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Jsou tady!

Volby do EP
Počet voličů
- správní obvod: 10 863
- z toho Telč: 4 701
Volební účast
- správní obvod: 3 166 / 29,15%
- z toho Telč: 1 276 / 27,14 %
Strany, které získaly více než 5% hlasů
(správní obvod / Telč)
Strana
ODS
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL

počet hlasů
743 / 347
641 / 250
467 / 181
557 / 183

%
23,58 / 27,34
20,34 / 19,70
14,82 / 14,26
17,68 / 14,42

Autobusové nádraží startuje

Program Prázdnin a Parního
léta na zvláštní příloze.

Po řadě nutných administrativních kroků bude v červenci zahájena stavební část
projektu přesunutí autobusového nádraží.
V prostoru vedle stávající budovy vlakového nádraží vyroste nová plocha se šesti
zastávkami, vyhovující současným požadavkům autobusové dopravy. Vjezd pro
autobusy bude z ulice Slavíčkova a výjezd
pak ulicí Nádražní. Rekonstrukcí části nádražní budovy získají cestující nové zázemí
čekáren a sociálního zařízení. A také nový
informační systém příjezdů a odjezdů a
připojení na internet. Součástí projektu je
i vybudování nových parkovacích míst z
druhé strany nádražní budovy. Ta budou
přístupná z Nádražní ulice. Do projektu
je zahrnuta i rekonstrukce autobusových
zastávek ve městě. Dodavatelem celé akce
je na základě výběrového řízení ﬁrma PSJ,
která uspěla s nabídkovou cenou prací ve
výši 31 milionů korun. V současné době
se stále jedná i o možnosti propojení této
investiční akce s plánovanou revitalizací
železničního nádraží v Telči.
pokračování na str. 3

Z jednání rady města Jak jsme volili do Evropského parlamentu
65. schůze - 27. května

- RM rozhodla*), že zhotovitelem akce
„Obnova fasády Domova pro seniory
– část“ bude Lubomír Nerad - stavební
ﬁrma, Telč.
- RM rozhodla*), že zhotovitelem akce
„Úprava bezbariérové trasy - chodník k ZŠ
Hradecká“ bude TROJSTAV, s.r.o., Telč.
- RM rozhodla*), že zhotovitelem akce
„Oprava části MK v obci Studnice - rekonstrukce komunikace Studnice – Doupě“ bude EUROVIA CS, Jihlava.
- RM rozhodla*), že zhotovitelem akce
„Rozšíření vodovodu Na Dlážkách“ bude
K-STAV Třebíč, s.r.o.
- RM schválila komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na dodavatele akce „Výstavba kanalizace a vodovodu v prostoru
ul. Nerudova, nám. Bří. Čapků a odlehčení
kanalizace ze sídliště Jana Žižky“. Současně
schválila dodavatele, kteří budou vyzváni k
předložení nabídky a zadávací podmínky
soutěže.
- Rada města schválila pronájem budovy
čp. 55 v Masarykově ulici Klubu českých
turistů Telč.

66. schůze - 10. června

- RM vzala na vědomí rozhodnutí ředitelů ZŠ Hradecká a Masarykova o vyhlášení ředitelského volna od 29. do 30.
června t.r.
- RM rozhodla*), že zhotovitelem veřejné
zakázky „MŠ Komenského Telč – zateplení obvodového pláště“ bude STARKON
Jihlava.
- RM rozhodla*), že zhotovitelem veřejné zakázky „Autobusové nádraží Telč přemístění do přednádražního prostoru
ČD“ bude PSJ Jihlava.
RM rozhodla*), že zhotovitelem veřejné
zakázky „Vítejte ve Starém Městě v Telči“
bude společnost SATES ČECHY se sídlem Telč, Svatoanenská ulice.
- RM schválila uzavření smlouvy o provedení stavby „I/23 Telč – most č. 23024“ mezi Městem Telč a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR.
*) Rozhodnutí rady bylo učiněno na základě doporučení komise pro hodnocení
nabídek.

Konzultační den
rady města
středa 15. července
14.00 - 15.00 hod.

doporučujeme se předem
objednat v sekretariátu MěÚ

K volbám do Evropského parlamentu se voličům v Česku opět všeobecně
nechtělo. Telčsko nebylo výjimkou. Vypovídá o tom průměrná volební účast
ve 45 obcích Telčska – 29,15% (Česko
28,22 %).
Jako přes kopírák, v porovnání s minulými volbami, dopadla volební účast
v nejlepší a v nejhorší obci správního
obvodu. I letos přišlo nejvíce voličů ve
Zdeňkově 72,73 % (2004 69,23 %). Černého Petra ve volební účasti mají opět
Panské Dubenky na opačném konci regionu, 12,24 % (2004 12,15%).
obec
Bohuslavice
Borovná
Černíč
D. Vilímeč
Doupě
Dyjice
H. Myslov
Hostětice
Jindřichovice
Klatovec
Knínice
K. Myslová
Krahulčí
Krasonice
Lhotka
Markvartice
Mrákotín
Mysletice
Mysliboř
Nevcehle
Nová Říše
Olšany

vítěz voleb
ODS
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
KDU-ČSL
ODS
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS/ČSSD
ODS
ODS
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
ČSSD
KSČM
ODS
ČSSD
KDU-ČSL
KDU-ČSL

