9

září
2022
ROČNÍK XXXIII
Cena: 10 Kč

Stovky běžců podpořily Sdílení

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně Město Telč
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Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
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Zasedání
zastupitelstva města
12. září v 16 hodin
Obřadní síň radnice
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Z jednání rady města
94. schůze – 18. července
--Rada města (dále RM) schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč
nadačnímu fondu Na kole dětem Nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu veřejné charitativní cyklo tour Na kole dětem Vysočinou. RM schválila v souladu
s čl. 2 odst. 2 vyhlášky města Telče č.
2/2001 O znaku města Telče a jeho užívání, bezúplatné užití znaku města Telče
v rámci propagace projektu Na kole dětem Vysočinou.
--RM schvaluje nákup a realizaci bezdrátové sítě v objektech městského úřadu. RM
schválila rozpočtové opatření z rezervy
města ve výši 50 tis. Kč pro § 6171, pol.
5137 na zajištění financování techniky
pro základní pokrytí objektů městského
úřadu bezdrátovou sítí.
--RM schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1331/3 o výměře
cca 15 m2 v obci a k. ú. Telč.
--RM schválila zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor nemovitosti čp. 44 v Telči – Starém Městě.
--RM na základě doporučení komise pro
otevírání a hodnocení nabídek rozhodla,
že zhotovitelem akce „Vodovod Dačická – 2. etapa, řád V2“ bude společnost
Pozemní stavby Telč, s. r. o., Svatojánská 463, 588 56 Telč, IČ: 04802098. RM
schválila uzavření smlouvy o dílo.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na akci „Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn
– Sociální zázemí u rybníka Roštejn“.
RM schválila složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek. RM schválila
návrh firem k oslovení pro veřejnou zakázku „Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn – Sociální zázemí u rybníka Roštejn“.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
na akci „Oprava místní komunikace v ul.
Na Sádkách“. RM schválila složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
RM schválila návrh firem k oslovení pro
veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace v ul. Na Sádkách“.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ
Hradecká“. RM schválila složení komise
pro otevírání a hodnocení nabídek. RM
schválila návrh firem k oslovení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Hradecká“.
--RM schválila uzavření dodatku č. 1
smlouvy o dílo na akci „Lávka v podchodu pod silnicí II/112“ se zhotovitelem
LEMONTA, s. r. o.
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František Kožík

Pozdrav telčskému mládí
Vítám časopis Pětilistá růže! Telč je tak bohatá velkými tradicemi a tak podnětná svým
zcela zvláštním půvabem, že by to mělo studenty neustále podněcovat ke kulturním akcím. Věřím, že takový časopis by se z prostých začátků mohl stát součástí telčského
života. Hlásím se jako odběratel i jako autor.
I když jsem někdy delší dobu vzdálen, žiju
v Telči a jsem tam stále doma, v myšlenkách,
ve snech. A Telč je stále ve mně. Dětství je
citlivé. A ty prázdniny, které jsem tu prožil,
se mi navždy zapsaly do srdce. Znám a miluji každou píď země na náměstí, v parku, pod
zahrádkami, cestou do Lipek, na Oslednicích. Je zvláštní, že v Telči jsem mnohem víc
se svými drahými, které jsem ztratil, než kdekoliv jinde. Jako chlapec jsem si to jistě neuvědomoval, ale nyní vím bezpečně, že tehdy, tehdy to byl můj pravý život, protože jsem
jej žil celým srdcem, celou bytostí. Nikdy už
jsem nedosáhl takové plnosti prožitku.
Umiňoval jsem si, že letos se rozhodně do Telče vypravím a že tam zůstanu co nejdéle, abych
poznal, jak se změnila, čím vším se do svobodných let ozdobila. A že projdu všechny stezky,
známé z dětství, abych tam zase jednou potkal
všechny, které jsem měl rád. Přednosta soudu
František Havel, otec mé maminky, byl nádherný dědeček, obětavý a laskavý. Moje maminka
byla v tom domě na náměstí, kde býval dřív
soud, také doma. Tam se seznámila s mým otcem. Napsal jsem o tom novelu „Jezerní růže“,
do níž jsem ovšem vložil vlastní lásku k městu. Kdykoliv jsem se octl v Telči, chodil jsem
si stisknout kliku od domovních dveří, abych si
obnovil ten hmat známý z dětských let.
Tehdejší starosta města, pan Jehlička, byl tak
hodný, že – když se dveře dělaly znovu – tu
kliku pro mne zachránil a já ji mám ve své
knihovně mezi nejmilejšími knihami. I doma
si na ni mohu sáhnout.
Nutná operace, na niž se chystám, mi zabránila přijet v létě do Telče, ale vynahradím si
to, jakmile to bude trochu možné. Znají to jistě mnozí jiní: touha vrátit se roste a mohutní,
až jí nelze odolat.
Jednou, když jsem šel kolem Nadýmáku, napadla mě básnička, která vyjádřila mou oddanost Telči a jejímu kraji.
Až zemřu,
Tebe, celý kraji,
Chtěl bych si s sebou vzít,
Přijdu-li do nebe,
Bude mi krásněji,
Potěším anděly.
Přijdu-li do pekla,
Pro velkou lásku k tobě
Bude mi mnoho odpuštěno.
A nebudu jinde doma,
Než v tobě.

V roce 1991 byla vlastním nákladem vydána publikace s názvem Město ze všech nejkrásnější. Závěrečnou část nám tehdy napsal a věnoval patriot a velký milovník Telče
František Kožík.
Studenti Jan Stříteský ml. a Milan Svoboda
vydali v následujícím roce v dubnu 1. číslo časopisu Pětilistá růže s příspěvky místních autorů. Velký zájem o spolupráci projevil i autor románu „Černé slunce“, který byl
v tomto roce vydán, František Kožík. Jeho
věnování a vyznání životní lásky k Telči patří
všem. Básničku, kterou nám napsal, můžeme
zařadit mezi jeho závěrečnou tvorbu o Telči.
Jan Stříteský, ARCHEOS Telč

V roce 2023 propojíme
Roštejn s Roštejnem
Myšlenka na vybudování cyklostezky propojující rybník Roštejn s hradem Roštejn začala vznikat v souvislosti s přípravou projektů
cyklostezek v území. Vzhledem k tomu, že
město Telč nyní obdrželo dotaci na cyklostezku Volevčice–Studnice, dojde k tomuto propojení v roce 2023. Trasa povede od rybníka
Roštejn po nové cyklostezce do Volevčic, následně po cyklostezce do Studnic, kde se cyklisté napojí na místní komunikaci propojující
obec Studnice s obcí Doupě. Od obce Doupě bude trasa směřována po stávající místní
komunikaci k hradu Roštejn. Vybudováním
cyklostezky Volevčice–Studnice tedy nejen
propojíme bezpečnou cyklostezkou místní část Studnice s Telči, ale vytvoříme také
atraktivní trasu rybník Roštejn – hrad Roštejn
a rovněž dokážeme v obci Doupě odklonit
dálkovou cyklotrasu č. 16 mimo frekventované komunikace III. a II. třídy. Nově bude trasa
odkloněna v obci Doupě na Studnice do Volevčic a Telče.
Vladimír Švec

Hřiště v ul. Nerudova
prochází renovací

V letošním roce dochází k obnově sportovního hřiště v ulici Nerudova. Vzhledem
ke stáří a postupné degradaci EPDM povrchu hřiště došlo ke speciálnímu nátěru povrchu. Tím dojde významně k prodloužení
životnosti hřiště. Dále došlo k obnově lajnování hřiště. Dochází rovněž k nátěru mantinelů a opravě sítí. Na sportovišti je nově
k dispozici sportovní vybavení – sloupky
na badminton (vč. sítě) či branky na florbal.
Vladimír Švec
TL 9/2022

Starostovo okénko
Bohatý srpen
Své řádky píši v polovině srpna, kdy končí 40. ročník festivalu Prázdniny v Telči. Po celých 17 dnů jsme se společně potkávali na koncertech,
na pohádkách, u piva či
vína. Zažili jsme společné zpívání v podloubí, „oživili“ jsme Horní
kašnu na náměstí (nově zde stříká voda), otevřeli jsme novou scénu
u lodiček na Štěpnickém
rybníku. Jubilejní 40. ročník festivalu, který nám závidí mnohem větší města, opět
přivedl do Telče mnoho turistů, z čehož
měli radost i místní podnikatelé. Pevně věřím, že nám počasí umožní užít si program
Historických slavností Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna i tradiční Balóny
nad Telčí. Na tomto místě opětovně srdečně děkuji za pochopení a trpělivost všem
telčským občanům bydlícím v domech
na náměstí, kterým kulturní akce konající se na náměstí často způsobují problémy
a komplikace.
Mateřská škola a základní školy
Kvalitní vzdělání, které začíná již v mateřské škole, považuji za jednu z priorit, na které bychom měli dlouhodobě
pracovat. Co je od září ve školce nového? Pozici ředitelky začala vykonávat paní Mgr. Bc. Lenka Jantačová, kterou rada
města vybrala na základě doporučení konkurzní komise. Rozhovor s paní ředitelkou Jantačovou připravujeme do říjnového čísla Telčských listů. Ve školce v ulici
Komenského došlo k rekonstrukci dalších
vnitřních prostor a jejich vybavení novým
nábytkem. Pravděpodobně si vzpomínáte, že před několika měsíci došlo po havárii vody k zaplavení suterénních prostor
školky vodou a bylo zničeno veškeré zařízení kotelny. Od té doby byly prostory školky vytápěny elektrickým kotlem.
Před nadcházející topnou sezónou budou
zprovozněna nová tepelná čerpadla. Náklady na tyto opravy a výměnu čerpadel
jsou hrazeny z pojistky, kterou má město
uzavřenou s pojišťovnou. K rozšíření kotelny došlo během prázdnin i na ZŠ Masarykova. Tuto potřebnou investiční akci realizují Jihlavské kotelny, jež zajišťují
chod kotelny k naší spokojenosti již po několik let. Na ZŠ Hradecká budeme v letošním školním roce rekonstruovat tělocvičnu a rovněž připravujeme celkovou
rekonstrukci kotelny. Všem dětem, jejich
vyučujícím, pánům ředitelům škol i paní
ředitelce, ostatním pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům z celého srdce
TL 9/2022

přeji úspěšný začátek a celý průběh školního roku. Stejně tak to ale přeji nám rodičům. Velmi se těším na setkání s novými
prvňáčky a prvňačkami 1. září v obřadní
síni telčské radnice.
Dostupnost lékařské péče
Mnoho z nás musí dojíždět ke stomatologovi/stomatoložce mimo Telč a mnohdy se
jedná o velké vzdálenosti. Nejsem spokojen s prací zdravotních pojišťoven, které
mají problém dostupné lékařské péče řešit. Navíc se tato situace dala předvídat již
několik let. Již nyní je zřejmé, že se zanedlouho budeme potýkat s nedostatkem lékařů/lékařek pro děti a dorost. Udělám vše
pro to, abychom dostupnou lékařskou péči
v Telči udrželi.
Poděkování
Čtyři roky utekly jako voda a v září nás
čekají komunální a senátní volby. Toto volební období rozhodně nebylo jednoduché.
Potýkali jsme se pandemií Covid-19, stále řešíme důsledky války na Ukrajině, dochází ke zdražování a nedostatku stavebního materiálu, k nárůstu cen energií, prací
a služeb, zvyšuje se inflace. Dovolím si
tvrdit, že jsme si se všemi výzvami v Telči poradili se ctí. Na jiném místě tohoto
čísla Telčských listů uvádíme přehled investičních akcí, které byly v tomto volebním období realizovány. Velmi rád bych
zde poděkoval všem telčským zastupitelům i zastupitelkám ze všech stran a hnutí.
Opět jsme ukázali, že si v Telči nehrajeme
na politiku a při diskuzích a hlasováních
nám jde o věc samotnou. A to, že se občas
nepohodneme a diskuze se vyhrotí? Vždyť
i toto patří k názorové výměně. A pokud se
diskuze nedostane do osobní roviny, buďme za tyto výměny názorů rádi! Rozhodně
totiž platí, že péče o chod města je týmová práce. Bez dobré součinnosti zastupitelstva, rady města, komisí, jednotlivých
odborů městského úřadu, spolků a sportovních oddílů bychom se v našem městě neobešli. Děkuji všem za skvělou práci!
Na závěr si dovolím být osobní. Jak víte,
před rokem a půl jsem byl zastupitelstvem
města zvolen starostou. Ani pro mne nebylo toto období jednoduché, ale mohu
s čistým svědomím prohlásit, že jsem tuto
službu pro naše město a pro vás, občany,
dělal a dělám naplno – dle mého nejlepšího vědomí a svědomí. A když ve svém textu uvádím Telč a občany Telče, míním tím
samozřejmě i naši část Studnice, jež jsem
teprve coby starosta poměrně důkladně poznal. Milí Studničané, děláte to u vás moc
dobře a vždy se mi u vás velmi líbí! Dovoluji si tímto poděkovat všem kolegům
a kolegyním ze zastupitelstva, úředníkům
a úřednicím z městského úřadu i vám –
všem ostatním občanům. Za celou dobu

mého starostování jsem cítil vaši podporu.
Nejsem v pozici, abych komukoli radil, jak
má v jakýchkoli volbách volit, ale přesto
si dovolím k vám, občanům, směřovat jednu výzvu: Prosím, běžte k volbám a zvolte si své zastupitele/zastupitelky, kteří/které udělají tu naši Telč zase o malinko lepší.
Bylo mi velikou ctí být starostou naší krásné Telče.
Vladimír Brtník

