně obsazené. Účastníci kurzů byli rozděleni do úrovní
podle jazykových schopností na mírně pokročilé, středně pokročilé, středně pokročilé+ a pokročilé. Výuka se zaměří na zlepšení
komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby. Kromě mluvení se bude – na žádost loňských studentů – více věnovat procvičování gramatiky a frázovým slovesům.
Do Telče dorazí i mimořádní lektoři, např.
bývalý pedagog z International School v Las
Palmas a International School v Abu Dhabi
David Musk, který v roce 1998 získal ocenění od Evropské rady International schools
za zásluhy za rozvoj školství ve Spojených
arabských emirátech. Nebo japonolog Chris
Rance, který se specializuje na akademické
psaní. Na Katedře anglistiky a amerikanistiky na FF MU je, společně se Simonou Královou, autorem nového předmětu Czenglish.
V něm se zaměřuje na chyby vzniklé interferencí mateřského jazyka. Podklady z jejich kurzu posloužily jako základ pro druhé
přepracované vydání dnes již ikonické knihy Dona Sparlinga „Czenglish or English“,
jíž jsou spoluautory.
Po dvouleté pauze se do Telče vrátí Letní škola Evropských studií Diplomatické
akademie
Prvním krokem úspěšné tradice letního
vzdělávání na Ministerstvu zahraničních věcí se stalo rozhodnutí profesora Ferdinanda Kinského, vice-prezidenta Mezinárodního centra pro evropské vzdělávání/CIFE
ve francouzské Nice, uspořádat v roce 1994
– ve svém rodném městě Horažďovice –
přednášky o evropské spolupráci a integraci. Od roku 2000 se na organizaci letní školy
spolupodílela i Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí České republiky,
která se poté od roku 2006 stala jediným organizátorem akce. Změny v organizaci Letní školy přinesly i změnu v zaměření účastníků. Studenty CIFE nahradili od roku 2001
juniorní diplomaté z České republiky a ze
zahraničí a také úředníci české státní správy.
Každý ročník Letní školy se zaměřil na jinou aktuální evropskou problematiku. TéTL 8/2022

ma posledního ročníku (30. července – 3.
srpna 2018) bylo „Zodpovědnost a strach –
inovace, technologie a budoucnost Evropy“.
Od roku 2013 se Letní škola evropských studií koná v Telči, letos to tedy bude 18. ročník.
Tradičně se Letní školy účastní kolem 40
osob, přičemž polovina přijíždí z partnerských Diplomatických akademií a ministerstev zahraničních věcí a polovinu tvoří jak
juniorní diplomaté z MZV ČR, tak i zástupci dalších rezortů české státní správy. Během své historie Letní škola evropských
studií prokázala, že z odborného hlediska je prestižní vzdělávací akcí a její konání má své opodstatnění. Svědčí o tom i vysoká kvalita lektorů, ať z České republiky,
nebo ze zahraničí, kteří v řadě případů přijíždějí opakovaně. Za všechny lze jmenovat
například Prof. Jacquese Rupnika z Centre
d'etudes et de recherches internationales, Paris, Prof. Hanse W. Maulla z německé Universitat Trier, bývalého vynikajícího českého diplomata Karla Kovandu, velvyslance
MZV se zvláštním posláním pro energetiku
Václava Bartušku, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, tehdejšího náměstka ministra obrany Jiřího Šedivého či dlouholetého
předsedu Akademické rady Diplomatické
akademie MZV Prof. Otto Picka.
Míla Doleželová
Také v srpnu pokračují oslavy výročí 100
let narození Míly Doleželové. Pokud jste to
ještě nestihli, zajděte se podívat do galerie
Hasičský dům na působivou instalaci z jejích děl zapůjčených z depozitáře v Univerzitním centru. Na výstavě máte také možnost zakoupit si unikátní monografii Míla
Doleželová, vydanou univerzitním nakladatelstvím MUNIPRESS. Na výstavu navazuje malá letní expozice děl jejího manžela Jiřího Mareše v naší knihovně.
Přeji všem krásný zbytek léta i prázdnin
a těším se na setkání v našem Univerzitním
centru.
Jaroslav Makovec,
ředitel Univerzitního centra Telč
Vzdělávací a univerzitní akce
31. července – 5. srpna, 17. ročník Jazykových kurzů AJ, pořádá Jazyková škola při
FF MU
8.–12. srpna, 18. ročník Diplomatické akademie – Lení škola evropských studií, pořádá MZV ČR
22.–26. srpna, Letní škola pro doktorandy,
pořádá MU
27. – 31. srpna, Letní škola asociace Jana
Husa, pořádá FF MU
31.–2. září, Studentská antropologická
konference, pořádá FF MU
2.–3. září, Výjezdní zasedání Ústavu práva a technologií, pořádá Právnická fakulta MU

5.–7. září, Kurz DUVOD – úvod do doktorského studia, pořádá Fakulta informatiky MU
Výstavy a akce pro veřejnost (pro upřesnění informací o výstavách prosíme kontaktujte
Ilonu Martinů, tel. 549 49 1143)
Letní výstava Vzpomínka na Jiřího Mareše
Výstava pořádaná společně Univerzitním
centrem Telč a telčskou pobočkou Muzea
Vysočiny Jihlava volně navazuje na výstavu
věnovanou malířce Míle Doleželové v Hasičském domě a připomene jejího manžela, akademického malíře Jiřího Mareše. Přístupná
je v prostorách univerzitní knihovny v hodinách pro veřejnost, případně po předchozí domluvě, až do konce prázdnin.
Výstava ke 170. výročí založení reálného
gymnázia v Telči
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.
Jaroslav Makovec

Nezaměstnanost v červnu:
ČR
červen 3,1 %, květen 3,2 %
(duben 3,3 %, březen 3,4 %, únor 3,5 %)
Kraj Vysočina
červen 2,4 %, květen 2,5 %
(duben 2,7 %, březen 2,8 %, únor 3,1 %)
Mikroregion Telč
červen 2,8 %, květen 2,9 %
(duben 3,2 %, březen 3,8 %, únor 4,9 %)
Telč
červen 2,7 %, květen 2,6 %
(duben 3,0 %, březen 3,5 %, únor 4,4 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí
na konci června: Bohuslavice (6,5), Horní Myslová (7,4), Kostelní Myslová (9,3),
Lhotka (7,9), Panské Dubenky (5,4), Řídelov (7,3), Vápovice (8,3), Vystrčenovice
(6,1)
Zdroj: Statistiky ÚP
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Delphine v Gamoneu
Vernisáž výstavy Delphine Gatinois francouzské výtvarnice, která se prezentuje s výstavou s názvem Kdo bude nejlepší spojenec?, se tentokrát
uskutečnila netradičně v galerii Gamoneum.
Vernisáže se zúčastnili předseda Senátu Parlamentu ČR RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman Kraje Vysočina Mgr. Vítězslav Schrek, náměstkyně
hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Hana Hajnová, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telče Mgr. Vladimír Brtník, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Mgr. Daniel Novák, autorka výstavy Delphine Gatinois, výtvarník Jan Vičar a Jakub Myslín,
provozovatel Gamonea.
Následně po vernisáži se v zaplněném sále Panského dvora uskutečnil slavnostní koncert profesorů Music Academy Telč. Díky českým i francouzským profesorům to byl pro všechny posluchače nevšední umělecký zážitek.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Telč
Foto: Jan Skála a Ilona Jeníčková