%
43,24
38,70
38,46
41,93
28,00
34,37
20,00
42,30
40,00
35,29
26,22
36,36
32,65
20,93
30,76
7,64
7,52
1,81
26,31
21,56
27,18
28,00

Ve 14 obcích zvítězila KDU-ČSL, když
navíc ve dvou obcích se ještě o vítězství
dělí s ČSSD. Celostátní vítěz voleb, ODS,
zvítězila v 11 obcích. Ve dvou se o vítězství podělila s ČSSD a jednou, v Řídelově, s
KSČM. ČSSD zvítězila v 9 obcích a KSČM
v 5. Společně pak obsadily první příčku ve
Strachoňovicích.
Ze správního obvodu Telče tentokrát
nikdo o křeslo v Bruselu neusiloval. Vítěze voleb v jednotlivých obcích správního
obvodu Telče představujeme v následující tabulce.
/z/
Olší
KDU-ČSL / ČSSD
Ořechov
ČSSD
P. Dubenky ČSSD
Radkov
KDU-ČSL
Rozseč
ODS
Řásná
ODS
Řídelov
ODS/KSČM
KDU-ČSL / ČSSD
Sedlatice
Sedlejov
ČSSD
Stará Říše
KDU-ČSL
Strachoňovice ČSSD/KSČM
Svojkovice
KSČM
Telč
ODS
Urbanov
KDU-ČSL
Vanov
KSČM
Vanůvek
ODS
Vápovice
KDU-ČSL
Volevčice
ČSSD
Vystrčenovice ODS
Zadní Vydří KDU-ČSL
Zdeňkov
KDU-ČSL
Zvolenovice ODS/ČSSD
Žatec
KSČM

23,52
33,33
50,00
29,31
32,50
31,14
26,92
27,27
25,80
21,25
21,42
50,00
27,34
35,48
31,03
40,00
38,09
68,18
29,26
33,33
42,50
24,13
29,41

Poradna pro zrakově postižené
Ve druhé polovině června zahájila v Centru poraden Telč v budově polikliniky
na Masarykově ulici svou pravidelnou
činnost Poradna pro zrakově postižené.
Poradnu provozuje Tyﬂo Vysočina, o.p.s.,
která již od roku 2002 poskytuje v kraji
Vysočina sociální služby a poradenství
pro zrakově postižené a jejich rodiny.
Mezi svými klienty má již několik občanů
z Telče a okolí, kteří tuto potřebnou službu využívají.
Každou středu zajišťuje kontakt s klienty
osobní asistentka a terénní pracovník. Nabídnou ukázky kompenzačních pomůcek
a vysvětlí jejich používání. Pomohou také
s nácvikem sebeobsluhy a s prostorovou
orientací.
Poslední středu v měsíci pak sociální pracovník Tyﬂa bude poskytovat poradenství
v oblasti získávání ZTP, kompenzačních
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pomůcek, pomoc s vyplňováním formulářů a jejich vyřízení na úřadech.
Hana Müllerová, místostarostka

Centrum poraden Telč

Poradna pro zrakově postižené
Provozní doba:
každou středu 12,00 – 17,00 hodin
Poskytuje bezplatné sociální poradenství a sociální služby pro osoby
zrakově postižené a jejich rodiny,
informace o kompenzačních pomůckách.
Provozovatel:
Tyﬂo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 588 56 Jihlava
kontakt: tel. 567 155 083, 608 805 838,
e-mail: tyﬂo@tiscali.cz
www.tyﬂovysocina.cz

Radosti a starosti telčského starosty
Dokončení ze str. 1
Jednání s Českými drahami jsou velmi
konstruktivní a snad povedou ke zdárnému
konci. Pevně věřím, že v říjnu 2010 budou
mít uživatelé autobusové i železniční dopravy k dispozici společný modernizovaný
dopravní terminál.

Dvůr polikliniky. Pozdě, ale
přece
Zhruba třicet parkovacích míst pro pacienty, lékaře a ostatní uživatele budov v
areálu polikliniky. Dětské hřiště, které bude
sloužit i obyvatelům přilehlého sídliště.
Bezbariérový přístup z cesty kolem Štěpnického rybníka, který umožní vozíčkářům, ale hlavně maminkám s kočárky, bezproblémový příjezd k lékařům. A k tomu

sankcí nebo i odstoupením od smlouvy
a nakonec se podařilo celou akci dokončit. Samozřejmě se zpožděním, a tudíž s
uplatněním více než půlmilionové smluvní pokuty za nedodržení termínu ze strany
dodavatele. Celá akce však byla dokončena
hlavně díky rychlé a kvalitní práci řady
subdodavatelů, kteří zachraňovali vzniklou
situaci. Patří jim za to velký dík.
Současně bych se chtěl omluvit všem,
kterým zdržení celé akce způsobilo komplikace.