Informace o realizovaných
a připravovaných stavbách
V srpnu byly úspěšně dokončeny tyto stavební akce:
• Rekonstrukce vnitřních prostor MŠ Komenského.
• Vybudování lávky pod mostem v ul. Batelovská.
• Rekonstrukce vodovodu u bytových domů v ulici Hradecká.
Práce pokračují na akcích:
• Rekonstrukce ulice Svatoanenská. Z důvodu probíhající rekonstrukce ulice bude v období září–říjen uzavřen příjezd
k náměstí od Horní brány. Po dobu rekonstrukce prostoru u Horní brány bude umožněn příjezd na náměstí od ul.
Na Baště. Rekonstrukce ulice Svatoanenská bude kompletně dokončena v listopadu letošního roku.
• Výstavba inženýrských sítí a komunikací
v ul. Dačická. Zde jsou již položeny veškeré sítě, probíhá výstavba komunikací.
Ukončení předpokládáme rovněž v listopadu letošního roku.
• Cyklostezka Telč–Volevčice. V září na této akci proběhnou dokončovací práce.
Povrch stezky je položen. Kompletní dokončení cyklostezky bude v září letošního roku.
• Rekonstrukce fasády objektu radnice.
Zde je ukončení obnovy plánováno rovněž na září 2022.
V průběhu srpna byly dále zahájeny stavební
akce – rekonstrukce dvou bytů v bytovém domě v ul. Slavatovská a dokončení přeložky vodovodu v ulici Dačická.
Vzhledem k úspěšným žádostem v dotačních
programech připravujeme zahájení řady dalších investičních akcí. Jde např. o rekonstrukci
ulice Na Sádkách (úsek kolem benzínky, MěÚ
k rodinným domům), rekonstrukci tělocvičny
vč. zázemí ZŠ Hradecká, výstavbu sociálního
zázemí u rybníka Roštejn. Rovněž město Telč
obdrželo dotaci na I. etapu revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka. Aktuálně jsme také obdrželi dotaci na cyklostezku Volevčice–
Studnice.
Vladimír Švec
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Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Jak to vidíme my
Ani jsme se nenadáli a prázdniny jsou za námi. Čas setkávání s rodinou a přáteli, tancování na koncertech, kochání se hvězdnou
oblohou, sjíždění řek, projížděk na šlapadle,
čas lezení po horách, výletů na hrady a zámky a posezení u ohně na dětských táborech.
Nostalgicky musím přiznat, že mi letošní léto bude chybět. Bylo dlouhé, ale přece tak
krátké. 1. září je pro mě už od školních let
druhým Novým rokem. Nyní si ho spojuji
s nástupem dětí do škol, kroužků, sportovních a zájmových činností. Se stále větší odpovědností a samostatností dětí i s náročností zvládnout ty první nabité zářijové týdny
pro nás rodiče. Letošní září bude zase trochu jiné, společně se sejdeme čtvrtý víkend
v měsíci ve volebních místnostech a budeme rozhodovat o tom, kdo naše město povede další 4 roky. Přeji nám všem šťastnou
ruku a Ahoj, září!
Petra Kujínek Polodnová
Září nabité akcemi
Přestože máme za sebou prázdniny, kdy nebyla o nejrůznější setkávání nouze, rádi bychom se s vámi potkávali i v září. V sobotu 3. 9. v 15 hodin vás zveme na poslední,
a tentokrát terénní, zastupitelský klub pro
veřejnost v tomto volebním období. Sejdeme se před vlakovým nádražím. Pavel Dvořák, pod jehož rukama lokalita prokoukla,
nás provede Oslednicemi a Romantikou.
Probereme zamýšlené úpravy v dalších letech a rádi vyslechneme i vaše podněty.
Prostor bude také na body posledního zastupitelstva (koná se 12. 9.), ale i na vše další,
co vás zajímá. V neděli 11. 9. se ve 14 hodin konají již tradiční „Kolečka v Lipkách“,
která pořádá Spolek Javořice. V neděli
18. 9. za námi přijďte ve 14 hodin na Dětské
odpoledne na Ranči Telč. Společně budeme hledat poklad, uvaříme si v kotlíku guláš
a od 16 hodin si užijeme pohádku Dřevěného divadla Honzy Hrubce. A ve středu 21. 9.
se s vámi rádi potkáme od 13 hodin v našem
volebním stánku. Podělíme se nejen o nápady, jak pokračovat v práci pro vás, občany
města Telče, ale i o různé drobnosti a balíčky krásných karet, které můžete vyhrát a bavit se s nimi při dlouhých podzimních večerech. Aktuální informace najdete na www.
spolecneprotelc.cz a facebooku Společně
pro Telč. Těšíme se na setkání s vámi.
Jiří Pykal, Hana Hajnová, Helena Tomíšková, Petra Kujínek Polodnová a Petr
Vařbuchta
Vyhodnocení Ankety spokojenosti občanů – díl 2.
V minulých TL jsme vám představili výsledky první části, nyní pokračujeme s otestr. 4

vřenými otázkami, které bývají často velice
inspirativní.
Nejvíce vám ve městě chybí obchody (typu
Lidl i specializované – masna, sklenářství),
pracovní místa, lékaři (zubaři, obvodní), bazén a kino. Zajímavé je, že v dotazníku v roce 2018 jste uváděli takřka stejné odpovědi, jen místo kina to bylo dostupné bydlení
a stavební parcely. U této otázky nás pobavila odpověď „zdravý rozum“. Ano, toho není
nikdy dost, a to nejen v Telči. 
Stejně jako v roce 2018 jste spokojeni
s kulturním vyžitím a akcemi (vč. folkovek), zelení, parky, přírodou, sportovním
vyžitím a aktivitami, sportovišti, klidem,
odpadovým hospodářstvím. Pouze čistotu
města a pořádek nahradilo historické prostředí a cyklostezka Lipky. Pochlubili byste
se náměstím, Lipkami (vč. kaple Sv. Karla
Boromejského), zámkem, parkem, Rančem,
rybníky.
Mrzí vás ztráta Růžku, vykácených stromů
(v parku, Na Hrázi a na Hradecké), obchodů
a kina. A jako objekt či místo, které nemáte
rádi nebo se za něj stydíte, nejčastěji jmenujete zdemolovaný Růžek, vilu v Masarykově ulici (naproti poliklinice), parní mlýn,
lokalitu Romantika a Oslednice, bývalý
zimní stadion a dům na ulici 9. května. První
tři nejsou v majetku města a majitelé nejsou
nyní ochotni provést nápravu. Další městu patří a buď už se tam již zlepšující práce provádí (Oslednice a Romantika dle koncepce Komise životního prostředí), anebo se
na budoucí úpravu zpracovávají studie.
Pokud byste mohli rozhodnout o využití finančních prostředků města, tak byste je
přednostně investovali do zajištění lékařů,
bazénu, většího zapojení veřejnosti do rozhodování, podpory bytové výstavby a rekonstrukce a výstavby objektu pro kulturní a společenské aktivity. Minule byla na 5. místě
městská policie, dnes má pořadí sedmé.
Jako další palčivé problémy ve městě uvádíte nedostatek lékařů (zejména zubařů,
v budoucnu i pediatrů); nevhodné parkování
a nedostatečné či chybějící parkoviště; nedostatek práce a pracovních příležitostí; parkování na náměstí; zeleň ve městě a péči
o ni a porušování dopravních předpisů.
I v této části dotazníku vychází výsledky podobně jako v roce 2018. Co se mění, je pořadí dle počtu odpovědí. To samozřejmě vyvolává řadu otázek a výzev k řešení. Prostor
této rubriky neumožňuje podrobnější analýzu, my se jí však věnujeme a vycházíme z ní
při tvorbě našeho programu. Budete-li mít
zájem o podrobnější diskusi k anketě, přijďte na náš zastupitelský klub pro veřejnost (3.
9.) nebo volební stánek na náměstí (21. 9.).
Prezentaci s výsledky a grafy také později
zveřejníme na www.spolecneprotelc.cz
Jiří Pykal

Bylo, je a bude
Místostarosta informuje

Rok ve znamení
oslav
Použil jsem tento text z jednoho z mnoha
letáků, které zvaly na nejen kulturní akce
u nás v Telči.
Dobře vím, že právě léto je tou dobou,
kdy se spousta kulturních akcí pořádá ve všech městech. V Telči tomu není jinak. A tak jako mince má svůj rub
a líc, je tomu i v letním období s turistickou návštěvností. Velký počet turistů je určitě pro ty, kteří podnikají v oboru, dobrou zprávou a dotčení jsou na toto
období dobře připraveni. Jsme rádi, že si
v Telči každý návštěvník i s celou rodinou svůj program na příjemné strávení
dovolené najde. Denně turisty potkáváme
nejenom na náměstí. Není ojedinělé, že je
vidím na Starém Městě s mapkou města
v ruce, očima upřenýma do ní a hledající
ten cíl, který chtějí vidět, i když je mimo
centrum města. Židovský hřbitov se svou
výstavou, kostel Matky Boží či molo,
které umožní krásný výhled z Oslednic
na město, či sousoší Na Dlážkách z jiného pohledu. Je jedině dobře, že myšlenka, kterou máme my všichni v Telči, tedy rozpustit návštěvníky našeho krásného
města do dalších lokalit města, se postupně realizuje. O tom svědčí i návštěvnost
našeho „íčka“ a ochota zaměstnanců tyto informace poskytnout. Jsou to všechno dílčí kroky, na kterých neustále pracujeme, a tak i případné stížnosti na hluk
či přesycenost centra města se tímto snižují. Důkazem toho je i statistika činnosti
MP Telč, kdy od ledna 2022 bylo evidováno téměř 500 událostí – přestupků. Většina právě na náměstí Zachariáše z Hradce. MP již nyní disponuje kalibrovaným
alkohol testerem a také platebním terminálem, kdy přestupci mohou zaplatit kreditní kartou.
Pavel Komín

Blahopřání
Dne 29. 9. 2022
oslaví 60 let společného života paní Dana Hauzarová a pan Vojtěch
Hauzar.
K výročí diamantové svatby jim
gratuluje celá rodina.
TL 9/2022

Policie ČR Telč
informuje
Opilý muž poškodil dveře
V úterý 2. srpna přijali policisté v Telči po třetí hodině odpoledne oznámení o agresivním
muži, který se snažil za použití násilí dostat
do domu v části Podolí, křičel, choval se
útočně a nevypočitatelně. Na místo vyjela
policejní hlídka. Muže, který byl značně opilý, zajistili. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu přes tři promile alkoholu.
Jednalo se o čtyřicetiletého muže z Českobudějovicka. Provedeným šetřením policisté zjistili, že muž poškodil dveře a způsobil
tak předběžně vyčíslenou škodu za sedm tisíc
korun. Policisté opilého muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.
Případ prověřují pro podezření ze spáchání
trestného činu výtržnictví.
Střet vozidla s cyklistkou
V úterý 9. srpna došlo po jedenácté hodině
dopoledne v Telči na ulici 9. května ke střetu vozidla s cyklistkou. Žena jela na jízdním
kole, za ní jedoucí řidička automobilu Hyundai nedodržela dostatečnou bezpečnostní vzdálenost a zezadu do cyklistky narazila.
Žena po střetu upadla na vozovku. Cyklistka utrpěla zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Policisté místo nehody ohledali
a zadokumentovali. Provedenými dechovými zkouškami u obou řidiček požití alkoholu
vyloučili. Při nehodě vznikla předběžně vyčíslená škoda přes dvacet tisíc korun. Řidička
automobilu je podezřelá ze spáchání přestupkového jednání na úseku dopravy.
Dopadení distributorky drog
Policisté objasnili drogovou kriminalitu jednatřicetileté ženy, která distribuovala pervitin. Zájemcům poskytla drogy v desítkách
případů. Policisté podezřelou ženu zadrželi
v druhé polovině července a zahájili její trestní stíhání, obviněna byla ze spáchání zvlášť
závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy. V minulosti byla již soudně
trestaná a v distribuci pokračovala, přestože
jí běží zkušební doba podmíněného trestu odnětí svobody. Žena je sama uživatelkou drog.
Pervitin distribuovala v období od konce loňského roku na různých místech Telčska a jeho širšího okolí. Pervitin od ní získali zájemci
minimálně v sedmdesáti případech. Obviněná žena je stíhána na svobodě, hrozí jí až desetiletý pobyt za mřížemi.
Střet osobního vozidla s vlakem
V pátek 22. července došlo po patnácté hodině k dopravní nehodě, která se stala v katastru obce Jihlávka na železničním přejezdu. Čtyřiasedmdesátiletý řidič vozidla Škoda
projížděl po silnici ve směru od obce Horní
Dubenky a vjel na železniční přejezd, kde doTL 9/2022

šlo ke střetu s nákladním vlakem jedoucím
ve směru na Havlíčkův Brod. Při dopravní
nehodě došlo k těžkému zranění řidiče vozidla Škoda, který byl zdravotnickou záchrannou službou letecky transportován do nemocnice. Místo nehody policisté ohledali
a zadokumentovali. Na vozidle vznikla škoda přibližně za šedesát tisíc korun, na vlaku
byla způsobena předběžně vyčíslená škoda
za 200 tisíc korun. Policisté provedli u řidiče vozidla i strojvedoucího dechovou zkoušku s negativními výsledky. Dopravní nehodu
a její okolnosti policisté prověřují.
Krádež pivního chlazení
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči
odcizil chlazení na pivo a způsobil tak škodu
přibližně patnáct tisíc korun. Ke spáchání činu došlo v noci z neděle 24. července na pondělí na ulici Svatojánská. Pachatel odcizil
pivní chlazení z rampy u restauračního zařízení. Policisté provedli na místech činu ohledání, zadokumentování a zajištění stop. Dále
provedli v lokalitě šetření. Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže. Případ policisté prověřují, po pachateli a odcizeném zařízení pátrají.
Řidič je podezřelý ze spáchání přestupku
Ve čtvrtek 4. srpna zastavili policisté v Telči
před jedenáctou hodinou dopoledne vozidlo
Daewoo, jehož řidič jel po ulici Štěpnická.
Dechová zkouška byla u pětadvacetiletého
muže negativní, test na zjištění ovlivnění návykovou látkou ale ne. Test byl u něho pozitivní na amfetamin a marihuanu. Lékařskému
vyšetření se muž odmítl bezdůvodně podrobit, čímž se dopustil přestupku. Dále policisté zjistili, že muž řídit vozidlo nesmí z důvodu blokace řidičského oprávnění. Policisté
muži další jízdu zakázali. Řidič je podezřelý
ze spáchání závažného přestupkového jednání na úseku dopravy, které policisté šetří.
npor. Radomír Špringer
Vedoucí obvodního oddělení

cený strop ve stodole, kde ke zranění naštěstí
nedošlo, a v Knínicích jednotka transportovala pacienta ve spolupráci se zdravotnickou
záchrannou službou. V Telči odstraňovali hasiči olejovou skvrnu z poškozeného vozidla. Ve výše zmíněném období zasahovali
příslušníci stanice Telč také u tří dopravních
nehod. Mezi obcemi Hory a Předín došlo
ke střetu dvou osobních automobilů. Na místě přistál i vrtulník letecké záchranné služby,
ale ke zranění účastníků nehody nedošlo. Bez
zranění se obešla i dopravní nehoda nákladního automobilu u Staré Říše. U Zvolenovic
si ovšem dopravní nehoda jednoho osobního automobilu vyžádala ošetření dvou osob,
z nichž jedna byla transportována leteckou
záchrannou službou. Telčští hasiči byli vysláni i ke třem požárům. K prvnímu došlo
v obci Kostelní Myslová a jednalo se o požár
slámy ve sběrači. Při tomto požáru naše jednotka zasahovala společně s jednotkou sboru dobrovolných hasičů z Telče a Mysletic.
V Krasonicích došlo k požáru v lesním porostu, který likvidovaly jednotky ze stanice Telč
a dobrovolné jednotky z Nové Říše, Želetavy
a Krasonic. V Hostěticích naše jednotka zlikvidovala požár suché trávy. Příslušníci stanice Telč, spolu s příslušníky ostatních stanic
Územního odboru Jihlava, byli také průběžně
vysíláni od 29. července do 11. srpna na největší požár posledních let v České republice do Českého Švýcarska, přímo na ochranu
Pravčické brány a restaurace Sokolí hnízdo.
Ze stanice Telč se odřadu účastnilo celkem
šest příslušníků.
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