Telčský rodák Jiří Jabulka z Českých Budějovic nechal na své náklady na hřbitově u sv.
Anny v Telči zrestaurovat náhrobní desku
Josefa Rampuly, římskokatolického kněze,
profesora gymnázia, archiváře a historika.
Děkujeme.
Foto: Jiří Jabulka
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Práce v ulici Svatoanenská pokračují…

Foto: Ilona Jeníčková

Lávka pod mostkem na ulici Batelovská. Více na str. 3

Foto: Ilona Jeníčková
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Návštěva z Taiwanu

Foto: FB Miloše Vystrčila

Hnízdění na věži pokračuje…
Na výstavě ve věži kostela sv. Jakuba si můžete prohlédnout například i tyto „ptačí exempláře“ 

Vojta Pelej (11 let)
TL 8/2022

Lenka Bláhová, ZUŠ

Lenička Holíková (11 let)
str. 11
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Novinky Knihovny UC
Tereza Brdečková: O Janě a Zdenkách kolem Jana Wericha; Jan Gazda: Kritické
myšlení; Radomír Růžička: Tradiční čínská medicína v denním životě; Miroslav
Disman: Jak se vyrábí sociologická znalost;
Tomáš Etzler: Novinářem v Číně; Jo Petersová: Slow: Nespěchejte, žijte pomalu; Jaroslav Kmenta: Rudý Zeman; Růžena Šišková: Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský
slovník; Karin Lednická: Životice: obraz
(po)zapomenuté tragédie; Kateřina Tučková: Bílá voda; Margarethe Hauschková:
Arteterapie; Karel Gott: Má cesta za štěstím; Hana Hermannová: Základy hipoterapie; Alena Veliká: Toto je ještě ráj; Markéta
Bártová: Míla Doleželová; Tomáš Kubík:
Tomáš Kubík
KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA
Z DŮVODU DOVOLENÉ V TÝDNU
OD 15. 8 DO 19. 8.
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Nové knihy
městské knihovny
Beletrie

Marsons: Vražedná mysl; Quinn: Kód růže; Niedl: Železná rukavice; Adler-Olsen:
Chlorid sodný; Steel: Štěstí v neštěstí; Tremayne: Krvavý měsíc; Lukášková: Losos
v kaluži; Boček: Zahrada mrtvých duší; Jelínková: Záchytný bod; Barker: Volající; Pospíšilová: Palec a selská pýcha; Mai:
Štěstí hřeje jako slunce; Rollins: Koruna
věčného soumraku; Auci: Lvi na výsluní

kevních písní i spirituálů a několik skladeb
doprovodila nejen na hudební nástroje, ale
i originálním tancem. Velký úspěch u publika měly skladby zazpívané téměř bezchybnou češtinou. Krásný koncert zakončili diváci
dlouhým potleskem vestoje.

Americký sbor zavítal do Telče na pozvání
Vojtěcha Prkny a jeho maminky Marie Prknové z Myslůvky, kterým srdečně děkujeme
jak za organizaci koncertu, tak i za nápad věnovat výtěžek ze vstupného organizaci Sdílení. Vybraná částka 9.880 Kč bude použita
na provoz mobilní hospicové péče.
Milena Kopečná, fundraiser Sdílení, o. p. s.

Od první silničky až
k vlastnímu servisu.
V Telči nově otevřel
Cyklo Čermák

Naučná

Kotová: Knížka pro začínající učitelky mateřských škol

Dětská

Stewner: Alea, dívka moře. V zajetí přísahy; Mornštajnová: Kapka Ája; Yamazaki:
Čarodějova nevěsta 4
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TELČ
BUDE UZAVŘENA
OD 1. DO 12. SRPNA Z DŮVODU
ČERPÁNÍ DOVOLENÉ
Pro TL připravuje Andrea Fajtová

Americký mládežnický
sbor zpíval pro Sdílení
V pondělí 27. června 2022 zavítal do telčské
orlovny pěvecký sbor Youth Choir of Lancaster z americké Pensylvánie. Skupina asi třiceti zpěváků a zpěvaček mezi 15 a 19 lety si
pro posluchače připravila pestrý program círTL 8/2022

Marek Čermák se nejraději prohání na silFoto: Marek Čermák
ničce
Začínal se servisem svého silničního kola
a kol členů rodiny. Postupně Marka Čermáka cyklistika a péče o kola pohltila natolik,
že se rozhodl otevřít v Telči vlastní speciálku.
Cyklo Čermák v Třebíčské ulici nabízí prodej, výkup, půjčovnu a servis. Jaký typ kola Marek upřednostňuje? Na co by rozhodně
neměli zapomínat začínající cyklisté? A jak
dlouho si dnes zájemci počkají na nové kolo?
„Silničním kolům se věnuji už několik let. Začínal jsem se servisem vlastních kol, na kterých jsem si osvojil spoustu dovedností. Tento základ mi velmi usnadnil servisní začátky,