Na Dlážkách už se kope
Výstavba nového vodovodního řádu Na
Dlážkách předchází zahájení další etapy
projektu Vítejte ve Starém Městě. Součástí
akce v hodnotě zhruba 1 milion korun je i

Starosta města Roman Fabeš přivítal 19. června na náměstí 25 historických vozidel
v čele s ředitelem projektu Trofeo Niké Bohemia 2009 Karlem Lopraisem, mnohonásobným účastníkem dakarské rallye.
Foto: Ilona Jeníčková
řada laviček, nové stromy a zeleň, které
pacientům zpříjemní čekání. To je výsledek bezmála sedmimilionové investice do
dvora polikliniky, která byla podpořena i z
fondů EU.
Ale - namísto konce května, kdy měla
být celá akce hotova, můžeme naplno vše
využívat až nyní. Mohu říci, že nic podobného jsem za sedm let na radnici nezažil. A
přitom vše vypadalo zpočátku slibně. Podle
zákona jsme vypsali soutěž, vítězná ﬁrma
Tipastav Třebíč splnila všechny požadavky
a stavba se rozjela podle plánu. Postupem
času však aktivita ﬁrmy slábla, až se zcela zastavila. Pak vypluly napovrch interní
problémy ﬁrmy s insolvencí a začalo náročné dohadování. Město pohrozilo použitím

zaokruhování vodovodu s ulicí Mlýnskou.
Veškeré práce je třeba realizovat ještě předtím, než se v těchto místech začnou dělat
nové povrchy. A na ty by ﬁrma Sates, která
vzešla z výběrového řízení, měla nastoupit
začátkem července.
Projekt Vítejte ve Starém Městě v Telči
je jedním z největších investičních projektů realizovaných v našem městě. Náklady
dosahují celkové výše 27 milionů korun a
projekt byl podpořen evropskou dotací v
rámci Regionálního operačního programu. Již v loňském roce byl zahájen první
etapou, rekonstrukcí ulic Křížova a Luční.
Druhá etapa, jejíž hodnota je 12 milionů
korun, v sobě zahrnuje rekonstrukci ulic
Úzká, Krátká a Mlýnská a povrchů pěších
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stezek Na Dlážkách a Oslednicích. Součástí projektu je i vybudování dětského hřiště
Na Dlážkách a osazení laviček, veřejného
osvětlení a dalšího mobiliáře kolem těchto
tras. Naučná stezka s vyhlídkovým molem
na Staroměstském rybníku spolu s tištěným
průvodcem by měla pomoci dovést návštěvníky Telče na Staré Město, k Parnímu
mlýnu, Židovskému hřbitovu či rozhledně
na Oslednicích. Vše by mělo být hotovo do
konce října letošního roku.

Ve školce bude o prázdninách
rušno
Ne, nebojte se, město neruší prázdniny.
Ale dětský křik vystřídá v budově Mateřské
školy v ulici Komenského stavební ruch.
Hned dvě akce ﬁnancované z evropských
peněz by měly zajistit zlepšení prostředí
pro děti, ale hlavně výrazné energetické
úspory. Budova školy je vytápěna elektrickou energií a vzhledem k cenám, ale také
obrovským únikům tepla jsou provozní náklady budovy extrémně vysoké. Z operačního programu Životní prostředí se nám
podařilo získat dotaci na zateplení fasády,
rekonstrukci a zateplení střechy a výměnu
oken. To vše přijde na 9 milionů korun.
Operační program Přeshraniční spolupráce Česko – Rakousko nám pomůže
dotací zainventovat změnu technologie
vytápění. Za zhruba 5 milionů korun bude
vybudován zcela nový systém vytápění na
bázi tepelných čerpadel. Vše dohromady
by pak mělo výrazně snížit provozní náklady budovy. Součástí druhého projektu je i
vybudování malého informačního centra
v suterénu školky. V něm se zájemci budou moci seznámit s možnostmi využití
různých technologií vedoucích k úsporám
energií.

Staroměšťák neuspěl
Kanalizační sběrač přes Staroměstský
rybník již funguje, práce na úpravě stezek
kolem rybníka byly zahájeny, ale jeho odbahnění a rekonstrukce hráze se odkládá.
Důvod je jednoduchý – nepodařilo se získat dotaci. Přestože město společně s nájemcem rybníka splnilo požadavky dotačního titulu, na peníze jsme nyní nedosáhli.
V průběhu posuzování totiž došlo ke změně některých parametrů pro hodnocení a
do těch jsme se už nevešli. Naštěstí je zde
šance projekt dopracovat a podat jej znovu. Snad nám bude přát více štěstí v dalším
kole a rybník se dočká revitalizace v příštím
roce. Tím pádem se samozřejmě odkládají i
práce na archeologickém průzkumu a rybník bude v co nejkratší možné době znovu
napuštěn.
Roman Fabeš