Hasičské zprávy
Od 14. července 2022 do 15. srpna 2022 zasahovala jednotka Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina ze stanice Telč u šestadvaceti událostí. Většinu opět tvořily technické pomoci, kterých bylo rovných dvacet.
Při tomto typu událostí hasiči prováděli například odstranění větví z komunikace u Horní Myslové, za Telčí směr Nová Říše a u obce Nepomuky. Bodavý hmyz odchytávali
v Telči na hřišti, ve Studnicích, ve Zvolenovicích na dětském táboře, v Mrákotíně, Vanůvku, Krahulčí, Mysliboři a v Třeštici. Do obce
Vanov byli hasiči vysláni na poskytnutí první pomoci při resuscitaci, do Klatovce na zřístr. 5

Volby 2022
Volby do zastupitelstev obcí
Registračnímu úřadu MěÚ Telč pro volby
do zastupitelstev obcí bylo v jeho správním obvodu (s výjimkou městyse Nová
Říše, kterému jsou podávány kandidátní
listiny samostatně) doručeno celkem 217
kandidátních listin (z nich 216 bylo řádně zaregistrováno, 1 byla odmítnuta z důvodu vzdání se kandidatury nezávislým
kandidátem). Co se týče typu volebních
stran, převažovali samostatně kandidující nezávislí kandidáti ve 164 případech,
dále sdružení nezávislých kandidátů, kterých je celkem 40. Sedm kandidátních
listin podaly registrované politické strany nebo hnutí: KDU-ČSL v Telči, Staré
Říši a Černíči, nově Svoboda a přímá demokracie (SPD) v Telči a ve Zdeňkově
a tradičně ODS a KSČM v Telči. Kandidátní listinu sdružení politické strany
nebo hnutí a nezávislých kandidátů doručilo celkem 5 volebních subjektů. V Telči se jedná o sdružení nezávislých kandidátů a politických stran Česká pirátská
strana a Strana zelených a dále politické
strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátů. Sdružení s nezávislými kandidáty vytvořilo i politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a také
politické hnutí Nestraníci a nezávislí
kandidáti. Do letošních voleb bylo zaregistrováno pro městys Mrákotín také
sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí HLAS.
Zaregistrovaní kandidáti se tedy budou
ucházet ve 44 obcích telčského registračního úřadu celkem o 343 postů v jednotlivých zastupitelstvech (kandidátní listiny
byly podány ve všech obcích správního
obvodu, takže všude proběhnou letošní
komunální volby v řádném termínu, tj.
23. a 24. září 2022).
Přímo ve městě Telči byly zaregistrovány kandidátní listiny 8 volebních stran
(oproti předchozím volbám v roce 2018
se jejich počet zvýšil o 2). Konkrétně to
jsou (v pořadí tak, jak je chronologicky
předali jejich zmocněnci registračnímu
úřadu):
Registrovaná politická strana
Sdružení registrované politické strany SNK Evropští
demokraté a nezávislých kandidátů
str. 6

Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých a SNK Evropští demokraté

Registrované politické hnutí
Sdružení registrovaného politického
hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
a nezávislých kandidátů
Sdružení politických stran Česká pirátská strana
a Strana zelených
a nezávislých kandidátů
Registrovaná politická strana
Registrovaná politická strana
Sdružení registrovaného politického hnutí Nestraníci
a nezávislých kandidátů

Svoboda a přímá
demokracie (SPD)
SPOLUOBČANÉ S PODPOROU
STAROSTŮ

Společně pro Telč –
Piráti a Zelení

KDU-ČSL
Komunistická strana Čech a Moravy
ČAS ZMĚNY

Samostatný registrační úřad Nová Říše převzal pro komunální volby v tomto
městysu kandidátní listiny 3 volebních
subjektů. Jednalo se o registrovanou politickou stranu KDU-ČSL a 2 sdružení nezávislých kandidátů, a to s názvy SDH
Nová Říše a SNK NŘ.

VOLBY
DO SENÁTU PČR
Magistrát města Jihlavy jako registrační
úřad pro volby do Senátu PČR v 52. obvodu se sídlem v Jihlavě zveřejnil dne 3.
8. 2022 na úřední desce registrace přihlášek celkem 6 kandidátů.
Jedná se o (pořadí je uvedeno podle data
registrace přihlášek):
JUDr. Tomáš
Nielsen
Mgr. Luděk
Růžička
MUDr.
Václav Lhotský

Politická strana Právo
Respekt Odbornost
Politická strana DOMOV
Politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Ing. Josef Pavlík Politická strana Komunistická
strana
Čech a Moravy
Ing. Jana
Politické hnutí ANO
Nagyová, Ph.D. 2011
RNDr. Miloš
Koalice SPOLU s podVystrčil
porou Starostů pro občany

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
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
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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

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).

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

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)
TL 9/2022
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Cesta k finále bude ještě hodně náročná, říká Martina Smejkalová
Jednadvacetiletá Martina Smejkalová z Urbanova se v červenci stala finalistkou soutěže Miss České republiky. Absolventka
telčského gymnázia studuje molekulární biologii a biotechnologii na Mendelově univerzitě, kde ji příští rok čekají státní závěrečné zkoušky. Kromě školy a modelingu
se ráda věnuje cestování, sportu a pečení.
O tom, zda bude mít Telčsko svou první oficiální královnu krásy, se dozvíme v říjnu.
Do té doby lze Martinu v jejích aktivitách
podpořit na sociálních sítích.

Finalistka Miss České republiky Martina
Foto: archiv M. Smejkalové
Smejkalová
Splnila jste si účastí v soutěži krásy své dětské přání?
Ano, stát se Miss České republiky bylo už
od malička mým snem. Pamatuji si, jak jsem
si jako malá zkoušela mamky plesové šaty i lodičky a chodila v nich doma přehlídky po naší dlouhé chodbě. Nicméně já jsem
si přihlášku do soutěže nepodala, sama bych
na to asi nikdy nenašla odvahu. Přihlásila mě
moje nejlepší kamarádka Evička, které bych
chtěla z celého srdce poděkovat. Když mi
o tom tenkrát řekla, brala jsem to jako legraci, ale ona to opravdu udělala. A nyní? Jsem
ve finále a nesmírně vděčná.
V létě jste se stala finalistkou, jaké byly vaše pocity, když jste se dozvěděla o postupu?
Cítila jsem euforii a radost. Při vyhlašování
mého jména se mi jen těžko dařilo zastavit slzy štěstí. Současně ale vnímám také obrovskou zodpovědnost. Myslím, že cesta k finále bude ještě hodně náročná, ale moc se na ni
těším.
Co jste musela udělat pro to, abyste se mezi finalistky dostala?
Prvním krokem v soutěži je casting, který
jsem absolvovala v Brně. Užší výběr porota vytváří na základě rozhovoru a promenády v plavkách. Pak jsme se účastnily focení
str. 8

a natáčení videí na podporu projektu Počítače dětem, podle těchto dvou disciplín porota rozhodovala o postupu do semifinále. Tam
jsem odjela přesně na den svých narozenin.
Kromě projektu jsme také předváděly šaty
a plavky na jedné události v Praze. Věnovaly
jsme se i volným disciplínám a v závěru dne
zazněla jména tří postupujících dívek, já jsem
se umístila jako druhá.
Jak se na finále připravujete?
Kromě tréninků máme například kurzy zaměřené na řečnictví nebo catwalk. Snažím se
zdokonalit ve svém mluveném projevu, celkové prezentaci a angličtině. Intenzivně také
pracuji na svém zevnějšku.
Se soutěží je kromě krásy spojená také pomoc a charitativní projekty, připravujete
se nějak i v tomto směru?
S radostí podporuji charitativní počin Počítače dětem, lidé, kteří se na něm podílí, mají srdce na správném místě. Ráda bych proto oslovila Dětský domov Telč a skrze tento
projekt dětem předala počítač. Zároveň bych
chtěla poprosit čtenáře – pokud znají rodinu
s dětmi, která si jej nemůže dovolit, ozvěte se
mi, prosím.
Kdy zazní jméno vítězky?
Závěrečný večer je plánován na říjen. Věříme, že pandemická situace termín neodsune.
Přenos budou diváci moct sledovat prostřednictvím televize Nova.
V Česku jsou dvě soutěže typu miss, proč
jste si vybrala právě Miss České republiky?
Jak jsem zmiňovala, přihlásila mě kamarádka, já si tedy soutěž nevybírala. Jsem ale moc
ráda, že zvolila právě takto. Miss České republiky vnímám jako klenot. Stojí za ní pracovití lidé a právě díky nim je soutěž tak krásná a zajímavá pro diváky.
Překvapilo vás něco v souvislosti se soutěží?
Udivila mě její náročnost, a to jak po fyzické,
tak po psychické stránce. Ale ta dřina a úsilí
za to stojí a jen díky tomu dokážeme podat
ten nejlepší výkon a ukázat, co v nás je. Jdu si
za svým snem a věřím, že úspěch se dostaví.
Jaké vztahy jsou mezi dívkami? Projevuje
se konkurence?
Z mého pohledu máme velmi přátelské vztahy. Trávíme spolu spoustu času a chováme
se k sobě opravdu hezky. Přistupuji k soutěži tak, že vyhrát má
ta nejlepší, a proto
bych jiné dívce nedokázala ublížit nebo ji

podrazit. Právě naopak, snažíme se si pomáhat a vyslechnout se. Vzájemná podpora je
opravdu důležitá.
Jde o vaši první soutěž krásy, nebo už máte nějaké zkušenosti z dřívějška?
S modelingem už zkušenosti mám, ať už jde
o focení nebo svatební editorialy. Byla jsem
také v modelingové agentuře. Co do soutěží
je ale tato první.
Účast v miss otevírá dveře k různým příležitostem, zůstala byste v případě úspěchu
u oboru, který studujete, nebo byste se vydala po modelingové dráze?
Mám ráda různorodé činnosti, baví mě zkoušet nové věci, rozvíjet se a vystupovat ze své
komfortní zóny. Pracuji jako projektová manažerka, osobní asistentka a zároveň studuji
vysokou školu. Nedávno jsem se stala finalistkou miss a modelkou. Stále jsem ale také
přítelkyní a dcerou. Všechny tyto role miluji
a jsou pro mě důležité. Každou novou příležitost vnímám jako možnost, jak se zdokonalit.
Ráda bych později skloubila školu s modelingem, protože mě můj obor baví a ve studiu
chci pokračovat. Věřím, že to, stejně jako doposud, půjde zvládnout.
Jak jste trávila léto?
V souvislosti s miss jsem měla opravdu nabitý
program. Čekalo nás s dívkami hned několik
soustředění, například v Jablonci nad Nisou či
Poděbradech. Účastnily jsme se také různých
kurzů, nespočtu natáčení a focení. Pravidelně
jsem docházela na tréninky k našemu trenérovi Lukáši Kverkovi a postupně se také připravovala na svou volnou disciplínu.
Chtěla byste něco vzkázat čtenářům?
Ráda bych všem poděkovala za podporu, které se mi dostává. Velmi si jí vážím a pomáhá
mi. Věděla jsem, že mám kolem sebe úžasné lidi, ale to, co se strhlo po postupu, jsem
opravdu nečekala. Největší dík patří mé rodině, především příteli Jirkovi a mamince,
kteří jsou mi obrovskou oporou. Poděkování si zaslouží také přátelé, kolegové, spolužáci a všichni z mého milovaného Urbanova.
Slibuji, že pokud zvítězím, budu hrdě a s pokorou reprezentovat Českou republiku. Zůstanu taková, jaká jsem, a budu pomáhat
druhým.
Marie Majdičová
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Prázdniny v Telči splnily
jeden velký pěvecký sen