když jsem se počátkem letošního roku rozhodl pro založení Cyklo Čermák,“ popisuje svou cestu k provozovně Marek. Nejblíže
má právě k takzvaným silničkám. „Silniční
cyklistika patří mezi mé nejoblíbenější sporty, především kvůli rychlosti a lehkosti jízdy.
Na silničce je možné se během
chvíle dostat na spoustu krásných
míst. Ve srovnání s horským kolem
navíc cesta ubíhá daleko svižněji,“
objasnil svou volbu.
Silnička je pro něj jasnou volbou
i na vyjížďky kolem Telče. „Většina cyklistů, které znám, má ale
opačný názor. Kvůli jízdnímu komfortu a větší volnosti při výběru
trasy raději volí horské kolo, se
kterým se mohou podívat všude.
Ideální by samozřejmě bylo mít více typů a vždy vytáhnout ten pravý,“ zamýšlí se Marek nad výběrem v lokálních podmínkách. Nejraději jezdí právě
v okolí. „Rok co rok se snažím překonat metu
dvou tisíc kilometrů, bohužel mi to většinou
těsně neklapne. Zřejmě mi někdo v průběhu
sezóny vždy stočí tachometr, jinak si to nedovedu vysvětlit,“ přemítá s úsměvem.
Celou řadu použitých silničních kol nabízí k prodeji. „Máme na skladě asi dvacet
až třicet kusů, dále i pár dětských, horských
a trekingových kol,“ vyjmenoval Marek.
Kromě bazarových kousků prodává také nové stroje. V poslední době bývá zmiňován nedostatek kol a dlouhé čekací doby, jak dlouho
si tedy zájemci počkají? „Horská a trekingová kole máme skladem ve všech velikostech
a různých barevných provedeních. Elektrokola a dražší horská kola míváme v nejběžnějších velikostech, ostatní je třeba objednat.
Doby dodání se u různých výrobců liší, někdy to mohou být dny, ale i několik týdnů,“
informoval. Pokud někdo zvažuje pořízení
nového kola pro příští sezónu, je podle Marka ideální o nákupu začít přemýšlet už teď.
„Nejvýhodnější je nové kolo předobjednat.
Lidé získají nejnovější model, a navíc za lepší
cenu,“ doporučil. Kromě prodeje nabízí také
výkup. „Vykupujeme novější kola všech typů,
nebereme pouze stará a nekvalitní, u kterých
se oprava nevyplatí,“ upřesnil.
Na co by podle Marka Čermáka neměl zapomínat cyklista, který se do sedla vrací po několika letech? „Z bezpečnostních důvodů by
měl myslet na kvalitní helmu a osvětlení. Vyplatí se vozit s sebou náhradní duši, pumpičku a základní nářadí kvůli případnému defektu. Vyjížďku dokáže zpříjemnit i tachometr,
pokud ukazuje pozitivní hodnoty,“ popsal výbavu. Poradenství nejen při výběru kola a příslušenství, ale i s jeho údržbou či výběrem
cyklistických treter také nabízí v rámci svých
služeb v nově otevřeném Cyklo Čermák.
Marie Majdičová
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Sociální okénko
Den pracovníka
v NZDM, 2. část

V předminulém vydání TL jsme se v první
části článku „Den pracovníka v NZDM“ podívali na rozdíl mezi přímou a nepřímou
prací, následně jsme si blíže představili obsah práce nepřímé. Na tento text dnes navážeme tím, že nahlédneme na obsah práce
přímé, představující přímý kontakt pracovníků NZDM s jejich klienty.
Přímá práce trvá pro nás, pracovníky ZASTÁVky, každý všední den od 13:00
do 17:00 hodin. Právě v tuto dobu se „otevírají brány“ naší služby pro klienty. Tím, že
zazvoní na zvonek u vstupních dveří (a my
si ověříme, že spadají do cílové skupiny klientů – děti a mládež od 10 do 26 let), jim následně umožníme vstoupit do zařízení.
Hlavní nástroj přímé práce s našimi klienty představuje rozhovor. Ihned po příchodu klientů pomocí rozhovoru zjišťujeme, jak se aktuálně mají a co je dnes do naší
služby přivádí. Rozdílná bude naše práce
u dvou typů klientů – u těch, které již známe a spolupracujeme s nimi, a u těch, kteří se naši službu rozhodli využít nově. Noví
klienti procházejí tzv. prvokontaktem, během kterého mají možnost službu dobře
poznat a rozhodnout se, zda ji chtějí a potřebují využívat. Současně se jedná i o čas
pro nás pracovníky, abychom si ověřili, zda
zájemci o službu zažívají nepříznivou situaci, kterou s námi chtějí řešit. Absence takové
situace totiž představuje důvod k odmítnutí
klienta ze služby a následné odkázání na jinou, pro něj potřebnou službu.
str. 14

S klienty se snažíme co nejvíce komunikovat, jednak tím získáváme důležité informace, které mohou přispět k řešení jejich nepříznivých situací, současně tím
prohlubujeme vzájemnou důvěru, která
je v našem vztahu nezbytná. K posílení
vzájemné důvěry a k usnadnění komunikace
napomáhá také celá paleta volnočasových
aktivit, které jsou v naší službě dostupné
(výtvarné aktivity, hudební činnosti, deskové a logické hry, sportování, …). Do těchto aktivit se my pracovníci aktivně zapojujeme.
Každoměsíčně připravujeme také rozmanité preventivní programy, které realizujeme
právě v rámci přímé práce. Nedílnou součástí přímé práce je také nezbytné zajištění chodu „klubu“ a dohled nad dodržováním nastavených pravidel.
Martin Lacina, Zástupce vedoucí zařízení
NZDM ZASTÁVka Telč

Jihlavské Centrum
U Větrníku provozuje
již několik let terénní
program v Telči

Město Telč se již 17 let podílí na podpoře
Oblastní charity Jihlava, která prostřednictvím služby Centra U Větrníku vykonává v Telči a okolí každou středu od 14
do 20 hodin terénní program. Jedním
z významných cílů spolupráce je snižování zdravotních rizik nejen uživatelů návykových látek, ale i široké veřejnosti dané
lokality.
Centrum U Větrníku je kontaktní centrum
se sídlem v Jihlavě, které poskytuje terénní služby i v dalších místech na Jihlavsku

a Pelhřimovsku. „Naše služby jsou určené
osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách (neboli drogách
– jsou to psychotropní látky, které ovlivňují
duševní stav člověka, např. alkohol, tabák,
omamné látky apod.), kteří jsou starší 15 let.
V rámci poradenských služeb nabízíme osobám blízkým podporu a případné informace
v oblasti návykových látek,“ informuje Anna Mištová, vedoucí Centra U Větrníku.
A co Centrum U Větrníku nabízí široké veřejnosti? Zdarma a anonymně testování na infekční onemocnění hepatitidy
typu B, C, HIV a Syfilis. Příležitostí k setkání je v každém roce hned několik. Jmenujme například Evropský týden testování,
který probíhá v měsících květen a listopad.
Terénní pracovníci Centra U Větrníku přijedou do Telče testovat zájemce 23. listopadu (podrobnosti budou uveřejněny později). Další tradiční testovací akcí je Zjisti,
jak na tom jsi!, ta probíhá v srpnových termínech. A když mluvíme o osmém měsíci v roce, s radostí jsme každý rok součástí
hudebního festivalu Prázdniny v Telči. Letos se jej bude Centrum U Větrníku účastnit
opět na náměstí Zachariáše z Hradce v úterý
9. 8. od 14.00 do 18.00. Terénní pracovníky najdete ve speciálním testovacím vozidle
u stanů Oblastní charity Jihlava.