Rozvodna bude moderní. Za 45 mil. Kč

Největší rozvodna elektrické energie
v regionu, v Rovných polích u Telče,
prochází zásadní modernizací za více
než 45 mil. Kč!
Telčským listům to potvrdila tisková
mluvčí energetické společnosti E.ON
Božena Herodesová: „V rozvodně 110/
22kV, která zásobuje elektrickou energií regiony Telčska a Třešťska s 25 tisíci obyvateli, se instaluje nová moderní
technologie, která bude splňovat veškeré
požadavky na zajištění kvalitní dodávky
elektrické energie. Díky modernizaci se
přebuduje vlastní technologické zařízení vysokého napětí i vývodové linky
VN, čímž dosáhneme i snížení počtů
opěrných bodů v bezprostřední blízkosti rozvodny.“ Podle B. Herodesové bude

většina prací na distribučním zařízení
prováděna za plného provozu, takže
dodávka elektrické energie zákazníkům
bude přerušována pouze v minimálním
rozsahu: „Oznámení o případných odstávkách bude provedeno standardním
způsobem, min. 15 dní dopředu.“
Nová rozvodna bude splňovat nejvyšší
technické požadavky a moderní standardy. „Podstatné je, že po skončení rekonstrukce bude k dispozici dostatečné množství rezervních polí a prostorových rezerv,
čímž bude zajištěn i potencionální rozvoj
dodávky elektrické energie do budoucna,“
zdůraznila tisková mluvčí.
Rekonstrukce rozvodny Rovná pole
zapala 15. dubna a měla by být dokonče/z/
na 30. září.

Nové knihy
městské knihovny
S knihami je to jako s lidmi: jen velmi
malý počet něco znamená a zbytek se
ztrácí v množství.
Voltaire

Beletrie
Ludlum: Bourneův odkaz; Lessing: Muž
a dvě ženy; Šabach: Škoda lásky; Steel: Bludiště života; Vondruška: Letopisy
královské komory IV; Deaver: Manhattan je můj život; Adiga: Bílý tygr; Hermann: Nic než přízraky; Moos: Poprvé a
pak pořád znovu.

Naučná
Fišer: Toulky Vysočinou; Sedláček:
Ekonomie dobra a zla; Frost: Přísně tajný cíl; Lutovský: Hroby a hrobky našich
knížat, králů a prezidentů; Rohál: Slavné ﬁlmové hlášky; Himmelhuber: Předzahrádky, vchody a vjezdy; Habustová:
Tradiční pečivo.

Dětská
Kahoun: Štěstíčko a kocouří dědeček;
Kratochvíl: Puntíkáři; Němeček: 4 tajemství Čtyřlístku; Hrnčíř: Komínek a Budíček; Ježková: 33 moravských legend.
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Půjčovní doba knihovny
(červen - srpen)
Út, Čt 9 – 11, 13 – 17 hod.
Pá
9 – 11 hod.

Od 27. 7. do 10. 8.

Rozvodna v Rovných polích je jedno velké staveniště.

Foto: Tereza Jeníčková

bude městská knihovna
uzavřena.

Město Telč a Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.
děkují za podporu institucím
a ﬁrmám, díky kterým může být uskutečněn
15. ročník
Francouzsko-české hudební akademie v Telči

Francouzské velvyslanectví v Praze
Francouzský institut v Praze
Senát Parlamentu ČR
Ministerstvo kultury ČR
Kraj Vysočina
České vysoké učení technické v Praze
Římskokatolický farní úřad v Telči
Premonstrátský klášter v Nové Říši
Gymnázium Otokara Březiny v Telči
Střední odborná škola Telč
Dům dětí a mládeže v Telči
Základní umělecká škola v Telči
Základní škola v Nové Říši
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Slovo hejtmana:

Doprava a silnice – náš každodenní „chleba“
Začalo léto – doba příjemná pro všechny. Většinou příjemné
teplo, dovolené, relaxace. Často také aktivní odpočinek spojený s
turistikou, jízdou na kole nebo houbařením. Pro všechny takové
aktivity máme na Vysočině mnoho možností.
Ty ovšem souvisí s dopravou. Tato problematika patří mezi
základní priority naší krajské samosprávy a máme s ní nemálo
starostí. Jistě jste zaznamenali rušení některých vlakových spojů od půlky června. Změna znamená snížení pouze o 2 % vlakových kilometrů z celkového ročního objemu. Byla to reakce
Českých drah na to, že jsme už nebyli schopni a ochotni hradit
jejich vzrůstající nároky na ﬁnancování ztrátových spojů. Bohužel skutečnost je taková, že některé sympatické vláčky jezdí skoro
prázdné a jejich provozovatel to řeší pouze požadavky na dotace.
Jen osm vlaků z těch dříve dotovaných jsou České dráhy ochotny na Vysočině provozovat v rámci svého rozpočtu. A za ty další
ztrátové spoje bude kraj stále hradit 252,9 mil. Kč. Slíbili jsme, že
budeme chybějící spoje nahrazovat levnějšími autobusovými. O
rušení konkrétních vlakových spojů jsme se dozvěděli se zpožděním, což nebylo úplně fér. Přesto jsme hned zareagovali, připravili
licence i pro nové dopravce, doplnili chybějící spojení. Není to na
Vysočině s dopravou jednoduché – máme tu 704 obcí – většinou
malých sídel rozptýlených na poměrně velkém území. Přesto jsou
všechny obce dostupné buď autobusovou nebo drážní dopravou.
A budou nadále i po omezení či rušení vlakových spojů.
S dopravou souvisí i stav silnic – a to je naše další velká starost.
Kraje „zdědily“ silnice v dost tristním stavu. A kdo chce vidět,
ten si určitě všímá, že se jejich stav za poslední léta výrazně zlepšil. I za cenu nepopulárních častých objížděk. Ovšem nepříznivé
klimatické podmínky a stále se zvyšující provoz mají své dopady.