Foto: Antonín Toníno Volf

Hudba je pro dvanáctiletou Amálku Svobodovou jedním z největších koníčků. Kromě hry
na nástroje se věnuje sólovému zpěvu a její talent jsme si mohli poslechnout už na několika telčských koncertech. Během Prázdnin ale
Amálka zažila něco nového – kapela Nezmaři jí umožnila být součástí svého vystoupení,
v rámci koncertu na nádvoří telčského zámku
si s Nezmary zazpívala písničku Písek.
Amálko, čemu se v oblasti hudby věnuješ?
Už dlouho zpívám, učí mě paní učitelka Eva
Pavlíková. Prvním rokem hraji na violoncello pod panem učitelem Ctiborem Příhodou
a dlouho jsem hrála i na klavír s paní učitelkou
Martinou Pleskačovou.
Jak se dostala slečna tvého věku ke kapele Nezmaři? Posloucháš je ve svém volném čase?
Asi před dvěma roky mi paní učitelka Pavlíková ukázala jejich písničku, tenkrát se mi ale
moc nelíbila. Nedávno jsem se k ní vrátila, přišla jsem jí na chuť, začala si ji zpívat a dostala jsem nápad, že bych mohla vystoupit přímo
s kapelou Nezmaři.
Oslovila jsi je tedy sama?
Ano, napsala jsem jim e-mail s informacemi o sobě a s nahrávkami z koncertů v Telči.
Zeptala jsem se, zda bych si s nimi nemohla
zazpívat. Napsali mi, že ano a že budou rádi,
když zazpívám Písek – tu písničku, o které
jsem se zmiňovala.
Jak probíhala zkouška a samotné vystoupení?
Zkoušku jsme měli až těsně před koncertem.
Hned na úvod mi řekli, že to buď půjde, nebo
ne. Zkusili jsme si to jen jednou a pak jsem 4
hodiny čekala, než na mě přijde řada. To bylo
celkem náročné, byla mi zima. Nervózní jsem
byla hlavně před zkouškou, při vystoupení už
to bylo lepší – byla tma, nikoho jsme neviděla.
Měla jsi už předtím nějakou zkušenost s tak
početným publikem?
Neměla. Zpívala jsem na benefičním koncertu
pro Sdílení a na Noci kostelů v Telči, ale tolik
lidí tam nebylo a hlavně to nikdy nebylo s profesionální kapelou.
Považuješ to za splněný sen?
Určitě. Vůbec nelituji toho, že jsem jim napsala. Bylo skvělé zpívat v krásném prostředí
na pódiu, kde se střídají tak známé kapely. Musím poděkovat svým rodičům, díky nim jsem
tam mohla stát. Celé jsme to trénovaly s mamkou, která mi k tomu řekla spoustu věcí, stejně tak mi poradil i taťka. Jednou jsem písničku
předzpívala paní učitelce Pavlíkové.
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Vysloužila sis potlesk vestoje, jaký to byl pocit?
Popravdě jsem to moc nevnímala. Ve chvíli,
kdy jsem dozpívala, se mi ulevilo a okolí šlo
stranou. Když jsem si pouštěla nahrávku, došlo mi, jak velký ten potlesk byl. A bylo to samozřejmě úžasné, nečekala jsem to.
Budeš poslouchat Nezmary i nadále?
Už teď si od nich zpívám mnohem více písniček, než jsem znala před koncertem. Mám ráda
i Hradišťan, se kterým jsem zpívala asi v pěti
letech jako součást sboru.
Chtěla by ses hudbě věnovat i do budoucna?
Beru to jako koníček, ale třeba v orchestru
bych asi zpívat ani hrát nechtěla. Momentálně
mě láká spíš práce u policie. 
Je v blízké době v plánu další akce, kde si tě
čtenáři budou moct poslechnout?
Zatím to vypadá na říjen – benefiční koncert
pro Sdílení.
Co máš nejraději na festivalu Prázdniny
v Telči?
Mám ráda, když se sejde celá Telč, vidíme se
se známými. Samozřejmě kapely, pohádky.
Když jsem byla malá, moc ráda jsem chodila na dílničky.
Ivana Holcová

A jaké pocity má z letošního ročníku festivalu pořadatel Milan Medvěd Kolář?
Pane Koláři, jak hodnotíte 40. sezonu Prázdnin v Telči?
Letošní ročník považuji za jeden z nejlepších.
Vyšlo úžasné počasí, kapely byly skvělé. Účast
byla rekordní, a to i přesto, že už se nekonalo tolik dvojitých koncertů na zámku a na Panském
dvoře. Výstavy se líbily. A měli jsme skvělý tábor pořadatelů, bylo jich skoro 100, což je také rekordním počtem. Spolu se všemi stánkaři, s jídlem, pitím, dílničkami v „lidušce“ to je
oslava vrcholu léta. Můžeme se radovat, že je
hezky, že se máme. I když jsme teď velmi „vyždímaní“ a unavení, užili jsme si to.
Kolik vystupujících se vystřídalo na jednotlivých scénách?
Dohromady vystoupilo asi 100 hudebníků
a umělců, všichni ani nebyli na plakátu. Každý
den jsme hráli na 5 scénách – pohádky, kocouři, zámek, nocturno a někdy ještě Panský dvůr.
K tomu nově hraní u lodiček. Je to veliký maraton a my jsme moc spokojení. Nějaká stížnost
se najde vždycky, ale převažují velmi kladné
ohlasy.
Jak jste na tom s přípravou Vánočních
prázdnin v Telči?
Zimní prázdniny máme skoro naplánované.
Letos to snad bude větší, kapel by mělo přijet
hodně a doufáme, že i diváků bude dost. Během Prázdnin jsme rozdali, jako odměny v pátrací hře po festivalových výstavních domečcích, několik permanentek na Vánoce, takže pár
účastníků už si možná zamlouvá nocleh a těší
Čtyřicátý ročník Prázdnin v Telči nabídnul se na prosinec.
návštěvníkům vše, na co se každoročně tě- Odnášíte si z Prázdnin nějaký zvlášť pěkný
ší, i několik novinek. Na telčském náměstí, zážitek?
na nádvoří zámku a v Panském dvoře vystou- Překvapí mě většinou obyčejná věc. Letos třepily stálice festivalu, mezi něž patří napří- ba to, jak pořadatelé nachystali hraní a perfektní atmosféru na Panském dvoře. Myslím
koncert Martiny Trchové a Adama Kubáta
s písněmi Zuzany Navarové. Kdyby to bylo jinde, tak hezky by
to nevyznělo. Občas se
vše sejde tak krásně…
To je vždy tím nejhezGraf návštěvnosti festivalu od roku 1996 do roku 2021
čím překvapením a základ Vlasta Redl, Karel Plíhal, Žalman, Ne- žitkem. Krásný je ale třeba i koncert, jehož
zmaři, Javory nebo Hradišťan. Mnozí z nich součástí jsou dva interpreti, kteří svou tvorbu
jezdí do Telče celých 40 let. Na programu ale prolnou a na konci zahrají společně.
nechyběla ani pro Prázdniny méně obvyklá Co byste Prázdninám popřál do dalších let?
jména, jako je třeba Dan Bárta s kapelou Il- Už teď plánujeme příští rok, zahájení, které by
lustratosphere nebo Michal Prokop s kapelou mělo být slavné a velké. Přál bych si, aby kluci
Framus Five. Festival se každodenně odehrá- – hlavní pořadatelé – pokračovali, bavilo je to,
val na 5 scénách, do nichž patřily odpolední pořád nacházeli souznění s prostředím a s měspohádky, kocouři a večerní koncerty a noc- tem. Třeba u lodiček nacházíme poezii místa
turna na zámku a v Panském dvoře. K to- a snažíme se jen dotvořit krásu toho rybníka,
mu se letos nově rozezněla romantická scéna vrb, zapadajícího slunce a vycházejícího měsíu lodiček. Spolu s prodejními stánky, jídlem, ce. O pár metrů dál je hluk, slaví se, zpívá se.
pitím, dílničkami pro děti a mnohdy náhod- Je to pestré, z jednoho zážitku jdeme do druhénými hudebními vystoupeními na ulici ne- ho, což mám moc rád. Právě pestrost mi přijde
bo v podloubí Telč zkrátka opět na 17 prázd- důležitá a doufám, že si ji Prázdniny zachovají.
ninových dní ovládla ta pravá letní pohoda.
Ivana Holcová

Jubilejní Prázdniny
v Telči přilákaly rekordní počet návštěvníků
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A co Prázdninám v Telči
vzkazují kapely?
Díky všem za krásný festival a za to, že jsem
tady mohl prožít zatím „jen“ 29 nádherných
koncertů a setkání.
Slávek Janoušek
Takové krásné večery ať nikdy neskončí!
Kateřina Štruncová; Dalibor Štrunc, Cimbal
Classic
Škoda, že mě sem nepozvali dřív.
Vlasta Redl
Hodně síly a zdaru do další čtyřicítky.
Michal Prokop
Koncert v Telči je vždy zážitek! Už 30 let! Děkujeme a přejeme dalších nejmíň 30!
Buty
Ivana Holcová

Láska hory přenášela

„Zachycuje města, místa výletů a dočasných
zastavení, která zpracovává do vizuální podoby.
Nešlo nám prvotně o propojování konkrétních
měst, ale jsou pro nás důležitá v kontextu naší tvorby. Formovala nás, ovlivňovala studiem
nebo charakterem svého prostředí,“ objasnila
hlavní motiv expozice Kateřina.
Proč autorky zvolily název „Láska hory přenáší“? „Protože láska je přátelství a přátelství
překonává vzdálenosti i hory přenáší,“ vysvětlila. Návštěvníci mohli na přelomu prázdnin
vstoupit do intermediální instalace, kterou Kateřina společně s Martinou a Alžbětou přivezly
z Porta, Ostravy či Ústí. „Něco vznikalo přímo
na místě, například kresby, texty, zvukové nahrávky a háčkované objekty,“ doplnily.
Bude možné výstavu ještě někde vidět? „Vytvořily jsme ji pro konkrétní místo, část děl vznikla přímo na hřbitově a reagovala na okolí. Pokud by se opakovala jinde, není možné, aby byla
identická,“ vyzdvihla Kateřina Šindelková specifičnost výstavního prostoru, kde se podobné
akce konají pravidelně každé léto. Umělkyně
plánují ve spolupráci pokračovat, podoba expozice bude záviset na zvoleném místě.
Marie Majdičová

Kulatiny muzea: přes
tři stovky příchozích
i jízdy veteránem

Výstava Láska hory přenáší na židovském
hřbitově
Foto: Kateřina Šindelková
Židovský hřbitov a především jeho obřadní síň
se v létě staly uměleckým centrem. Příchozí
mohli o prázdninách navštívit celkem sedm různých expozic. K vidění byly nejrůznější malby,
fotografie, instalace, kresby či autorské tisky.
Možnost vystavovat nabízí Kulturní spolek Oblast, který provozuje Ateliér Síň už od devadesátých let. Kromě výstav mohou zájemci uspořádat například i hudební produkce či divadelní
představení, více informací a kontaktů je k dispozici na webu spolku (www.oblast.org).
Na přelomu července a srpna svou práci představila trojice Alžběta Krchová, Martina Strakošová a Kateřina Šindelková, která je absolventkou telčského gymnázia. Autorky spojila
studijní stáž v Lotyšsku. „Pro naši tvorbu je typická citlivost k prostoru, jeho zkoumání a lyrická naivita,“ přiblížila Kateřina Šindelková. Společně pracovaly na expozici s názvem
„Láska hory přenáší“.
Myšlence na společnou tvorbu se do cesty postavila výzva Kulturního spolku Oblast na sociálních sítích. K výstavě už pak nebylo daleko.
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Posádka jedné z projížděk při výročí Muzea
techniky
Foto: Marie Majdičová
Rovných deset let mohou domácí i návštěvníci
Telče zavítat do Muzea techniky Na Sádkách.
Kulaté výročí si lidé připomněli v polovině srpna povedenou akcí pro děti i dospělé. Expozice
v prostorách bývalé parní pily za dekádu prošla značnou proměnou, k vidění jsou kromě
historických automobilů a dalších technických
skvostů také kočárky, hračky, oděvy či ukázka
dobové zubařské ordinace. Svou sbírku by ale
majitel Aleš Wimmer rád rozšířil o jeden speciální kousek.
Připomínka výročí se podle něj vydařila. „Vyšlo to perfektně, počasí nám přálo a dorazilo celkem 334 platících návštěvníků. Zastavila
se ale také spousta kamarádů a hostů, víc jsme
si nemohli přát,“ zhodnotil Wimmer. V areálu muzea bylo po celou sobotu 13. srpna živo.
Příchozí si prohlíželi výstavu historických mo-

tocyklů z bývalé Německé demokratické republiky. Vedle nich po celou dobu vrčel stabilní motor Slavia. „Byl totožný jako ten, který si zahrál
ve filmu Na samotě u lesa, když děda Komárek ráno řezal dřevo. Návštěvníky velmi zaujal
a pobavil,“ doplnil organizátor s tím, že ohlasy byly také na podomácku sestavené traktůrky
z první republiky či na Zetor 25, se kterými se
příchozí fotili.
Součástí akce bylo slosování vstupenek v každou celou hodinu. Na majitele vybraných lístků
čekala projížďka veteránem po městě. „Land
Rover z roku 1955 a ještě o něco starší vojenský Dodge, oba bez střechy, svezly na stovku lidí. O jízdy byl velký zájem, i dospělí byli zklamaní, že nebyli vylosováni,“ přiblížil vyjížďky
Wimmer. Auta skupinky provezla centrem města, kde se pasažéři mohli vyfotit či zamávat známým. „Je to skvělý zážitek, moc jsem si to užila,
nemohu uvěřit tomu, že právě můj lístek vylosovali,“ sdělila po jízdě své dojmy pasažérka Terezka. „Všem bych rád poděkoval, že v sobotu
přišli,“ vzkázal pořadatel.
Na neděli organizátoři připravili bleší trh a sběratelskou burzu. „Začalo to slibně, dokonce dorazili tři noví prodejci, bohužel pak začalo pršet a většina lidí odjela,“ shrnul trh pokažený
deštěm Wimmer. Několikrát do roka je tímto způsobem v areálu muzea možné prodat či
nabídnout například vybavení domácnosti našich babiček od plecháčků až po formy na bábovky nebo nejrůznější vybavení pro motoristy. „V současnosti lidé tyto starší kousky často
vyhledávají a zdobí si s nimi nejen chalupy, ale
i domovy. O typické modré plecháčky je velký
zájem,“ doplnil.
Módním vlnám podléhají také veteráni. „Například po stoletých autech není taková poptávka, takže cena tolik nestoupá. Vyhledávané
a naceněné jsou naopak kabriolety a sportovní vozy ze šedesátých a sedmdesátých let, které
jsou ideální pro ty, co chtějí jízdu odpovídající
moderním autům a hodlají podnikat vzdálenější
cesty. Zároveň nevyžadují tolik péče jako prvorepublikové stroje,“ objasnil Wimmer.
Rozšíření expozice podle majitele závisí především na návštěvnosti. „Kolem pozemku moc
prostoru není, ale na zajímavý exponát se místo
vždycky najde. Jednou bych rád zavěsil do volného prostoru uvnitř letadlo z první světové války, nemuselo by jít o originál, stačila by věrná
kopie,“ prozradil svůj vysněný kousek.
Milovníci starých aut i motorek se mohou těšit na neděli 11. září, kdy přátelé Muzea techniky pořádají Podzimní vyjížďku strojů minulého tisíciletí s burzou. „Hlavní program bude
dopoledne od půl desáté do půl jedenácté. Majitelé se mohou setkat, popovídat si a sdílet zkušenosti. O půl jedenácté pak vyrazí na projížďku,
jejímž cílem je tradičně zajímavé místo v okolí,
ať už jde o starý kostel, technickou památku či
hezký výhled do krajiny. V čase odjezdu se okolí
muzea vždy zaplní kolemjdoucími, kteří si chtějí prohlédnout veterány,“ popsal program nadcházející akce Aleš Wimmer.
Marie Majdičová
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Nabídka volného bytu

Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 „Zásady pro
nájem bytů ve výlučném vlastnictví města Telče“, nabízí
město k pronájmu následující

byt v Domě s pečovatelskou službou
v ulici Špitální 611, Telč - Staré Město:
Byt č. 27 (1+0) ve 3. podlaží
Celková plocha: 26,50 m2
Nájemné celkem: 2 340 Kč
Byt spadá do energetické třídy C.