Pokud máte zájem získat podrobnější informace nebo se otestovat, stačí se dostavit
v určený čas na určené místo nebo nás kontaktovat a domluvit si individuální setkání.
Bližší info získáte na webových stránkách
města Telč nebo na sociálních sítích Facebook a Instagram, pod názvem profilu Káčko Jihlava (pozn. zlidovělý název jihlavského K-centra U Větrníku).
Marek Mašát, koordinátor propagace
Oblastní charity Jihlava
TL 8/2022

Mezi dvěma branami
projela i první dáma
českého motorismu
Po roční pauze náměstím opět zaburácely motory historických vozů a motocyklů.
Do Telče se o druhém prázdninovém víkendu sjeli majitelé veteránů. Součástí programu
byl obnovený a divácky velmi oblíbený závod Mezi dvěma branami, jehož historie sahá
do roku 1932. Návštěvníci centra města se při
něm na chvíli vrátili o několik desítek let zpět
v čase, když se kolem nablýskaných karoserií
procházely dámy a pánové v dobových oděvech, s klobouky, deštníky a rukavičkami.
Program začal už v pátek odpoledne, kdy se
do města veteráni začali postupně sjíždět. Při
větších vzdálenostech se historické vozy většinou vezly na podvalu. „Máme velkou podporu od veteránského klubu z Brna, odtud
pravidelně přijíždí velká skupina s dvanácti
auty,“ sdělil pořadatel Luděk Rux, podle kterého se příznivci veteránů sjíždějí z různých
míst.
Středobodem programu bylo sobotní dopoledne, kdy si příchozí mohli nejprve prohlédnout seřazené vozy na náměstí a poté přihlíželi komentovanému startu dvoukolového
závodu Mezi dvěma branami, který se podařilo obnovit před sedmi lety. „Na většině
podobných akcí lidé vidí auta pouze zaparkovaná, v Telči je ale možné veterány spatřit
v pohybu, což je zase jiný zážitek,“ vyzdvihl
organizátor. Podle něj pětikilometrový okruh
zdolalo celkem 46 veteránů. „Je to ustálený
a vlastně i maximální počet. Začínali jsme
s třiceti auty a trasu jsme museli při jednom
z posledních ročníků protáhnout, protože první se vraceli do cíle ještě dříve, než poslední
odstartovali,“ doplnil Rux.
Po závodu se veteráni vydali směrem na Počátky, do Letohrádku Sv. Vojtěcha zrekonstruovaného v prvorepublikovém stylu.
„Nejhezčím momentem bylo, když auta přijížděla k letohrádku, kde hrála dobová hudba,“ vyzdvihl pořadatel. Přestože počasí bylo
ten den jako na houpačce, déšť majitele vozů
nezaskočil. „Měli jsme velké štěstí, že pršelo
vždy, když jsme byli uvnitř. V roce 2020 propršel celý závod, účastníci s úsměvem říkali,
že déšť byl i ve třicátých letech a nenechali
se odradit,“ vzpomněl si na poslední ročník
před „covidovou“ přestávkou.
V sobotu ještě milovníky veteránů čekala noční prohlídka Muzea techniky. V neděli se pak rozloučili krátkou výstavou na náměstí a výletem na hrad Roštejn. „Vždy se
snažíme vymyslet zajímavé trasy a připravit
doprovodný program, nejde pouze o svezení,“ doplnil Rux. O tom, že se jim to daří,
svědčí i fakt, že většina účastníků se do Telče
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Legenda českého motorismu Libuše Šulcová
Foto: Mezi dvěma branami

vrací opakovaně. „Hovořil jsem s předsedou
brněnského veteránského klubu, který zatím
vynechal přesně jednou. Nováčci jsou spíše výjimkou, letos například dorazili tři lidé
z Rakouska, což nám udělalo velkou radost,
netušíme, jak se o nás dozvěděli,“ zmínil organizátor zahraniční návštěvníky.
K vidění byly nejrůznější typy a značky aut
i motorek, od fordů, mercedesů až po tatrovky. Nejstaršího veterána vyrobili v roce
1908. Závodu se mohly zúčastnit vozy vyrobené do roku 1939. „Přehlídka byla velmi
rozmanitá, vždy se objevila nejvýš dvě auta
stejné značky,“ doplnil Rux. Na akci dorazila také legenda motorismu Libuše Šulcová. „Ve svých šestaosmdesáti přijela na motocyklu BSA z roku 1928 se sajdkárou, který
po staru nakopla. Získala od nás zvláštní ocenění,“ zmínil významnou osobnost. „Rád
bych poděkoval účastníkům, organizátorům
a především městu, které nás při pořádání
podporuje,“ ocenil Luděk Rux závěrem.
Marie Majdičová
Fotogalerie ke článku na str. 20

Na kolejích opět
po roce zasyčela pára
V poslední červencovou sobotu se cestující
letos poprvé svezli vlakem taženým historickou lokomotivou a zahájili tak dvoutýdenní
Parní léto. Hlavním tématem třiadvacátého
ročníku je připomínka 120 let od zahájení
provozu na trati z Telče do Slavonic. „Oslavy výročí se vinou celou akcí, hlavní datum
ale bylo právě v sobotu 30. července na slavonickém nádraží. Lidé si mohli prohlédnout
výstavu historických i současných lokomotiv
a drezín. Jako připomínku časů, kdy se dalo vlakem pokračovat až do Rakouska, jsme
připravili autobusový zájezd do železničních
muzeí ve městech Dobesberg a Waldkirchen
an der Thaya,“ přiblížil program předseda
pořádající Společnosti telčské místní dráhy,
z. s., Jan Máca. Výlet organizátoři plánují
zopakovat ještě v polovině srpna.
Spolek příznivců drah tradiční akci pořádá
už od roku 1999. „Opakuje se každoročně
s jedinou výjimkou v roce 2020, kdy jsme
parní léto zrušili kvůli epidemii koronavi-