Střídání teplot okolo bodu mrazu, déšť se sněhem, sněžení, noční
teploty pod bodem mrazu vedou k enormnímu počtu výtluků,
poškození svislého dopravního značení a směrových sloupků.
Pro zajímavost: v roce 2007 činily náklady na výtluky 59 mil. Kč,
v roce 2008 už 68 mil. Kč. A škody po zimě v roce 2009 za období
leden - březen nám byly vyčísleny na 150 mil. Kč. Přitom na souvislé opravy silnic máme v roce 2009 plánováno v celkovém objemu 275,7 mil. Kč. Nebudu vás už unavovat čísly – snad jen ještě
jedno – na investiční stavby – tedy na nové silnice a „generálky“
stávajících chceme vydat v letošním roce obrovskou sumu přes
dvě miliardy korun. A ani to nestačí našim představám. Navíc
silnice první třídy a dálnice obhospodařuje přímo stát. A ten chce
prostředky na tuto oblast snižovat i oproti původně plánovanému
objemu, mnohé stavby silnic nebo obchvatů měst a městeček odložit. S kolegy hejtmany proti tomu protestujeme, uvidíme, jak se
nám podaří tyto záměry zvrátit.
Chápeme, že stát musí hledat úspory. Ale silnice a doprava vůbec jsou každodenním „chlebem“ většiny našich občanů. A proto
na ně klademe takový důraz. Jsou věci, které si můžeme odpustit.
Do práce však musíme skoro každý den. A málokdo má to štěstí, že
do ní dojde pěšky. Pochopitelně by bylo lepší, kdyby dopravní spoje byly častější a nových krásných silnic přibývalo ještě rychleji. Leč
i kraj musí hospodařit jako každá domácnost - s tím, na co má.
Teď v létě nás čeká ve větší míře i to vítanější cestování – za tím
dovolenkovým odpočinkem a relaxací. Přeji vám, aby i ta cesta za
příjemným trávením volného času byla alespoň snesitelně stráveným časem.
Krásné léto na Vysočině!
Jiří Běhounek,
hejtman Vysočiny

Vzpomínáme na 20. století

Do Baltazaru za
Pavlem Kouteckým

Do konce září můžeme v kavárně Baltazar na velkém podloubí obdivovat téměř
neznámé fotograﬁe Vysočiny tragicky zemřelého scénáristy a dokumentaristy Pavla
Kouteckého (2006). Výstavu připravila a
úvodní slovo k ní napsala Lenka Čechová.
„Brzy po Pavlově smrti vznikla v hlavách
nás, jeho přátel, myšlenka na výstavu jeho
fotograﬁí. Myslím, že nemohla být jinde než
v domě, který patří jeho rodině a kde Pavel
prožil většinu prázdnin,“ uvedl pro TL kavárník Roman Zeiska. Ten má velkou zásluhu na tom, že výstavní prostor kavárny
se rozšířil i o sousední mázhauz.
/z/
Asi každý pozná, že snímek byl pořízen na stadionu SK na Podolí. Ještě prozradíme,
že spartakiádní cvičení vojáků se jmenovalo Odvahou ke kázni, obratnosti a vytrvalosti a bylo velmi náročné. Dnes jsou již všichni cvičící důchodci a my si je dovolíme
vyzkoušet. Snímek byl pořízen v roce 1955, 1960 nebo 1965. Ozve se nám někdo?

Stále hledáme fotograﬁe a další náměty pro seriál Vzpomínáme na 20. století.
Podle vašich ohlasů patří mezi nejoblíbenější rubriky TL

Tvůrčí týden uprostřed krásné Telče

V. výtvarné setkání aneb UNESCO inspirace pokračuje v Telči
11. – 18. 7. 2009
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Budeme mít nejmodernější sanitky
v republice
Nejmodernější logistické vybavení sanitních vozů, jaké není nikde v zemi, budou mít od 1. července zásahové vozy a
vrtulník Zdravotnické záchranné služby
kraje Vysočina. Zatím ale jen na Jihlavsku a Telčsku.
Záchranáři dostanou do svých vozů
speciální počítačový systém propojený s
dispečinkem. Obsahovat bude GPS navigaci a řadu dalších důležitých funkcí.
Zdravotníkům ušetří čas a zkvalitní služby poskytované pacientům bojujícím o
život. „Pilotní projekt počítá s osazením
do jedenácti sanitních vozů na Jihlavsku
a Telčsku a také do záchranářského vrtulníku. Od 1. července začínáme s ostrým
provozem. Momentálně jej nanečisto testujeme a vychytáváme případné chyby,“