Termín pro přijetí žádostí: do 21. září 2022
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného
bytu jsou zveřejněny na úřední desce
a na webových stránkách města (www.telc.eu).
Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování
Jana Vyhlídalová, tel.: 567 112 425,
e-mail: jana.vyhlidalova@telc.eu

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.
• Nabízíme k pronájmu bývalou synagogu na adrese Na Parkaně 123, Telč. Možnost využívat
k podnikatelské činnosti nebo pořádání kulturních akcí. Celková užitná plocha je 117,95 m2.
Více informací na m.nohejlova@matana.cz
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Vzpomínáme
na 20. století
Podíváme-li se v dnešním dílu vzpomínek
na dvacáté století do historie Gymnázia Otokara Březiny a SOŠ Telč, nemůžeme opomenout některé skutečnosti kolem jejich dění
v období šedesátých let.
Přišel rok 1953 a s ním nový školský zákon,
který znamenal zrušení dosavadního gymnázia, a tím i vymazání čestného pojmenová-

ní Státní reálné gymnázium Otokara Březiny
Telč uděleného na počest zdejšího věhlasného absolventa Otokara Březiny, vlastním
jménem Václava Jebavého /13. 9. 1868 – 25.
3. 1929/. tehdejším Ministerstvem školství
a osvěty v Praze krátce po Březinově smrti.
Došlo k transformaci na Jedenáctiletou střední školu /JSŠ/ a pod tímto názvem se sjednotila druhá národní škola, druhá střední /měšťanská/ škola a gymnázium. Z první národní
školy a první střední školy vznikla Osmitelá
střední škola /OSŠ/.
U nově zřízené Jedenáctileté střední školy zaznamenáváme od roku 1957 intenzivní mnohaletý partnerský vztah se školou obdobného zaměření v Šuranech na Slovensku.
Přinesl pravidelné výměnné pobyty českých
a slovenských žáků a pedagogů. K bližšímu
navázání kontaktů pomáhalo ubytování přímo v rodinách. Náslechy ve vyučovacích
hodinách přibližovaly český a slovenský jazyk a literaturu. Slovenští žáci měli možnost
poznat nejen krásy starobylé Telče a Českomoravské vysočiny, ale i dalších míst Česka včetně Prahy, telečští se seznámili nejen
s pozoruhodnostmi Šuran, ale i dalšími četnými skvosty Slovenska. Za mnohé si připomeňme např. návštěvu zámku Bojnice, kde
se uskutečnilo i velkolepé setkání žáků a pedagogů telčské a šuranské školy dne 24. 9.
1958, což dokumentuje i snímek z mého soukromého archivu. V té době tu byla třída JSŠ
Telč, jejímž třídním učitelem byl němčinář
a dějepisář Jindřich Kusák.
Partnerské styky telčské a šuranské školy
se neobešly ani bez vzájemných kulturních
a sportovních vystoupení. Tehdy byl kupř.
na telčské jedenáctiletce velice aktivní divadelní kroužek vedený češtinářem Jose-
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fem Ambrožem, který s členy souboru nastudoval hru Marie Kubátové „Jak přišla basa
do nebe“. Vystoupení samozřejmě nebylo jen
v Telči, kde se uskutečnila premiéra v sokolovně 5. 4. 1959, ale i v partnerských Šuranech. Účinkující se tu setkali s nebývalým
aplausem.
Vzájemná setkání, jak vyplývá ze vzpomínek
pamětníků, zanechala u všech nezapomenutelné dojmy. Četná přátelství pak po mnoho
let pokračovala i po ukončení školní docházky nejen dopisováním, ale i návštěvami.

Závěrem nelze nepřipomenout, že partnerství telčské a šuranské školy nezůstalo jen
v myslích účastníků, ale doznalo i literární
podobu v tzv. pedagogických čteních. V roce
1961 byli jejich autory pedagogové z Telče
Milan Pátek a Josef Ambrož.
Text a foto: Jiří Ptáček

Cvičení pro seniory

Od 20. června 2022 nabízí SeniorCentrum Telč
program Fit 70+. Program Fit 70+ je určen pro
naše klienty, ale i pro seniory nad 70 let z okolí
zdarma. Zájemci, kteří si u nás chtějí zacvičit,
se mohou objednávat od pondělí do pátku od 9
do 14 hodin u naší sociální pracovnice na telefonním čísle: 702 296 939, 778 527 524. Možná je i konzultace s fyzioterapeutkou. Cvičební program probíhá ve fitness místnosti, kterou
najdete v našem SeniorCentru Telč na Batelovské ulici 272 v Telči. Vybavení je přizpůsobeno potřebám klientů, k dispozici máme 2
motomedy, 1 rotoped, bradla na nácvik chůze
po rovině a schodech a také balanční podložku
Posturomed.
Mgr. Marika Krejčí, DiS., MBA, ředitelka SeneCura SeniorCentra Telč

16. 9. 2022
TOMÁŠ SÝKORA TRIO
– komorní jazzový projekt
tří virtuózních hudebníků
Bezobav Dyjice
Kulturní domek
Začátek 20:00
Vstupné 150,- a děti zdarma

Kolečka v Lipkách
v neděli 11. září

Srdečně vás zveme o druhé zářijové neděli
na oblíbená „Kolečka v Lipkách“, sportovně-zábavné odpoledne pro děti, mládež, dospělé i celé rodiny. Akce, kterou pořádají členové Spolku Javořice spolu s dobrovolníky,
proběhne letos již podvanácté, a to 11. září
od 14 hodin v památné aleji Lipky v Telči.
Můžete se těšit na pravidelně obměňované
soutěže zručnosti, slalom, stanoviště s různými dovednostmi, testy a kvízy. Poté postupně
odstartují oblíbené „malé závody“ – dle druhu dopravního prostředku a věku závodníků. Nebude chybět losování o zajímavé ceny,
do kterého budou jako vždy zařazeni všichni
aktivní účastníci bez rozdílu věku, kteří budou mít vyplněnou kartu účastníka s absolvovanými stanovišti.
Vloni si návštěvníci velmi oblíbili stánek
s drobným občerstvením (limo, káva, párek
v rohlíku, …) a také šlapací káry Berg, proto o ně ani letos nepřijdou. Šlapací káry budou pro děti i pro dospělé a pokusíme se jim
dát ještě větší prostor než minule. Jednáme
i o zapůjčení skákacího hradu, na kterém se
nadšeně hopsalo v předminulých ročnících.
Věříme, že letos budou moci hromadné akce
fungovat bez omezení, ale pro jistotu sledujte
webové stránky www.osjavorice.webnode.cz
a Facebook Spolek Javořice, kde bychom
zveřejnili případné aktuality, případně pište
na mail pykaljiri@centrum.cz nebo volejte
tel. 602 725 509. Akce probíhá za podpory
města Telče a dalších partnerů.
Lipky jsou ideálním místem k aktivnímu odpočinku – přijďte si s námi proto zasportovat
a pobavit se! Těšíme se na vás.
Jiří Pykal za Spolek Javořice
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Odpady – čtvrtý díl

Odpady, u kterých si nejste jistí,
kam vlastně patří
• Proložky od vajíček a ruličky od toaletního papíru – mohou být odloženy do modrého kontejneru na papír nebo mohou skončit v kompostéru!
• Papírové kapesníčky (nevlhčené!) –
opět mohou skončit v kompostéru (přiměřené množství).
• Pečicí papír (nemastný) – další věc,
která se jeví býti papírem, nicméně lze
pohodlně zkompostovat.
• Účtenky – jsou vyrobeny z termopapíru, tudíž nemohou končit v pytli/kontejneru s papírem, ale v popelnici na směsný odpad.
• Obaly od brambůrků apod. – zvenčí plastové, zevnitř vypadají jako hliník. Vězte ale, že tento typ obalů je celý
plastový a patří tedy do pytle/kontejneru s plastem.
• Slupky od banánů a citrusů – patří
do bioodpadu.
• Drobné kovy (víčka od piva, plechovky) – kontejnery na kovy.
• Baterie a akumulátory – sběrný dvůr,
obchody a úřady se sběrnými boxy.
• Elektrospotřebiče – sběrný dvůr.
• Stavební suť – sběrný dvůr, nutné rozdělit.
• Jedlý olej – sběrný dvůr, rozmístěné
popelnice.
• Zářivky a výbojky – sběrný dvůr.
• Staré léky – vrátit zpět do lékárny.
Jiří Kadlec
Jednatel OHR Services, s. r. o.

Stovky běžců podpořily
Sdílení
První srpnový týden se v Telči opět nesl
v duchu podpory místní organizace Sdílení. Kdo zavítal na festival Prázdniny v Telči,
nemohl na náměstí minout startovní bránu
a hned vedle ní stánek, kde se od 31. července do 6. srpna střídali dobrovolníci a vítali
všechny účastníky Běhu městem šťastných
lásek. Tato benefiční akce se konala v Telči
již pošesté.
„Máme velkou radost, že běh opět přilákal nadšené podporovatele naší organizace
napříč všemi generacemi. Na trase dlouhé
tři kilometry nebo kilometr a půl jste mohli potkat rodiny s kočárky, skupinky seniorek nebo také opravdové běžce, kteří neváhali trasu oběhnout třeba čtyřikrát,“ líčí
s povděkem organizátorka Eva Švecová ze
Sdílení. Není divu, že velkou část běžců
str. 16

tvořily děti. Odměnou v cíli jim totiž byly
nádherné perníkové medaile, které už roky
pro Sdílení pečou perníkářky známé jako
Studnické perníčky a paní Marie Tomášová z Telče. Letos jich byla potřeba 820. Právě tolik lidí se rozhodlo podpořit organizaci, která nejen na Telčsku pečuje o staré lidi,
vážně nemocné, ale také o umírající v jejich
domácím prostředí. Část financí na provoz
si Sdílení shání samo. „Těší nás podpora
nejen jednotlivců, ale také firem, které před
během aktivně oslovujeme. Loga těch, které nám přispěly finančním darem, mohli lidé najít na startovní bráně,“ vysvětluje Jana Tománková, která má firemní fundraising
ve Sdílení na starost.
A jaká částka se podařila nakonec vybrat?
„Štědrost našich podporovatelů je neuvěřitelná. Výtěžek běhu je nádherných 343 837
korun. Poděkování patří všem, kteří k tak
velkému úspěchu benefiční akce přispěli.
Na koho ale nesmíme zapomenout, jsou naši dobrovolníci. Odpracovali na přípravách
akce i v jejím průběhu celkem 513 hodin
a na stánku jim nikdy nechyběl úsměv a slova díků pro naše běžce. Jsme jim moc vděční. Bez nich by to skutečně nešlo,“ děkuje
a uzavírá Eva Švecová.
Dle TZ

Zájezd souboru Podjavořičan Telč do Itálie

ských, turisticky vyhlášených, destinacích.
Vystoupení probíhalo na pódiu přímo v centru města, kam jsme došli průvodem spolu
s ostatními folklorními skupinami z různých
zemí. Nechyběly mezi nimi například soubory z Maďarska, Sicílie, Rumunska, Polska
nebo z Turecka. S Podjavořičanem jsme zatančili pásmo Blejskání a jako jedny z mála
nás doprovázela živá hudba.

Další dny byly ve znamení výletů a objevování přilehlého okolí města. Lanovka nás vyvezla do Montecatini Alto, které se nachází
na kopci a z něhož je krásný výhled na Montecatini Terme v údolí. Téměř celý další den
jsme si vyčlenili na objevování Florencie
a jejích nejznámějších památek a nakonec
nás čekala plavba lodí po pobřeží Ligurského
moře. Zastavovali jsme v přístavech různých
vesniček, procházeli se kouzelnými uličkami
a vykoupali se v moři. Zážitkem byla i cesta vlakem těsně kolem pobřeží s výhledem
do nekonečných mořských dálek.

Ve dnech 1.–5. srpna jsme se souborem Podjavořičan odcestovali reprezentovat město
Telč do toskánského lázeňského města Montecatini Terme. To je od roku 2021 také zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO
v sekci Slavná lázeňská města Evropy.