ru,“ ohlédl se Máca za vynechaným ročníkem. Pravidelně jsou kromě jízd historického vlaku součástí programu také výlety či
zábavná odpoledne a podvečery na nádražích v Hodicích a Třešti. „Zájem o svezení je vždy obrovský. Vloni jsme před jízdou
do Dačic museli na poslední chvíli přidat
další vagón,“ doplnil.
Soupravu táhne lokomotiva 310.093 z roku 1901 patřící Centru historických vozidel
v Lužné u Rakovníka. Ostatní vozy s dřevěnými lavicemi a stahovacími okny jsou podobného stáří. „Lokomotivu vyrobili v První Československé s továrním číslem 63,
nejdříve jezdila v Rakovníku. Od roku 1937
vozila cestující v okolí Zvolena a Fil'akova.
V pravidelném provozu sloužila naposled
v roce 1951, kdy ji prodali na vlečku do cukrovaru v Trenčianské Teplé,“ přiblížil historii stroje Máca. Od roku 1982 se o mašinu
stará kolektiv českobudějovického Stocker
clubu.
Na organizaci Parního léta se podílí deset
až patnáct lidí. „Přípravná jednání trvají
celý rok, mám je na starost já a Jan Vyhlídal,“ doplnil Máca. Jen přeprava soupravy
z Českých Budějovic do Telče trvá celý den.
Vlak jede maximální rychlostí 40 kilometrů za hodinu, celou cestu je třeba lokomotivu i soupravu promazávat a kontrolovat. Během tří víkendů stroj spotřebuje šest až osm
tun černého uhlí.
Trať z Kostelce u Jihlavy do Telče oslavila
120 let v roce 2018, navazující úsek z Telče do Slavonic má výročí letos. „Příprava
stavby probíhala postupně, stejně tak i úřední povolení pro zahájení stavby bylo vydáno později, než pro úsek z Kostelce do Telče,“ objasnil historii vzniku lokálky Máca.
Jízda parním vlakem je zážitek i díky okolní
krajině. „Jednou z technických zajímavostí,
kterou bych rád vyzdvihl, jsou vjezdová mechanická návěstidla včetně mechanických
předvěstí ve stanicích Sedlejov a Dačice. Tato návěstidla jsou na české železnici na ústupu a bývají nahrazována moderními světelnými. Na naší lokálce zatím stále slouží
a sloužit budou až do plánované rekonstrukce trati,“ zdůraznil technickou raritu Máca.
Kompletní program a jízdní řád letošního
ročníku Parního léta vyšel na zadní straně
obálky červencového vydání Telčských listů, dostupný je také na webu města. „Všechny čtenáře bych chtěl pozvat na jízdy parního vlaku a stejně tak i na doprovodné akce,“
vzkázal organizátor Jan Máca. O prázdninách je otevřená také železniční expozice,
kterou lze navštívit až do poloviny září, a to
vždy v pátek od 13 do 16 hodin a o víkendech od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Při festivalu Prázdniny v Telči je muzeum přístupné i v pracovní dny, a to od 13 do 16 hodin.
Marie Majdičová
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Milan Medvěd Kolář: Neuvěřitelné se stalo skutkem a Prázdniny v Telči slaví 40 let
Prázdniny v Telči letos slaví 40 let. Od svého
prvního ročníku uskutečněného v roce 1982
ani jednou nevynechaly, a tak za sebou mají bohatou historii plnou zážitků a krásných
i krušnějších chvil. Na ty nejdůležitější okamžiky jsme zavzpomínali spolu se zakladatelem a stálým pořadatelem Milanem Medvědem Kolářem.
Prázdniny letos slaví úžasné 40. narozeniny.
Pojďme si připomenout úplné začátky. Jak to
bylo se vznikem Prázdnin? Kdo přišel s nápadem je uspořádat?
Měl jsem to štěstí, že jsem byl jako student v roce 1975 na festivalu v Českém Krumlově, který
byl pro mě úplným zjevením. A potom všechny
ty Porty, na kterých se setkávalo tolik krásných
mladých lidí! Tam všude byl tenkrát cítit ten
vzdor. Tak jsem si přál udělat podobný koncert
na místě, které jsem od malička miloval a kam
jsem také jako správný „trampík“ často jezdíval.
První pokus se odehrál v roce 1982, kdy 4. srpna
zahrála jihlavská skupina Střepy a přišlo asi sto
diváků, což byl pro nás, mladé pořadatele (nebylo nám ještě ani třicet), nečekaný úspěch. Na další rok jsme se pokusili poskládat už týdenní přehlídku kapel, jenže všechny kapely mi tenkrát
řekly, že jsem se zbláznil, že jsou přeci prázdniny
a o prázdninách se nehraje. Opravdu tehdy nebyl
o prázdninách žádný festival. Takže první ročník byl poskládán jen z písničkářů a dodnes se
za dramaturgii nemusím stydět. Karel Plíhal, Jaroslav Samson Lenk (jeho první samostatné hraní), Pavel Lohonka Žalman, Ivo Jahelka a Jarek
Nohavica.
Pořádali jste tehdy Prázdniny jako jednorázovou akci, nebo jste už tenkrát věděli, že byste rádi navázali dalšími ročníky?
Nikdy jsem moc nepřemýšlel o tom, co bude
za rok. Navíc byla tak nejistá doba, že nikdo pořádně nevěděl, co se smí a co se nesmí. Mým heslem bylo a stále je: „Vůle lidu, vůle Boží.“ A diváci chodili a o festival stáli, tak jsme se snažili.
Že by se mohlo podařit pořádat koncerty čtyřicet
ničím nepřerušených let za sebou, by byl tehdy
jistě velmi odvážný sen. Slovy klasika: „Neuvěřitelné se stalo skutkem.“ 
Zůstaňme u 1. ročníku. Co se vám z něj nejvíce vrylo do paměti?
Tehdy probíhaly koncerty z nějakého důvodu rekonstrukce nádvoří zámku před zámeckým skleníkem v parku. Na poslední koncert Jarka Nohavici tolik pršelo, že jsme se domluvili s tehdejším
kastelánem panem Norkem starším, že se koncert může odehrát pod arkádami zámecké zahrady. Přišlo tehdy pro nás neuvěřitelně velké množství diváků. Asi 250. A Jarek nepřijížděl. Žádné
mobily tehdy nebyly. Tak jsme čekali. Trpělivě.
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S nějakým zpožděním nakonec Jarek přijel. A co
je právě na tom obrázku v paměti nejzajímavější, je to, že přijel na úplně prázdné a opuštěné náměstí. Koncert byl krásný, jen inspektorce kultury ONV se nelíbil. 
Kolik lidí tehdy za pořádáním Prázdnin stálo? Co vše jejich uspořádání obnášelo?
Hlavní osobností, která tehdy byla, a dodnes je,
velmi akční, je Zdena Palátová, tehdy Skupová.
Bydlela ve Štěpnici a v Telči znala všechny, a tak
nebylo nic problém. Postupně se nabalila parádní banda pořadatelů z Telče, o kterých by se dala napsat kniha. Byly to velké osobnosti. Velel
jim Tomáš Plachý a jeho mladší bráška Jirka, Jirka Pantoflíček, Jirka Čert Šenigl, velmi obětavá