pacienta již někdy zasahovali. Z informací, které budou mít k dispozici, se tak dozvědí, zda se pacient s něčím léčí, zda má
nějaké alergie či jaké léky bere. Na základě těchto informací se mohou lékaři lépe
rozhodovat,“ popisuje výhody ředitelka
Filová.
Navíc záchranáři ušetří spoustu času
také v rámci administrativy, kterou budou mít možnost zpracovat, vyplnit a
vytisknout přímo v sanitním voze.
„Nyní nově napíší vše v počítači a vytisknou přímo v sanitním voze. Vytištěný
záznam o zásahu předají v nemocnici, do
které pacienta předávají. Odpadne jim
tak dvojí zpracovávání zdravotnické dokumentace. Tím vším se ušetří čas, který
mohou věnovat pacientovi,“ připomíná

Sport

Fotbalisté už jsou v kraji
Okresní fotbalový přebor Jihlavska
skončil až po uzávěrce TL. A tak můžeme zařadit jen čelo konečné tabulky soutěže. To potvrzuje, že po roční přestávce,
budou fotbalisté SK hrát opět krajskou
soutěž. Více v příštích TL.
1. Telč
2. Bítovčice
3. Ant. Důl

30 25 4 1 102: 33 79
30 21 5 4 91: 45 68
30 17 4 9 82: 58 55

Taekwondo

Hájek a Mironiuk na Mistrovství ČR

Dominik Hájek a Tomáš Mironiuk se
20. června zúčastnili otevřeného mistrovství České republiky v hale pražské Slávie.
Ve svých kategoriích skončili na nepopulárním čtvrtém místě. Trenér Petr Konrád
si jejich umístění váží, když zdůraznil:
„Turnaj byl velmi dobře obsazen. Bojovalo
na něm téměř 300 závodníků z Německa,
Ruska, Ukrajiny, Chorvatska Slovenska a
Česka.“

Orel má nové vedení

Na konci května si telčští orli zvolili nové vedení. Starostou jednoty se stal
Jaroslav Kadlec, jeho zástupcem David
Kovář.
Největším současným problémem jednoty je stav orlovny.
To tu ještě nebylo

Rybářské závody na
Štěpnickém rybníku

Telčské sanitky se brzy dočkají moderních garáží ve dvoře polikliniky.
Foto: Martin Veselý
řekla Vladislava Filová, ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. A co všechno speciální komunikační
systém umí?
Dispečerka, která přijímá výzvu volajícího, pošle všechny informace přímo
do sanitního vozu. Díky GPS navigaci
budou zasahující záchranáři přímo směřováni k místu, kde se pacient nachází.
Budou si moci zobrazit detailní informace, například fotku domu či dokonce
jeho vchod.
„Zdravotníci si v průběhu jízdy mohou
vyhledat z naší databáze výjezdů, zda u

Filová. Pilotní projekt vybavení jedenácti sanitních vozů a vrtulníku letecké záchranné služby stál zhruba 16,5 milionu
korun.
Středisko ZZS v Telči vzniklo v roce
1994. Operuje na celém území správního obvodu Telče a v jižní části Třešťska,
kde středisko ZZS není.
(Zdroj Ilona Zelníčková, MFD Vysočina)

www.zzsvysocina.cz
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Překvapení čekalo na obyvatele a návštěvníky Telče v sobotu 20. května. Na
břehu Štěpnického rybníka sedělo několik desítek účastníků rybářských závodů,
které zde, poprvé v jeho historii, uspořádala místní organizace Moravského
rybářského svazu. „Soutěžící si velmi pochvalovali přístup k rybníku a podmínky,
které jsme jim připravili,“ uvedl pro TL
hospodář zdejších rybářů Jan Pokorný a
dodal, „pro příští ročník musíme zlepšit
propagaci. Věřím, že vybudujeme novou
zajímavou tradici ve městě“.
Prvenství si z Telče odváží Jaroslav
Čížek z Mohelnice, který ulovil 63 ryb
o celkové délce 2 052 cm! Zapsal se tak
jako historicky první vítěz závodu, který
má ambice stát se oblíbeným místem setkávání sportovních rybářů.
/z/

Francouzsko-česká hudební akademie.
15. ročník!