Vyšlo nám i počasí, po celý pobyt panovala
vedra přes 40 °C a na nebi jsme nenašli jediný
mrak. Po delší odmlce jsme si celou zahraniční cestu velmi užili, bylo nám ctí reprezentovat naše město Telč i za hranicemi a děkujeme za pozvání. Budeme se těšit na další
folklorní festivaly a zážitky s nimi spojené.
Jana Vacková
1.–30. 9. vstupní síň radnice a ZUŠ

Telč očima dětí

Hned druhý den po příjezdu jsme vystupovali v rámci série festivalů, které pořádá organizace Blue Diamond Events v různých evrop-

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
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Zprávy z UCT – září 2022
Zahájení akademického roku 2022/23
bude ve znamení vědy a výzkumu
Akademický rok 2022/23 bude na Masarykově univerzitě oficiálně zahájen 15.
září. Naštěstí pokračuje trend volnějšího
provozního režimu, bez protiepidemických opatření, a tak nás v Univerzitním
centru čeká v září nejen celá řada zajímavých vzdělávacích akcí, ale vrací se
k nám třeba i tradiční přednáškové cykly určené pro veřejnost a další kulturní
akce. Právě návrat přednáškového cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás
mě osobně velmi těší. Nejen díky skvělé
spolupráci s panem kolegou Miloslavem
Záškodou z telčské pobočky NPÚ, ale také proto, že přednášky mají skvělou dramaturgii a představují zajímavá témata.
Skvěle se doplňují s přednáškami kolegů z telčského Muzea Vysočiny a Muzejního spolku. Opravdu není samozřejmé,
že ve městě velikosti Telče máme takovou nabídku a takhle skvělé vzdělávací
formáty. Přednáška teď v září bude navíc
i symbolická. Ukončí se (a doufám, že to
tak opravdu bude) dlouhé období covidových opatření. Je to neuvěřitelné, ale poslední přednáška tohoto cyklu, která se
věnovala 3D modelům bývalé jezuitské
koleje a kostela Jména Ježíš v Telči, proběhla 10. 3. 2020. Tedy přesně v den, kdy
bylo vyhlášeno první omezení. Doufejme,
že tímto návratem smutné epidemické období skončí opravdu natrvalo.
Naše pobytové akce v září se věnují převážně aktivitám a vzdělávání doktorandů
a postdoktorandů, jsou tedy orientovány
především na vědu a výzkum. A právě vědě se věnuje další tradiční akce, která proběhne v pátek 30. září. Letošní Noc vědců
2022 má podtitul „Všemi smysly“ a my
se po dvou letech, kdy byla možná pouze online verze, konečně můžeme setkat
i osobně a představit prostor jezuitské koleje s ohledem na nastolené téma. V současné době ještě probíhá příprava programu, který zajišťujeme společně s kolegy
z ÚTAM AV ČR a GOB a SOŠ Telč, ale
naším záměrem je v rámci komentovaných prohlídek prozkoumat, jak lze budovu Univerzitního centra i její úctyhodnou
historii přiblížit prostřednictvím smyslů a také zapátrat po případných nesmyslech, které v představách o ní možná někdy panují. Bližší informace naleznete
na stránkách našich institucí nebo www.
nocvedcu.cz.
Míla Doleželová
100 let od narození Míly Doleželové je
nejen jedno z významných výročí, které
si připomínáme a kterým se věnuje město
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Telč. Je to i ideální příležitost pro realizaci projektu, jehož hlavním cílem je vybudování stálé expozice této významné malířky a mimořádné osobnosti. Zatím je to
neskutečné dobrodružství, které pro naše
Univerzitní centrum, ale i pro Telč a řadu dalších institucí představuje zajímavou
výzvu, ale i skvělou příležitost. Všechny
informace o aktivitách projektu naleznete
na stránkách www.miladolezelova.eu.
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 úspěšný vstup do nového školního roku a těším se na setkání v našem
Univerzitním centru.
Jaroslav Makovec,
ředitel Univerzitního centra Telč
Vzdělávací a univerzitní akce
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
8.–10. září, Seminář SitSem – pořádá
Fakulta informatiky MU
12.–15. září, konference Matematického ústavu Karlovy univerzity
15.–16. září, výjezdní jednání Katedry
buněčné biologie PF Karlovy univerzity
19.–20. září, setkání doktorandů a postdoktorandů MU, pořádá CEITEC
23.–25. září, Statistické dny, pořádá
Ústav matematiky a statistiky PF MU
23.–29. září, Norský seminář, pořádá
Katedra Nordistiky FF MU
29.–30. září, výjezdní zasedání Odboru
veřejných zakázek RMU

Přednáška v rámci cyklu Rodinné stříbro, po téměř dvouleté pauze se do Univerzitního centra vrací přednášky odborníků NPÚ. Začínáme ve středu 14. 9.
v 18:00 přednáškou věnovanou kostelu
sv. Jakuba v Telči. Vstup volný.
Komorní koncert KAMILY BROTÁNKOVÉ
…skladby Hany Hegerové i dalších interpretů s klavírním doprovodem Evy
Pavlíkové
…autorské písně s kapelou Pod Jabloní
(folk). Pořádá ZUŠ Telč. Vstupné dobrovolné. ve čtvrtek 22. 9. 2022 od 18:30.
Více informací Ilona Martinů, knihovna
UC Telč.
Noc Vědců 2022, Jezuitská kolej všemi smysly a cesta od smyslů k ne-smyslům. Pět smyslů – pět zastavení komentované prohlídky, která představí bývalou
jezuitskou kolej, dnes Univerzitní centrum MU v Telči, a její dřívější i současné obyvatele. Společná prezentace
Univerzitního centra, Ústavu teoretické
a aplikované mechaniky Akademie věd
ČR v Telči a Gymnázia Otokara Březiny
a SOŠ v Telči proběhne v pátek 30. 9.
2022 od 18:00 a od 21:00.
Více informací – Jaroslav Makovec,
ředitel UC Telč.

Výstavy a akce pro veřejnost (pro upřesnění informací o výstavách prosíme kontaktujte Ilonu Martinů, tel. 549 49 1143)
Telč 2021, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Galerie Fakulty stavební ČVUT, město
Telč a Univerzitní centrum MU Telč vás
srdečně zvou na výstavu kreseb studentů
studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Zahájení výstavy proběhne v úterý 6. 9.
2022 v 15:00. Výstava potrvá do 2. 10.
2022 a bude volně přístupná v prostorách
kavárny a chodbách u knihovny Univerzitního centra.
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Sociální okénko

Charitní telčské služby
se připojily k programu 40.
ročníku Prázdnin v Telči

ně motivace zase něco tvořit a vyrábět,“ spokojeně dodala Eva Pařízková, vedoucí místní
pečovatelské služby.
Marek Mašát
Koordinátor propagace Oblastní charity
Jihlava

Jak to vypadá
na ZASTÁVce? (1. část)

Naproti klubu přes chodbu otevíráme zatmavené dveře útulné kontaktní místnosti, určené
k uzavírání dohod, nastavování individuálních
plánů, vedení soukromých rozhovorů s klienty či přípravě do školy. Místnost svým zařízením vzbuzuje pocity klidu, uvolnění, navození důvěry a především potřebného soukromí.
Na popis dalších místností a jejich vybavení
se můžete těšit v příštím vydání.
Martin Lacina
Zástupce vedoucí NZDM ZASTÁVka Telč

DDM informuje
Charitní pečovatelská služba Telč a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka
Telč, spadající pod Oblastní charitu Jihlava,
se tradičně zúčastnily populárních Prázdnin
v Telči. Tento festival letos oslavil 40. ročník
a je opravdovou legendou na poli festivalů minimálně na Vysočině. Tento rok slaví své významné jubileum i Charita České republiky,
a to o šedesát let více, rovných 100 let. Bylo
tedy na místě oba významné milníky propojit.
Čtyři dny mohli návštěvníci Telče a festivalu Prázdniny zavítat na náměstí Zachariáše z Hradce do dvou charitních stanů, kde
si mohli užít především ti mladší tvůrčí dílničky, deskové hry anebo si vyrobit například
originální placku nebo záložku. Podmínkou
bylo vyluštit křížovku, doplňovačku nebo osmisměrku a dozvědět se informace o službě
nízkoprahového klubu ZASTÁVka.
To místní pečovatelky si připravily pro dospělé a seniory informace o své službě a zároveň poskytovaly poradenství. Jako bonus si
mohli návštěvníci festivalu pořídit na památku či pro radost ručně vyrobené náušnice, náramky, svíce nebo mejdlíčka, případně batikovaná trička či ručně šité kabelky. „Veškerý
výtěžek poslouží na činnost telečské pečovatelské služby,“ sdělila Eva Pařízková, vedoucí místní charitní pečovatelské služby. Všem,
kdo přispěli, patří poděkovat.
V úterý 9. 8. se k programu ve stanech přidalo
i speciální testovací vozidlo kolegů z jihlavského Centra U Větrníku, které rovněž spadá
pod jihlavskou Charitu a pravidelně každý týden zajíždí na terénní činnost do Telče a okolí. Lidé se mohli zdarma otestovat na infekční
choroby nebo se zeptat na nedávno otevřenou adiktologickou ambulanci v Jihlavě, kde
se mohou objednat lidé trpící závislostí na alkoholu, omamných látkách nebo i na nelátkových závislostech v podobě gamblingu či
závislosti na internetu a hraní her.
„Jsme moc rádi, že se můžeme každoročně Prázdnin v Telči zúčastnit. Děkujeme panu Kolářovi a celému produkčnímu štábu. Je
pro nás důležité jít mezi lidi a sdělovat jim informace o naší službě. A naši klienti mají radost, že se prodávají jejich výrobky. Je to pro
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč píše svoji historii již od roku
2010. Nejdříve se nacházelo v ulici Štěpnické
(dnešní Penzion Relax) a v roce 2013 se přesunulo do nově zrekonstruované, přímo pro
účely sociální služby uzpůsobené budovy,
na starém autobusovém nádrží v ulici Slavíčkova. Jak to však vypadá uvnitř? Na to získáme odpověď v následujících řádcích.
Zůstaňme ještě chvíli před branami zařízení. Venku, na fasádě budovy, se nachází informační tabule poskytující ucelený obrázek
o tom, komu a jak je naše služba poskytována. Po otevření vstupních dveří se naskýtá první pohled na jednu z mnoha nástěnek
v zařízení. Na nástěnce jsou zobrazeni všichni v současné době aktivní pracovníci služby. Vstupem do dalších dveří se dostáváme do chodby v přízemí. Stěny chodby jsou
opět zaplněné mnoha nástěnkami (například
nástěnka s právy klientů). Na pravé straně
chodby vidíme dveře do první místnosti. Tato místnost ještě nedávno patřila úspěšnému
projektu Oblastní charity Jihlava, Záchranné
sociální síti. Po jejím konci připadla místnost
opět pro potřeby NZDM. V současné chvíli přemýšlíme, jak tyto prostory co nejlépe
a nejefektivněji využít.
Stačí udělat pár kroků dopředu a dostáváme se
k dalším z místností. Úkrokem nalevo vstupujeme na klub. Útulný gauč a křesla přímo vybízejí k pohodlnému usazení a zahájení povídání či hraní některé z celé řady připravených
deskových her. Na své si přijdou také milovníci
kulečníku. Na klubu se taktéž nachází PC určený pro klienty a „barem“ oddělená kuchyňka.
Vraťme se ještě k prostoru s posezením, který je specifický tím, že se zde nesmí používat
žádná elektronika, včetně mobilních telefonů.
Z prostoru klubu je možné projít do kanceláře
sociálních pracovníků, která pro nás představuje hlavní zázemí k vykonání nepřímé práce.

Milí čtenáři,
dovolte nám krátkou vzpomínku na letní tábory, které se konaly na naší táborové základně ve Zvolenovicích. Celkem se pořádaly 3
turnusy, kde se vystřídalo téměř 100 dětí. Témata na táborech byla Policejní akademie,
Hotel Transylvánie a Roční období. Děti si
užily spousty zábavy, dobrodružství, celotáborových her, tvořivých dílniček, karaoke,
kina, diskotéky, aj. Letos jsme poprvé pořádali i příměstský tábor DDM na téma Letem
pohádkovým světem. I zde byla účast hojná
a zábava nechyběla. Těší nás vaše přízeň. 
Léto uteklo jako voda a začíná nový školní
rok. Celý měsíc září se můžete chodit zapisovat na zájmové útvary do kanceláře DDM.
Stejně jako v minulých letech bude i letos vycházet náš časopis DDMáček, kde jsou napsané veškeré informace o dění na DDM.
Časopis na vás čeká každý měsíc ve vestibulu DDM na stolku. Další informace naleznete na našich webových stránkách www.ddmtelc.cz a na facebooku DDM Telč.
Těšíme se na další spolupráci a setkávání
s vámi, kolektiv DDM Telč

Nezaměstnanost v červenci:
ČR
červenec 3,3 %, červen 3,1 %
(květen 3,2 %, duben 3,3 %, březen 3,4 %)
Kraj Vysočina
červenec 2,6 %, červen 2,4 %
(květen 2,5 %, duben 2,7 %, březen 2,8 %)
Mikroregion Telč
červenec 3,1 %, červen 2,8 %
(květen 2,9 %, duben 3,2 %, březen 3,8 %)
Telč
Červenec 3,3 %, červen 2,7 %
(květen 2,6 %, duben 3,0 %, březen 3,5 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí
na konci července: Bohuslavice (5,4), Kostelní Myslová (9,3), Lhotka (7,9), Panské
Dubenky (6,8), Řídelov (7,3), Sedlatice
(5,9), Vápovice (8,3)
Zdroj: Statistiky ÚP
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Novinky Knihovny UC
Unesco: poklady kultury, poklady přírody;
Betty Edwardsová: Naučte se kreslit pravou mozkovou hemisférou; Marie Rakušanová: Bohumil Kubišta a Evropa; Anne-Sverdrup-Thygesonová: Planeta hmyzu;
Ivo Toman: Kurvítka v hlavě; Hana Vykoupilová: Připravte děti na život; Deepak
Chopra: Stínový efekt: Objasnění skryté síly vašeho pravého já; Ada Bartlová: Všechno, co jste chtěli vědět o módě; Philip Zimbardo: Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí
stávají lidé zlí; Pavel Kosatík: Slovenské
století Michal Konečný: Hrad Jindřichův
Hradec; Zuzana Kašparová: Vyhonit ďábla: o vztazích, sexu a intimitě
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Nové knihy
městské knihovny
Beletrie

Guenassia: Zaslíbené země; Ciprová: Kateřina z Poděbrad; Roberts: Stejná jako ona;
Lapena: Nepříliš šťastná rodina; Bártová: Seznamka: rozvedená žena hledá muže
zn. ideál; Coben: Říkejte mi Win; Ardone:
Nejsem jako džbán; Freeman: Dvojník; Laval: Tajemství sídla Bellefontaine; Hannah:
Děvčata z Firefly Lane

Naučná

Kynčl: Pas a pes

k věcem zastupitel nebo radní postavil, jak
byl aktivní nebo zda na zastupitelstvu pouze hrál „roli partyzána při výslechu.“ Tady
lze občanům doporučit: účastněte se jednání zastupitelstva nebo sledujte online přenosy. Vnímavý volič se tak dál může ptát: „Zajímal se můj zastupitel nebo strana o mne,
oslovili mne s nějakou věcí?“
Mít odvahu znamená nést kůži na trh, být
připraven otevřít diskuzi a čelit i opačným
názorům. Občas to znamená i prohrát, přiznat chybu, ale tak se dá udržet tvář, neházet
vlastní neschopnost na jiné. Pokud žádáme
odvahu od zastupitelů k tomu, aby se věcem uměli postavit, měli bychom být sami
odvážní v tom, že jim prostřednictvím voleb
sdělíme, o co nám jde.
V opačném případě se totiž nic nezmění.
Dobré věci chtějí čas.
Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek
KDU–ČSL