Jarek Nohavica v Telči

Foto: Jiří Klásek Sláma

Hanka Mátlová, Honzík Suchý, Standa Růžička, Ivoš Horáček, … Jistě jsem na mnohé zapomněl, ale na Zdenu Vaníčkovou, se kterou jsme
se stali rodinnými přáteli, se samozřejmě zapomenout nedá. A co to všechno obnášelo? Staly
se věci naprosto neuvěřitelné a dnes si vůbec neumím představit, jak bychom je dělali. Například
lávka na ostrov nebo pódium postavené v rybníce Roštejně.
A můžete to porovnat s pořádáním Prázdnin
v dnešní době?
Porovnat se to samozřejmě nedá. Byla úplně jiná doba. Dnes je například nepředstavitelné, že
by na náměstí nebyla vůbec žádná nabídka jídla a pití. Všechny obchody a možná i restaurace
měly zavřeno a my jako pořadatelé jsme se snažili prodávat v provizorním stánku piva a limonády a smažili jsme langoše. Dnes je festival jídla
a pití na náměstí před zámkem. To tenkrát prostě
nebylo možné.
Když se posuneme dále, které další ročníky
a situace byly pro festival důležité či přímo
„zlomové“?
V devadesátých letech pořádal festival Kulturní klub města Telče a najednou jsme hospodařili s rozpočtem, na který jsme nebyli zvyklí. Bylo
to pro nás tak velké množství peněz, že festival
začal koncem července a trval až do začátku září. To se však některým představitelům

města nelíbilo, tak jsme se nakonec nerozešli
v dobrém a kulturní klub byl zrušen. Osobně to
dnes pokládám za dětskou nemoc, kterou jsme
museli projít. Překážky jsme překonali a vše se
v dobré obrátilo. Nemalou zásluhu na tom měl
tehdejší učitel fyziky na gymnáziu a zastupitel
Miloš Vystrčil.
Co pro Prázdniny znamenala revoluce?
Především svobodu! Je sice pravda, že nám mnoho koncertů za totality nezakázali, ale ten neuvěřitelný pocit, že můžeme pozvat kohokoliv a třeba i světová jména, ten je nepopsatelný.
Bez revoluce bychom se asi těžko v Telči dočkali Glena Hansarda, Tommyho Emmanuela nebo
dalších hostů. To, že těsně po revoluci příliš nechodili diváci, se brzy změnilo a postupně jsme si
získávali stále více a více fanoušků. A hlavně ten
trh se úplně změnil a dnes se předhánějí prodejci
se svou nabídkou stejně jako muzikanti a umělci.
Ta nabídka je dnes obrovská.
Nechybí jim v dnešní době to „kouzlo zakázaného ovoce“, které zpočátku měly?
Doufám, že jsme to „zakázané ovoce“ nahradili
jedinečností prostředí, ve kterém se naše koncerty odehrávají. Mnoho muzikantů vám řekne, že
tak pěkné hraní a takové diváky jako v Telči nemají nikde jinde. Je to odměna pro nás všechny.
O jaké další zážitky byste se chtěl se čtenáři
TL podělit?
Možná o setkání s opravdu krásnými a slavnými lidmi, jakými jsou nebo byli například Marek
Eben, Ondřej Havelka, Hanka a Petr Ulrychovi,
Jura Pavlica, Michal Pavlíček, Iva Bittová, Hana
Hegerová, Pavel Bobek, Zuzana Navarová a řada dalších, kteří si nikdy nehráli na žádné hvězdy.
Jsou to nebo byli naprosto normální, skromní
a obyčejně krásní lidé, se kterými je opravdová
radost se na zámku v Telči setkat. Jsem za ta setkání nesmírně rád a velmi se raduju z toho, že se
do Telče rádi vrací.
Během těch let jste určitě zažili i horší chvíle.
Můžete zavzpomínat i na ně?
V průběhu jednoho ročníku dobrovolně odešla ze
světa mladičká Mája, která se s týmem pořadatelů velmi blízce přátelila. Šli jsme všichni v černých tričkách do Lipek na pohřeb a dodnes cítím
tu tíhu okamžiku. Ještě hůř nám bylo, když právě
v průběhu toho ročníku, kdy jsme měli postavenou lávku na ostrov na Štěpnickém rybníku, utonul malý Toníček a my jsme si to dávali za vinu.
Výjimečně se stalo, že někdo z účinkujících onemocněl nebo nepřijel. To jsme se vždycky (…)
(pokračování na následující straně)
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(…)
snažili nějak nahradit a těch případů bylo opravdu jen maličko. Ale ty pocity za totality, kdy
jsme nevěděli, jestli ještě ten zítřejší koncert vůbec bude, případně jaké z toho kdo ponese následky, to bych nepřál nikomu.
Nastaly někdy organizační komplikace?
Samozřejmě. Nemusíme ani sahat do dávné minulosti s těmi „dětskými nemocemi“, o kterých
jsem už mluvil. S posledními dvěma ročníky to
bylo také do poslední chvíle „nahnuté“. Vládní covidová opatření a nařízení hygienických stanic se
měnila ze dne na den a že se to i v té nepřehledné situaci všechno podařilo zrealizovat a že se Telč
stala oázou, kde byl svět v pořádku, pokládám taky za malý zázrak. Když potom člověk pochopí,
že to všechno, co tu prožíváme, není nic samozřejmého, ale že jsou to naprosto jedinečné a neopakovatelné chvíle, pak si musí Telč zamilovat.
Asi nikdo, kdo vás alespoň trošku zná, nepochybuje, že jsou Prázdniny vaší srdeční záležitostí. Co na nich máte nejraději?
Setkávání se s milými a krásnými lidmi. Ať jsou
to návštěvníci, muzikanti, divadelníci, prodejci
nebo nejbližší rodina. Potkáváme se tu s mnoha
kamarády. Slavíme tu s nejmladším synem své
narozeniny a on se nám dokonce narodil v průběhu 4. ročníku Prázdnin v Telči a v den, kdy
na nádvoří hráli moji oblíbení Nezmaři. A od té
doby to slavíme a neuvěřitelná rodina pořadatelů, která tu žije svým zvláštním prázdninovým
životem, nás hází do kašny. Jsou to prostě překrásné prázdninové letní dny a noci a spousta
nádherných zážitků, setkání a vzpomínek.
V době vydání rozhovoru jsou Prázdniny
v plném proudu. Můžete čtenářům sdělit,
proč by se jich měli zúčastnit?
Zkuste zažít jeden den a noc v Telči. Ochutnejte a zjistíte, že nic podobného jen tak někde nezažijete a že už až do smrti zůstanete na Telči
závislí.
Ivana Holcová
V mázhauzu radnice je instalována výstava
ke čtyřicátým narozeninám Prázdnin v Telči. Fotky tam budou k vidění až do konce srpna. Ještě více jich naleznete v galerii na webu Prázdnin https://www.prazdninyvtelci.cz/galerie/.