V prvních červencových dnech bude
znít z oken Základní umělecké školy a
Domu dětí a mládeže v Telči klasická
hudba a v Telči se bude prolínat čeština
s francouzštinou. Od 1. do 11. července
se uskuteční již 15. ročník Francouzsko-české hudební akademie.
Dramaturgie mistrovských kurzů se
ani v jubilejním roce nemění. Francouzští hudební mistři budou vyučovat hru
na dechové nástroje, otevřena bude také

třída hry na violu, kterou povede jeden
z nejlepších současných evropských violistů Vladimír Bukač, člen Talichova
kvarteta a profesor violové hry na Vysoké hudební akademii v Drážďanech. Za
věhlasnými francouzskými hudebními
mistry André Cazaletem, profesorem
hry na lesní roh Pařížské konzervatoře,
Jean-Louisem Capezzalim, profesorem
hry na hoboj na Lyonské konzervatoři
a Catherine Cantin, první sólovou ﬂét-

Program
15. ročníku
Francouzsko – české
hudební akademie
Telč 4. – 10. července 2009
4. července v 19,00

SLAVNOSTNÍ KONCERT
PROFESORŮ AKADEMIE
Kostel sv. Jakuba v Telči
(omezený počet míst v kostele)

7. července v 19,30

VEŘEJNÁ PŘEHRÁVKA
STUDENTŮ
Sál ZUŠ v Telči

8. července v 19,00

KONCERT STUDENTŮ A
PROFESORŮ
Kostel sv. Jakuba v Telči

9. července v 19,30

VEŘEJNÁ PŘEHRÁVKA
STUDENTŮ
Sál ZUŠ v Telči

10. července v 19,30

Foto: z archivu Akademie
nistkou Orchestru Pařížské opery a profesorkou na konzervatoři v Paříži, a klarinetistou Michelem Raisonem, členem
Oktetu Paris-Bastille, přijedou letos studenti z Čech, Slovenska, Polska, Francie,
Švýcarska, Německa, Itálie, Ruska a dokonce také z Austrálie.
Přehled koncertů a veřejných přehrávek, na kterých vystoupí studenti a lektoři hudebních kurzů, je zveřejněn v těchto
TL. Obyvatelé a návštěvníci Telče si budou moci poslechnout hru hudebních
mistrů a posoudit vysokou uměleckou

úroveň studentů na koncertech v kostele sv. Jakuba v Telči, v klášteře v Nové
Říši a v sále ZUŠ v Telči. Všechny koncerty a přehrávky jsou bez vstupného,
limitující je jen kapacita sálů.
Telč se začátkem července stane také
místem výuky francouzského jazyka.
Souběžně s hudebními kurzy pořádá v
Telči Francouzská ambasáda několikadenní kurzy francouzštiny určené pro
učitele francouzštiny.
Dr. Anna Jeníčková
ředitelka Česko-francouzské akademie o.p.s.

Po uzávěrce

Úspěch Věry Habermannové
Na VI. Mezinárodním setkání uměleckých kovářů na zámku v Brtnici
„Brtnické kovadliny“ získala 21. června Věra Habermannová z Telče
čestné uznání v kategorii šperk za vystavenou kolekci svých prací.
Blahopřejeme.
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ZÁVĚREČNÝ KONCERT
STUDENTŮ
Premonstrátský klášter v
Nové Říši

(zajištěn odjezd autobusy v 18,45 hod.
z parkoviště ve Svatoanenské ulici,
po koncertu zpět do Telče)

www.academie-telc.cz
Bohemia JazzFest

Jazzová bomba
na náměstí
Dvakrát Staroměstské náměstí v Praze,
historická náměstí v Domažlicích, Plzni,
Táboře, Prachaticích, Českých Budějovicích a v Telči, to jsou místa koncertů
dalšího ročníku úspěšného festivalu Bohemia JazzFest. 18. července vystoupí na
náměstí Zachariáše z Hradce ve 20 hodin
Ondřej Pivec Quartet a v 21,30 EXTRAPOLATION TRIO, special guest Rudy
Linka.
Více na www.bohemiajazzfest.cz a na
plakátech.

Tablo Vysočiny je z Telče

V letošním roce se konal již čtvrtý ročník soutěže o nejoriginálnější tablo, pořádané
deníkem MF Dnes ve spolupráci se serverem rajče.net.
Kromě vítěze celostátního jsou volena také nejlepší tabla v jednotlivých krajích. Toto ocenění získalo v kraji Vysočina tablo maturantů třídy 4.A paní učitelky Pavly Veselé z Gymnázia Otokara Březiny v Telči. Studenti své tablo pojali v elegantním, retro stylu 30. let.
Nápady, energii a náladu studentů, stejně jako dráždivý styl meziválečného období
zachytil v portrétech a do ﬁnálních podoby převedl fotograf a graﬁk Antonín Bína. tt

Konec školního roku

Školy hlásí:
ZŠ Hradecká

- 4. června se členové žákovského parlamentu zúčastnili setkání Parlamentu
dětí a mládeže Vysočiny na Krajském
úřadě v Jihlavě. Představili zde zajímavé
aktivity školy.
- Kateřina Štokrová a Andrea Ličmanová obsadily 2. místo v krajské olympiádě
v atletice družstev.
- Matouš Staněk obsadil 3. místo v celostátní literární soutěži Máme rádi přírodu.
- V oblastním kole vědomostní soutěže
Všeználek získalo družstvo ve složení
Sára Jarošová, Barbora Petrů, Jan Bártů,
Ladislav Doskočil a Jan Bína 3. místo.
- Škola získala grant kraje Vysočina na
projekt Robinsoni. Grant podporuje prevenci negativních jevů a budou z něj zajišťovány různé aktivity žáků.