Už po osmé rozvlnily vody Štěpnického rybníka dračí lodě. Přestože to nejdříve vypadalo
na déšť a při tréninkových jízdách pár kapek
spadlo, nakonec voda zůstala jen v rybníku,
kolem kterého se shromáždili fanoušci, rodiny domácích týmů i kolemjdoucí. Úkol osm-

delníka a soustředit se představuje pro týmy
zpočátku největší potíž,“ doplnil Ehl.
Na start se postavilo celkem šestnáct skupin,
maximum pro Štěpnický rybník je dvacet.
Pět týmů reprezentovalo domácí Telč, proti nim soutěžila například posádka z Mrákotína nebo Dolní Cerekve. Klíčové je podle
organizátora vyvážení plavidla. „Loď musí
být váhově vyrovnaná na obou stranách, ale
i vepředu a vzadu. Je to téměř dvoutunový autobus na vodě,“ přiblížil. Z tohoto důvodu se
tým Telčských draků pro druhou rozjížďku
přeorganizoval, což se jim vyplatilo, protože dojeli jako první a předstihli taktéž domácí
posádku Podzámčí.
Místní týmy soutěžily v kategorii Fun mix.
Výkony byly velmi vyrovnané, o umístění často rozhodovaly setiny sekund. Nejlepší výkon předvedl PODJAteam, který obsadil
třetí příčku, čtvrtí byli Mrákotínští draci, dále
sestupně Telčští draci, Lidovci, Piráti a Podzámčí. Co do času se jejich výsledky příliš
nelišily od trénovanějších posádek z kategorie Fun mix sport. „Nepřekvapilo mě to.
V tomto ročníku hrál velkou úlohu silný protivítr, který svou intenzitu dost měnil. V takovém případě se časy mohou v jednotlivých kategoriích přibližovat,“ objasnil Ehl.
Tým může být sestaven libovolně, za celou
posádku jedná kapitán. Minimum pádlujících je šestnáct, maximum pak osmnáct. Je
třeba mít vlastního bubeníka. Každá posádka
jede kromě možných tréninkových jízd dvě
rozjížďky na čas, pro celkové pořadí se počí-

nácti až dvacetičlenných posádek nebyl snadný, na dva a půl tisíce let staré čínské lodi se
museli nejen synchronizovat, ale především
zajet dvě stě metrů dlouhý závod v co možná
nejlepším čase. „Draci v Telči jsou specifičtí atmosférou nádherného historického města
s umístěním závodu v centru přímo pod zámkem a také spojením s festivalem Prázdniny
v Telči,“ vyzdvihl organizátor Dračích lodí
Vysočina Vladimír Ehl.
Dopoledne si závodníci mohli jízdu zkusit nanečisto, někteří z nich poprvé v životě. „Posádky odstartovaly v jedenáct hodin.
Trénink vynechali Telčští draci, kteří se umístili na páté příčce,“ informoval pořadatel.
I s jízdou navíc je ale velmi obtížné vyrovnat
tak velká plavidla, aby stála přesně před startovní čárou. S řízením posádkám pomáhali
profesionálové. „Poslouchat pokyny kormi-

tá lepší výsledek. Postupně si každý tým vyzkouší obě dráhy. Seriál závodů Dračích lodí
Vysočiny letos čítal čtyři závody – na rybníku Řeka, v Polné, telčský závod a poslední
koncem srpna ve Žďáru nad Sázavou. „Kdyby byla příznivá zima, bylo by jich pět. Jako
jediní na celém světě, mimo Čínu, pořádáme
zimní závody dračích saní na ledě,“ podělil
se organizátor o raritu.
„Jsem rád, že se osmý ročník a třetí díl seriálu uskutečnil, i když už to chvíli vypadalo, že
se akce konat nebude. Za velké podpory představitelů města se nám podařilo vše připravit i na dálku. Účast šestnácti spokojených
posádek hovoří za vše. Těšíme se na shledání při devátém ročníku závodu Draci v Telči, který se uskuteční 29. července 2023,“ pozval Vladimír Ehl.
Text + foto: Marie Majdičová

Domácí PODJAteam
obsadil v závodu dračích lodí třetí místo

Dětská

Zadinová: Rozcuchané štěstí; Matharu:
Učedník. Zjevení démona; Hurdová: Agnes a ostrov Stínů
Pro TL připravuje Andrea Fajtová

Odvaha znamená připravenost k nesnázím
Pojetí demokracie, které v našich zeměpisných šířkách funguje, je tzv. zastupitelská
demokracie, která je postavena na tom, že
si občané volí své zástupce sdružené do různých stran nebo sdružení a ti, pokud získají
mandáty, by měli naplňovat slibovaný program. Svým voličům jsou totiž zavázáni.
Nikdo dnes asi nepochybuje, že v rámci volebních proklamací všichni slíbí velmi mnoho. Jak se budou za své občany voliče prát
a snažit. Jak by se měl volič vlastně rozhodnout? Co je klíčem k prohlédnutí prázdných
frází a tomu nenechat se zase znovu nalákat
na laciné sliby?
Jedno z kritérií je osobní zkušenost o tom,
co je za kterým zastupitelem vidět z předchozího volebního období, nikoli proklamace, jak je to všechno náročné. Dále to, jak se
TL 9/2022
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S výzdobou pomáhá
nevěstám půjčovna
Nazdobeno

Pavla Kadlecová a Petra Komínová provozují půjčovnu Nazdobeno Foto: archiv sester
Pořádání svateb, oslav a dalších společenských
akcí je neodmyslitelně spjato s dekoracemi,
které pomáhají dotvořit slavnostní atmosféru. Na trhu je jich k dostání nepřeberné množství. Od květin, stojánků a svíček až po brány či
světýlka. Těmto ozdobám ale mimo jejich původní účel často schází využití. Tomuto problému se rozhodly jít naproti sestry Pavla Kadlecová a Petra Komínová, které začátkem letošního
roku otevřely půjčovnu dekorací s názvem Nazdobeno.
„Protože jsme dvojčata a odmalička jsme bez
sebe nedaly ani ránu, šly jsme do toho společně,“ říkají sestry. K myšlence na půjčovnu je
vedla především snaha ulehčit nevěstám, ale
i všem ostatním, práci se sháněním výzdoby
a také jim ušetřit výdaje spojené s organizací.
„Ze zkušenosti vlastní, ale i jiných nevěst víme,
že zajištění dekorací, vymýšlení a ladění barevných kombinací je náročné jak časově, tak finančně. Ať už jde o čas strávený vyhledáváním
na internetu, objížděním obchodů, měřením textilní metráže či výrobou vlastních ozdob. Po veselce pak nevěsty veškerou nepotřebnou výzdobu inzerují nízko pod cenou,“ popisují. Pavla
má na starost zejména komunikaci se zákazníky
a dodavateli, Petra spravuje sociální sítě a věnuje se propagaci.
Dalším důvodem pro otevření půjčovny bylo také množství svatebních míst v Telči a okolí. Právě o dekorace pro tento den je největší zájem.
„Svatby tvoří převážnou část našich zakázek.
Dekorace si lidé půjčují ale i na rodinné oslavy či pouťové zábavy,“ vyjmenovaly provozovatelky nejčastější důvody k návštěvě jejich půjčovny.
Jak zápůjčka funguje? „Zákazníci si vyberou
dekorace na našich webových stránkách www.
nazdobeno.cz, vloží je do košíku a vytvoří objednávku. My je prostřednictvím e-mailu zkontaktujeme a potvrdíme rezervaci na konkrétní termín. Týden před událostí se domluvíme
na přesný čas vyzvednutí a vrácení výzdoby,“
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přibližují sestry celý proces. Dekorace si lidé
obvykle mohou nechat od čtvrtka do pondělí. „Pokud si zákazník neví s výzdobou a jejím
množstvím rady, nabízíme možnost vytvoření
cenové nabídky a sestavení návrhu vzhledu výzdoby. Fungujeme však pouze jako půjčovna,
nikoliv jako koordinátorky a aranžérky,“ upozorňují.
Rezervaci zvolené výzdoby je třeba provést
s dostatečným časovým předstihem, podle Petry a Pavly ideálně půl roku předem. „Lidé tak
budou mít jistotu, že produkty budou v den jejich oslavy či svatby dostupné a my budeme mít
čas pro případné doplnění, pokud je poptávka
po větším počtu, než máme aktuálně skladem,“
objasňují. Zároveň ale dodávají, že zájemci je
mohou kontaktovat třeba i týden před oslavou.
„Vždy záleží na konkrétní představě a rozsahu objednávky. Je možné sjednat i osobní prohlídku našich skladových prostor a domluvit vše
na místě,“ doplnily nabízené služby.
Jaké jsou nejaktuálnější svatební trendy a co si
nevěsty nejčastěji půjčují? „Velmi si oblíbily tvoření různých koutků. Výzdoba už se neskládá
pouze ze svatební tabule, ale i ze sladkého baru,
fotokoutku, rumového koutku pro pány a dalších.
Často se ptají po žárovkovém osvětlení nebo slavobránách v geometrických tvarech,“ přiblížily
požadavky nevěst majitelky půjčovny. Co se týče barev, vedou jemné a zemité odstíny, čím dál
častěji se objevuje světle modrá. V Nazdobenu
půjčují kromě typických dekorací také slavobránu s obřadním stolkem a židlemi. Vybaveni jsou
i na chladnější měsíce, kdy nabízí plynový ohřívač. „Nabídku se snažíme neustále rozšiřovat,
novinkou je velmi poptávaná brána ve tvaru hexagonu,“ doplnily.
V Nazdobenu mají k dispozici také dekorace
k prodeji. „Milujeme tvoření, a tak jsme do naší
nabídky zahrnuly námi ručně háčkované lapače
snů nebo macramé lucerny. Část výzdoby a doplňků vyrábí i náš bratr, který se zabývá kovovýrobou,“ představily autorský sortiment Pavla
s Petrou.
Na co by si při dekorování daly pozor? „Především je třeba promyslet množství všech doplňků a dekorací, zvážit velikost tabule, počet
hostů a třeba i délku stolů. Od ní se odvíjí výběr metráže látky, nákup či vlastní výroba váz
či svícnů na středy stolů. V potaz je nutné brát
také celkovou velikost prostor, aby bylo možné
naistalovat osvětlení a vybrat odpovídající délku kabelů. Je nemilé na poslední chvíli zjistit,
že chybí látka a řetěz je krátký,“ popisují sestry nejčastější úskalí. Bílou výzdobu doporučují
konzultovat s fotografem, který bude slavnostní
den zachycovat. „Přesto, že většina fotografů si
s větším množstvím bílé barvy dokáže poradit,
setkaly jsme se bohužel i s fotkami, kde výzdoba byla spíše modrá,“ podělily se o zkušenosti
sestry Pavla Kadlecová a Petra Komínová. Kromě webu můžete jejich půjčovnu sledovat také
na sociálních sítích, kam pravidelně přidávají
příspěvky s inspirací na výzdobu.
Marie Majdičová

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

28. 9. – Hradecký koštýř
od 10.00 do 18.00 hodin, nádvoří Městské hudební síně, severní terasy a Žižkovy sady. Skvělou atmosféru slavnosti vína spojenou s uspokojováním chuťových
buněk jistě zpříjemní stylový hudební doprovod a zábavní koutky pro děti, akce je
vhodná i pro rodiny s dětmi.

CHEB

9.–10. 9. – Národní zahájení Dnů evropského dědictví a 700. výročí zástavy
Chebska českým králům.

JINDŘICHŮV HRADEC

24. 9. – Svatováclavské slavnosti
Jarmark, vinaři, dechovka, cimbálovka,
ochutnávky vín a burčáku – centrum města náměstí Míru.

KUTNÁ HORA

24. 9. – Svatováclavské slavnosti
od 13.00 hod.
Lidová veselice, folková, country a moderní hudba, řemeslné trhy, ochutnávka
vín.

LITOMYŠL

10.–11. 9. - Dny Evropského dědictví
a Litomyšlské dvorky

POLIČKA

14.–18. 9. – Mime Fest – 11. ročník mezinárodního festivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se již po jedenácté vrací do Poličky. Divadelní představení, workshopy.

TELČ

10. 9. – Den otevřených dveří památek
a charitativní cyklojízda
Telčské památky na náměstí Zachariáše
z Hradce se otevřou všem návštěvníkům.
Přijďte navštívit památky, poslechnout si
koncerty, prohlédnout výstavy i expozice.