Sport
Dětský den na Řásné
Mladý florbalista Milan
a stezka skřítka Řáseníčka
Svoboda z Telče na X. letní
olympiádě dětí a mládeže

Ve dnech 26.–30. 6. 2022 se v Olomouckém
kraji konala o rok odložená jubilejní X. olympiáda dětí a mládeže, unikátní projekt Českého
olympijského výboru pro mladé sportovce s tradicí již od roku 2003. Tyto hry střídají svou letní
a zimní variantu. Olympiády se zúčastnilo celkem 3539 sportovních nadějí, které si to rozdaly
napříč dvěma desítkami sportů v celkem 73 disciplínách. Jedním z reprezentantů Kraje Vysočina ve florbale byl i šestnáctiletý Milan Svoboda
z Telče. Přestože se jeho tým neumístil na předních pozicích, hodnotí účast na této olympiádě
jako osobní úspěch. Milan několik let působil
v místním klubu Florbal Telč a nyní je hráčem
oddílu SK Jihlava, který minulou sezonu odehrál 1. ligu dorostenců, nejvyšší florbalovou
soutěž České republiky.
Ivana Holcová

Zprávy jednoty Orla
Raptorcup opět v srpnu
Dvanáctý ročník florbalového turnaje Raptorcup startuje v sobotu 27. srpna ve sportovní hale
za Sokolovnou. Soupiska týmů už je plná, celý
den bude nabitý napínavými florbalovými zápasy. Přijďte se podívat a podpořit místní želízka
v ohni. Čtvrtfinále jako vždy začíná kolem 14.
hodiny. Podrobnosti a časový rozpis zápasů najdete na http://www.raptorcup.cz. Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno.
David Kovář

Přehled počasí v Telči

Foto: Kateřina Forstová

Začalo léto, a jak jinak ho oslavit s dětmi než
pořádnou šipkovanou.
6. července se na Řásné konal dětský den plný
sportovních a vědomostních aktivit pod záštitou TJ Řásná a místních maminek. Počasí přálo
a účastnilo se přes 70 dětí. Na děti čekal lanový park, hasičská překážková dráha, kimova hra
nebo válení sudů. Na závěr čekal na děti skřítek Řáseníček, který hlídal poklad. Pro děti bylo
připravené drobné občerstvení a skákací hrady,
kde se mohly pořádně dovyřádit.
Děkujeme všem organizátorům za skvělou přípravu a příští rok na řásenské pouti opět na viděnou!
Akce byla podpořena v rámci projektu z Fondu Vysočiny „Bavíme se a sportujeme na Řásné 2022“.
Radka Jeníčková

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

Od 18. 6. 2022 do 18. 7. 2022

Červen v číslech

Průměrná teplota: 18,8 °C
Průměrný tlak:
1015,5 hPa
Srážky: 		
124,4 mm
Max. teplota:
33,5 °C, 27. 6. v 17:20
Min. teplota:
7,2 °C, 15. 6. v 5:02
Max. rychlost větru: 43,2 km/h, 13. 6.

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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Skutek roku 2021
se odehrál v Telči
Dobročinný piknik byl zorganizován začátkem loňského července na pomoc Moravské Nové Vsi postižené tornádem. Díky
třiceti pořadatelům a asi tisíci návštěvníkům se dokázalo vybrat 160.000 Kč, nečekaně velkou částku, jež pomohla sedmičlenné rodině, která přišla o svůj dům.
Necelý rok poté akce zvítězila v krajské
anketě Skutek roku 2021. Za organizátory pikniku převzala ocenění v prostředí
novoříšského kláštera Ing. Markéta Svobodová.
Během června jste převzala ocenění v anketě Skutek roku 2021. Komu tato cena
náleží, kdo stál za piknikem?
Tato cena náleží jednoznačně celému našemu
skvělému týmu, kterému touto cestou ještě
jednou velice děkuji. Do celé akce se postupně zapojilo několik přátel a jejich rodiny. Celkem nás tedy bylo určitě kolem třiceti.
A kdo vlastně přišel s nápadem piknik
do ankety přihlásit?
Tak to opravdu netuším, z nominace jsem byla velice překvapená a vůbec jsem to nečekala.

vidomý na světě dokončil celou trať nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France.
Jeho příběh byl opravdu silný a emotivní.
Zaveďte nás prosím na místo vyhlášení ankety a předání ceny – jak slavnostní
událost probíhala?
Celá tato událost byla podbarvena krásným
prostředím novoříšského kláštera, kde jsme
se měli možnost před samotným předáváním cen účastnit komentované prohlídky. Poté následovalo slavnostní vyhlášení výsledků
ankety, které bylo prokládáno jednotlivými
medailonky nominovaných. Samotné ceny
následně předávali zástupci Kraje Vysočina.
Jakou cenu skutek vyhrál? A jak s ní plánujete naložit?
Náš „piknik“ vyhrál kromě nádherné sošky
šneka s označením Skutek roku 2021 také finanční částku 20.000 Kč, kterou jsme obratem převedli na účet rodiny z Moravské Nové Vsi.
Jste stále v kontaktu s rodinou, kterou jste
vybranou částkou podpořili? Jak se jí daří?
Ano, s rodinou jsme v neustálém kontaktu
a jsme průběžně informováni, jak s darovanou částkou nakládají. Jako organizátoři pikniku máme dokonce vytvořenou WhatsAppovou skupinu, na které se neustále vzájemně
informujeme. Částka byla použita na stavbu

Co přesně anketa obnáší? V jaké kategorii
jste vyhráli a s kým jste „soupeřili“?
Tuto anketu vyhlašuje Kraj Vysočina a ceny
jsou udělovány jak fyzickým osobám (jednotlivcům), tak i osobám právnickým, jejichž
skutky byly realizovány na území Kraje Vysočina v předcházejícím roce. Ocenění jsou
udělována v těchto oborech: sociálně-zdravotní, životní prostředí a zemědělství, volný
čas dětí a mládeže, poradenství, osvěta, vzdělávání a ekonomický. Já byla nominována jako fyzická osoba v oblasti sociálně zdravotní.
Co se týká „soupeřů“, byla jsem překvapena,
kolik neskutečně šikovných a pracovitých lidí v našem kraji žije. Účastníků v této anketě
bylo opravdu mnoho, takže zmíním jen cyklistu Ondřeje Zmeškala, který jako první ne-

jejich nového bydlení v Moravské Nové Vsi.
Starý dům byl zcela zničen a rodina se tak
ocitla ze dne na den bez střechy nad hlavou.
Plánujete do budoucna nějakou další dobročinnou akci?
Držíme se společně hesla „Nikdy neříkej nikdy“ a kdo nás zná, ví, že jsme akční. Takže
třeba někdy zase… Uvidíme, nechte se překvapit.
Chtěla byste něco vzkázat čtenářům TL
a účastníkům loňského pikniku?
Ano, chtěla. Čtenářům velice děkuji za pozornost a všem přímým i nepřímým účastníkům pikniku bych ráda ještě jednou upřímně
poděkovala za jejich pomoc. Bez ní bychom
to nezvládli. Děkujeme.
Ivana Holcová
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Krmit je třeba toho
správného!
Náš příspěvek je takovým letním zamyšlením nad tím, co nás vede k našemu chování. Co je to zásadní a kde jsou kořeny?
Nabízí se odpovědi: výchova, genetická výbava, vzdělání, ale také prostředí,
ve kterém žijeme. Skutečně takový mix
utváří náš charakter, povahové rysy i emoce, které nás někdy ovlivňují více, než bychom si přáli.
Každý trochu rozumný člověk se zamýšlí nad svým jednáním a chováním, většinou se to zkráceně nazývá sebereflexí, tj.
schopnost nahlížet sama na sebe sebekriticky. Lidé, kteří nejsou tímto zatíženi, mohou na první pohled působit i vyrovnaně.
Opak je však pravdou, obvykle zakrývají
své nedostatky tím, že vše svalují na jiné,
přičemž sami si připisují pouze úspěchy. Je
proto typické, že mohou i získat částečnou
podporu, a to když začnou používat zásadu „účel světí prostředky“, potom lze odůvodnit vlastně skoro vše.
Co jsou lidské dějiny zaznamenány, stále
se připomínají nejrůznější obrazy o chování člověka k člověku, v nichž byla bohužel
bezohlednost a krutost zakrývána vyšším
účelem. Lidské povahy se oproti technickému pokroku nemění.
Možná stojí zato připomenout jednoduché,
a přesto velmi výstižné indiánské moudro.
Zde starý indián poučuje mladého indiána
právě o tom, jak to s těmi vlastnostmi je.
Říká: „V každém člověku najdeš dva vlky – dobrého a zlého. Oni spolu neustále
svádí boj, nekonečně se perou.“ Na otázku mladého indiána, kdo nakonec vyhraje, starý indián odpovídá: „No to záleží
na tom, kterého víc krmíš.“
S přáním, abychom krmili toho správného
v sobě i u těch druhých a nebáli se toho
zlého pojmenovat, vám přejeme klidné časy nejenom v létě.
Těšíme se na odezvy a hlavně – nikdy to
nevzdávejte!
za KDU–ČSL
Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek

Předplatné
Telčských listů
a jejich zasílání poštou vyřídíte
na Informačním centru na radnici.
info@telc.eu
567 112 407, 567 112 408
TL 8/2022

Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je Kalendář kulturních,
společenských a sportovních akcí města
Telče uveden v samostatném tisku Telčské léto 2022.
K dostání na Informačním centru na radnici a v Městské galerii Hasičský dům
na náměstí Zachariáše z Hradce.

Chovatelé

13.–14. 8.
areál ZO ČSCH
Okresní výstava drobného hospodářského zvířectva
Výstava je přístupná:
v sobotu 14.00–17.00 hod.,
v neděli 7.00–13.00 hod.
Bohatá tombola.

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

Věž sv. Ducha

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

Telčské podzemí

Interaktivní zábavně-naučná expozice se
zajímavými fakty z historie města a s expozicí peklo.
Podzemí je přístupné dle rezervačního systému.
www.telc.eu/turista_a_volny_cas/turisticke_atraktivity_mapy/telcske_podzemi
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Uzávěrka příštího čísla
pondělí 15. srpna
TL 8/2022

Bohoslužby
Římskokatolické

Vítáme nové občánky

sobota		
18.00
neděle		
7.30
		9.00
		10.30

Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží

neděle 14. 8.
7.30
		9.00
		10.30

sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
pondělí 15. 8.
8.00
Matka Boží

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I.–II.
III.

15. 8.
16. 8.

IV.
V.–VI.

Společenská rubrika

17. 8.
18. 8.

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

1.–30. 9. vstupní síň radnice a ZUŠ

Telč očima dětí

Výstava a vyhodnocení soutěže výtvarných prací dětí, žáků a studentů
telčských škol k zápisu 30 let města
Telče na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO

Vernisáž ve středu 7. 9. v 10.00

Lukáš Daňhel, Štěpnice
Teodor Stanislav Tetour, Studnice

Blahopřejeme novomanželům

Michal Uhlíř, Sedlejov
a Jana Uhlířová, Sedlejov
Lukáš Hačka, Strmilov
a Šárka Molzerová, Studená
Jaroslav Fejt, Jihlava
a Petra Matulová, Vysoké Studnice
Jakub Čada, Jihlava
a Lucie Suchánková, Jihlava
Karel Valík, Šebkovice
a Dominika Dvořáková, Jemnice
Pavel Štáfl, Dobronín
a Lenka Dvořáková, Polná
Michal Kratochvíl, Telč
a Renata Voldřichová, Telč
Ladislav Gracl, Brno
a Dana Šudáková, Tišnov
Dominik Havlík, Žďár nad Sázavou
a Barbora Prokopová, Telč
Matěj Boček, Telč
a Pavla Kunzová, Trhové Sviny
Luboš Hemza, Svojkovice
a Zdeňka Havlová, Svojkovice
Václav Nedoma, Heřmaneč
a Kateřina Horálková, Dačice
Michal Tausch, Třešť
a Ivana Raková, Třešť
Patrik Štolba, Dačice
a Lenka Chalupová, Telč

Opustili nás

Zdeněk Kubíček, Krahulčí
Marta Uhlířová, Sedlejov
František Horník, Staré Město
Anna Šebestová, Štěpnice

58 let
84 let
90 let
85 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).

Farmářské
a řemeslné trhy 2022
● 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
V rámci akce proběhnou
i Africké trhy (27. srpna)
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Mezi dvěma
branami
Krátká fotoreportáž z letošního ročníku
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Foto: Jiří Mátl
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