TŘEBOŇ

16.–18. 9. – Ozvěny Anifilmu 2022
Promítání animovaných filmů v Biografu
105 na Masarykově náměstí.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách.
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Telč očima dětí
Začátkem března letošního roku město
Telč vypsalo pro telčské děti výtvarnou
soutěž u příležitosti 30. výročí zápisu města Telče na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO. Soutěžilo
se v kategoriích předškolní děti (mateřské
školy), 1. a 2. třída, 3. – 5. třída, 6.–9. třída a nižší gymnázium a vyšší gymnázium.
Všechny telčské školy se této soutěže zúčastnily a byli jsme mile překvapeni, jaké
pěkné výkresy děti nakreslily.
Koncem června oslovily paní učitelky Pavla Doležalová a Lenka Bláhová ze
ZUŠ Telč několik žáků a studentů, kteří anonymně hlasovali o nejlepší výtvarné
práce. A jak to dopadlo? Můžete se přijít
podívat do vstupní síně radnice a ZUŠ, kde
jsou všechny vítězné práce do konce září
vystaveny.
Vernisáž výstavy se koná ve středu 7. září v 10.00 hod. s hudebním vystoupením
ZUŠ Telč. Zároveň budou ohodnoceny
nejlepší výtvarné práce v jednotlivých
kategoriích.
Přijďte se podívat, jak vidí děti naše město.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Telč
Výsledky:
Zvláštní cena: společná práce
1. A ZŠ Hradecká a MŠ Komenského
Medvídci
Kategorie:
Mateřské školy
1. Veronika Pryclová, MŠ Komenského
Berušky
2. Leoš Leško, MŠ Komenského Ježci
3. Lukáš Körber, MŠ Komenského Ježci
1.–2. třída
1. Jiří Poukar, ZUŠ uč. Bláhová
2. Tina Tomášová, ZUŠ uč. Doležalová
3. Ema Lišková, ZŠ Hradecká 2. tř.
3.–5. třída
1. Alžběta Burianová, ZŠ Hradecká 5. A
2. Lenka Holíková, ZUŠ uč. Bláhová
3. Ela Mašátová, ZŠ Masarykova 5. B
6.–9. třída
1. Nikola Velebová, ZUŠ uč. Bláhová
2. Adéla Vetýšková, ZUŠ uč. Doležalová
3. Nela Švantnerová, ZŠ Hradecká 7.B
Gymnázium
1. Luciana Brychtová, ZUŠ uč. Bláhová
2. Anna Veselá, ZUŠ uč. Bláhová
3. Tereza Blahová, ZUŠ uč. Doležalová
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Sport
Cyklojízda

10. 9. Na kole dětem Vysočinou
Charitativní cyklojízda s Josefem Zimovčákem
Start pelotonu z náměstí Zachariáše z Hradce v 10.00 hod. Dojezd pelotonu zpět na náměstí se očekává cca v 16.30 hod. Trasa
v délce 77 km vede přes Třešť do Jihlavy
a přes Batelov a Řásnou zpět do Telče.
Cyklojízda Na kole dětem Vysočinou je
charitativní akce, která si klade za cíl přispět
dobré věci, podpořit nemocné děti, přilákat
cyklisty nejen z Vysočiny a ukázat známé
i méně známé krásy tohoto kraje. Projekt navazuje na úspěšné akce Na kole dětem Vysočinou z let 2011–2021.
www.nakoledetemvysocinou.cz

Hasičský pětiboj

17. 9. Firefighter combat challenge
Telč. Soutěž profesionálních hasičů se koná v areálu Hasičské stanice v Luční ulici
od 9.00 hod.
www.firefighterchallenge.cz

ve Sportovní hale ZŠ Hradecká v nové sezóně 2022/2023.
Nábor a první organizační schůzka děvčat, chlapců i rodičů, dle věku:
Pátek 2. září
– 16.00 hod – starší žáci – nar. 2008 a 2009
– 17.00 hod – dorost – nar. 2006 a 2007
Pondělí 5. září
– 16.00 hod – mladší přípravka – nar. 2016
a 2017
– 17,00 hod – elévové – nar. 2012 a 2013
Úterý 6. září
– 16,00 hod – přípravka – nar. 2014 a 2015
– 17,00 hod – mladší žáci – nar. 2010 a 2011
Zájemci o florbal a sportování získají informace o činnosti jednotlivých mužstev, trénincích a dalších možnostech s námi sportovat.
Začínajícím dětem, nováčkům zapůjčíme
florbalové vybavení a poradíme, co potřebují na florbal. Tréninků se mohou účastnit
i zájemci, kteří si jen chtějí zatrénovat v kolektivu kamarádů, spolužáků.

Florbalové turnaje 2022 – 2023

17. září – Liga Vysočiny starších žáků –
Třebíč
25. září – II. liga Vysočiny dorostu – Jihlava
2. října – Liga Vysočiny elévů – Okříšky
Jaroslav Novák

Zprávy jednoty Orla
Florbal pro radost

V novém školním roce Orel ve spolupráci
s DDM Telč opět otevírá kroužky nesoutěžního florbalu pro holky i kluky ve 4 věkových kategoriích. Mladší děti budou mít
trénink každé pondělí od 17:00 v tělocvičně
gymnázia, ti starší v hale Sokola ve čtvrtek
od 18:00.
Zveme vás na první schůzku ve čtvrtek
15. září, bude společná pro všechny kategorie.
V případě potřeby dětem vybavení do začátku zapůjčíme. Nováček si může přijít florbal nezávazně vyzkoušet. První měsíc může hrát zdarma a bez přihlášky. Podrobnosti
na tel. 602661023 nebo na www.oreltelc.cz/
florbal.
David Kovář

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

Florbal ve SH Hradecká

Je po prázdninách, začíná škola a také zájmová, sportovní činnost dětí a mládeže

Předplatné
Telčských listů
a jejich zasílání poštou vyřídíte
na informačním centru na radnici.
info@telc.eu
567 112 407, 567 112 408
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Kulturní kalendář
Akce

10. 9. Den otevřených dveří památek
Zpřístupnění historických objektů, koncerty, výstavy, pohádka
10.00 Start charitativní cyklojízdy s Josefem Zimovčákem Na kole dětem Vysočinou z náměstí
10.30 Pohádky z lesa, loutkovou pohádku hraje divadelní kroužek Dráčata při
DDM Telč v Domě dětí a mládeže
13.30 Koncert staré hudby Mgr. Mirka Zadiny a přednáška s promítáním
doc. PhDr. Evy Melmukové a ThDr. Petra Melmuka, Th.D. „100 let od narození
dětského psychologa Zdeňka Matějíčka“
v kostele sv. Ducha
15.00 Koncert pěveckého sboru Smetana Telč a hudební skupiny Labyrint
Třešť v kostele sv. Jakuba
16.30 Dojezd pelotonu
cyklojízdy na náměstí

charitativní

…VÝSTAVY…EXPOZICE…

Míla Doleželová, výstava obrazů, Městská galerie Hasičský dům
Telč očima dětí, soutěžní výtvarné práce
dětí, žáků a studentů telčských škol, vstupní síň radnice a ZUŠ
Telč 2021, kresby studentů ČVUT Praha,
Univerzitní centrum Telč
Telčské podzemí s interaktivní zábavněnaučnou expozicí a peklem
Věž sv. Ducha s interaktivní expozicí
Věž sv. Jakuba
Rozhledna na Oslednicích, sobota a neděle 10–16 hod.
Muzeum techniky s historickými automobily, motocykly, kočárky …, denně 10–
18 hod.
Telčský dům se starobylým sklepením,
výstava o historii a legendách, expozice
vláčků a železnic, čtyřdráhová autodráha,
herna, denně 10–17 hod.

…PAMÁTKY…

od 10.00 do 17.00 hod. – vstup zdarma
Městská galerie Hasičský dům • kostel
Jména Ježíš • kostel sv. Jakuba • kostel sv.
Ducha a Informační centrum ČCE pro zachování památek reformace • věž sv. Ducha s interaktivní expozicí • Informační
centrum • Jezuitská kolej – nyní Univerzitní centrum Masarykovy univerzity v Telči
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11. 9. 14.00
Lipky
Kolečka v Lipkách
Sportovně zábavné odpoledne pro celou
rodinu na kolech, kolečkových bruslích,
koloběžkách i s kočárky. Soutěže zručnosti, slalom, závody, kvíz, losování o zajímavé ceny
http://osjavorice.webnode.cz
11. 9.
u Muzea techniky Na Sádkách
Podzimní vyjížďku strojů minulého tisíciletí s burzou pořádají přátelé techniky.
Info na tel. 736 734 324, www.muzeumtechnikytelc.cz
8.00 – 10.30
Burza náhradních dílů
9.30 – 10.30
Sraz účastníků jízdy
(vozidla do r. v. 1990)
10.30 Odjezd na vyjížďku s překvapením
12.00 Konec akce
17. 9.		
náměstí
Svatováclavské slavnosti
Tradiční slavnost k ukončení letní sezóny
s řemeslným trhem a s příjezdem sv. Václava.
10.00 – 17.00
Řemeslný trh
10.00 Kocour Modroočko, pohádka
s písničkami
13.30 Trio zobcových fléten Ricercar
14.00 Příjezd sv. Václava s družinou
a SHŠ Vyděděnci Jihlava
15.00 – 16.00
Jazz quintet Třešť pod
vedením Antonína Vidláka
24. 9. 9.00 – 15.00
Farmářský a řemeslný trh
Kontakt: tel. 722 499 299
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

náměstí

1.–2. 10.
Dny otevřených ateliérů
Jako každý rok se i letos na Vysočině bude konat celokrajská akce Dny otevřených ateliérů, kterých se účastní řemeslníci a umělci z celého kraje. Ve dnech 1. a 2.
října otevírají své ateliéry široké veřejnosti
a mají připravený program, který si za poslední roky získal velkou oblibu.
Více na https://doavysocina.cz/

Koncert KPH

16. 9. 19.00
Nina Pavšek – klarinet
Více na str. 23

Přednáška

sál ZUŠ

14. 9. 18.00
Univerzitní centrum
Farní kostel sv. Jakuba v Telči
Přednáší Ing. Mgr. Ondřej Hnilica,
Ph.D. Přednáška z cyklu „Rodinné stříbro
– památky kolem nás“

Výstavy

1.–30. 9.
vstupní síň radnice a ZUŠ
Telč očima dětí
Výstava soutěžních výtvarných prací dětí,
žáků a studentů telčských škol u příležitosti 30. výročí zápisu města Telče na Seznam
UNESCO.
Vernisáž výstavy se koná ve středu 7. září v 10.00 hod. s hudebním vystoupením
ZUŠ Telč a zároveň budou vyhodnoceny
nejlepší výtvarné práce v jednotlivých kategoriích. Výtvarnou soutěž uspořádalo
město Telč a Základní umělecká škola Telč.
Více na str. 21
do 31. 12.
Galerie Hasičský dům
Míla Doleželová, obrazy
6. 9. – 2. 10.
Univerzitní centrum
Telč 2021
Výstava kreseb studentů ČVUT Praha.
Zahájení výstavy v úterý 6. 9. v 15.00 hod.

Chovatelé

11. 9. 7.00 – 9.00
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
Zajištěn výkup kůží, výkup exotů, prodej
krmiv a krmných doplňků.

Panský dvůr

Centrum volnočasových aktivit,
www.panskydvurtelc.cz,
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
Od 19. 9. začíná lezecký kroužek pro děti
od 1. do 9. třídy.
Výstava MgA. Vendulky Prchalové „Výstava průřezu prací – aneb ne jen sklo“
do 30. 9.

Ranč Telč, https://ranctelc.cz/
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
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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Nina Pavšek vystoupí
na koncertu KPH
Nina Pavšek se narodila v roce 2003,
v současnosti studuje u profesora Jože
Kotara na Hudební a baletní konzervatoři
v Lublani.
Své hudební vzdělání začala na hudební
škole Zagorje. Během svého působení zde
získala sedm prvních cen a dva laureáty
v mezinárodních soutěžích „Davorin Jenko“ a „Soutěž dřevěných dechových nástrojů Požarevac“.
Pravidelně spolupracuje s mnoha dechovými a symfonickými orchestry a působí
v různých komorních tělesech, se kterými
získala dvě první ceny. Nedávno vystoupila a natočila recitál v sále Slavka Osterce
ve Slovinské filharmonii.
V Telči zahraje v pátek 16. září od 19 hod.
v sále ZUŠ.
Mgr. Lubomír Zadina, ZUŠ Telč

Farmářské
a řemeslné trhy 2022
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
Telčské listy 9/2022 – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411,
567 112 406, 567 112 404, email: tl@telc.eu.
Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce
si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce:
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Bohoslužby
Římskokatolické

sobota		
18.00 Matka Boží
neděle 4. 9.
7.30
sv. Jakub
		9.00
sv. Jakub
		10.30 Matka Boží
neděle 11. 9. 7.30
sv. Jakub
		9.00
Matka Boží
		10.30 Matka Boží
neděle 18. 9. 7.30
sv. Jakub
		9.00
Matka Boží
		10.30 Jména Panny
		Marie (Štěpnice)
neděle 25. 9. 7.30
sv. Jakub
		
10.00 sv. Jakub –
			biřmování
Slavnost sv. Václava
středa 28. 9. 8.00
Matka Boží

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Libor Oršula, Staré Město
Tomáš Kohoutek, Staré Město
Kristýna Pavlů, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům

Libor Štěpanovský, Třebíč
      a Michaela Kazdová, Třebíč
Milan Lupták, Lomy
      a Marie Komendová, Lomy
Jan Daniel, Křižínkov
      a May Tamimová, Libkova Voda
David Vaš, Munice
      a Helena Zítková, Č. Budějovice
Jiří Brychta, Dyjice
      a Pavla Bačová, Telč
David Ochrana, Moravské Budějovice
      a Jana Vydrová, Mor. Budějovice
Zdeněk Janoušek, Jihlava
      a Tereza Filsaková, Jihlava
Josef Hromádka, Cejle
      a Martina Vojtajová, Telč

Opustili nás

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II.
III.

12. 9.
13. 9.

IV.
14. 9.
V. – VI. 15. 9.

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

Uzávěrka příštího čísla
čtvrtek 15. září

Přehled počasí v Telči

Věra Hesová, Štěpnice
81 let
Libuše Chvátalová, Štěpnice
85 let
Marie Polívková, Vanov		
83 let
Zdeněk Jelínek, Štěpnice		
86 let
Růžena Pokorná, Stará Říše
92 let
Zdeňka Kernstocková, Štěpnice
86 let
Josef Bývalec, Mrákotín		
68 let
Ing. Eva Jarošová, Brno		
77 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).

MÍLA DOLEŽELOVÁ

Výstava v Městské galerii Hasičský dům
do 31. 12. 2022

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

Od 18. 7. 2022 do 18. 8. 2022

Červenec v číslech

Průměrná teplota: 18,9 °C
Průměrný tlak:
1018,4 hPa
Srážky: 		
41,8 mm
Max. teplota:
35,6 °C, 20. 7. v 16:44
Min. teplota:
7,1 °C, 12. 7. v 5:20
Max. rychlost větru:43,2 km/h, 1. 7.

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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www.krasobruslenitelc.cz

Kraso
bruslařský
klub Telč
Nábor
Krasobruslařský klub Telč by rád mezi sebou
přivítal nové členy a zároveň i zájemce
o základy bruslení. Přĳďte si mezi
nás zatrénovat.

První trénink je zdarma
Trénujeme 10 měsíců

1. platba: září - leden, 2. platba: únor - červen
PO 14:00 - 15:00
ÚT 14:15 - 15:15
ST 14:15 - 15:15
15:20 - 16:00 tělocvična ZŠ Masarykova Telč
ČT 18:45 - 19:45

Trenér krasobruslení:
Mgr. Petr Procházka. 604 668 753

@krasobruslenitelc

Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

Telč

nám. Zachariáše z Hradce 71 I sál ZUŠ

6.9. I 4.10. I 1.11. I 6.12.
vždy úterý 9:30 - 11:30

Služby mobilního pracoviště:
»
»
»
»
»
»

vyřízení registrace u ZP MV ČR
přijetí oznámení změny osobních údajů, adresy bydliště
zajištění přístupových údajů do elektronické komunikace
přijetí žádosti o příspěvek z fondu prevence
informace o smluvních zdravotnických zařízeních
přijetí návrhu na lázeňskou - rehabilitační péči

Přihlaste se k nám
do 30. září 2022
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