ZŠ Masarykova

ZŠ Masarykova pro Charitu

ZŠ Masarykova se v letošním školním roce zapojila do několika charitativních projektů.
Žákyně devátých ročníků prodávaly magnetky s logem sluníčka Občanského sdružení Život dětem. Výtěžek z prodeje, 5 tisíc Kč, byl určen na pomoc dětským oddělením nemocnic a dětským zařízením, která pečují o nemocné a handicapované děti, na
nákup přístrojů a na zlepšení prostředí v těchto zařízeních.
V březnu se některá děvčata z 9. tříd zúčastnila veřejné sbírky ve prospěch Pracovní
dílny pro „Děti ulice“, která vznikla v Domě Šance pro mladé lidi a děti, jež žijí v zapomenutí, na okraji společnosti, na ulici.
Dívky z 9. ročníků nezahálely ani v květnu, když svou účastí podpořily 13. ročník celonárodní květinové sbírky Ligu proti rakovině.
Karel Navrátil, ředitel školy

Pečujete o svého blízkého? Jsme tu pro Vás!

SDÍLENÍ, o.s. Telč, poskytuje:

• Sociální poradenství a pomoc nemocným a jejich rodinám
Mgr. Alena Řehořová, tel 733 186 726, e-mail: rehorova.alena@centrum.cz
• Půjčovnu zdravotnických pomůcek
Marie Gregorová, tel. 777 574 975, e-mail: os.sdileni@centrum.cz,
www.os-sdileni.wz.cz
Najdete nás na Centru poraden, Masarykova 330, Telč (budova polikliniky).
Každé pondělí od 13 do 17 hodin.
Služby poskytujeme zdarma.
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- Polovina vybraného dobrovolného vstupného na školní akademii 28. května byla
věnována na nákup krmiva pro Záchranou stanici volně žijících zvířat pana
Dvořáka v Telči.
- Žáci školy oslavili 1. června Den dětí
společně s dětmi z Mateřské školy Telč.
Pro mladší kamarády připravili soutěže
v netradičních disciplinách.
- 16. června sehrál soubor dramatického
kroužku pod vedením Lenky Pokorné
dvě pohádky pro děti z Mateřské školy.
Obě představení se mimořádně líbila.
- Zdeněk Chalupa zvítězil v krajském
kole recitační soutěže a úspěšně vystoupil
na Celostátní přehlídce recitátorů v Trutnově. Velkou zásluhu na jeho úspěších
má učitelka Jana Chalupová, která jej na
soutěže připravuje.
- Alena Urbánková získala zvláštní ocenění v celorepublikové soutěži „Požární
ochrana očima dětí“.

GOB a SOŠ

- Anežka Michálková (prima) zvítězila
v okresním kole matematické olympiády v kategorii Z6. Stejný úspěch zaznamenal v kategorii Z8 Jiří Janek (tercie).
Navíc Václav Pátek ze stejné třídy obsadil v této soutěži druhé místo.
- Kristýna Krejčířová (2. ročník) zvítězila
v krajském kole matematické olympiády
(kategorie B).
- Marek Lanč (oktáva) obsadil v krajském
kole matematické olympiády (kat. C)
druhé místo. V celostátním kole pak byl
26. Ještě lepší umístění zaznamenal v chemické olympiádě, kde v celostátním kole
skončil pátý!

5

Výstavní

Stotisící návštěvník na výstavě

TELČ
DOPROVODNÉ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
1. 7. - 11. 7. Francouzsko-česká
hudební akademie - Telč
2. 7. - 5. 7. 30. mezinárodní hudební
festival - Waidhofen/Th.
3. 7. a 9. 8. Shakespearův festival
Rosenburg
10. 7. - 12. 7. Závody dračích lodí - Raabs
11. 7. - 12. 7. 30. zemědělský trh - Thaya
t á z nad
k y :Telčí - Telč
17. 7. - 19. 7. OBalóny
17. 7. - 9. 8. Amfiteátr Gars: opera
Prodaná nevěsta - Gars
18. 7.
Bohemia JazzFest - Telč
19. 7.
Waldviertelská slavnost
lidových tanců - Raabs
24. 7. - 9. 8. Prázdniny v Telči - Telč
26. 7.
Nohejbalový turnaj trojic
zastupitelů obcí Mikroregionu
Telčsko a Dolního Rakouska,
začátek od 9.00 hod.
na fotbalovém hřišti v Mrákotíně

Pozvání na výstavy

2. 7. - 20. 7. KontAKTfoto 2009

22. 7. - 30. 8. Železné objekty
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Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
aneb od počátku k rozkvětu Telče budou od 14. do 15. srpna 2009
Oslavte s městem Telč
910 let od jeho založení

1099 - 2009

Historické slavnosti
Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna
pořádá Město Telč
a Morgenstern
Ž�ár nad Sázavou

Pátek 14. 8. 2009

náměstí Zachariáše z Hradce

17.00 Otevření tržiště
na náměstí Zachariáše z Hradce
18.00 Zahájení historických slavností
18.10 Dobová hudba Calata
18.50 Historický šerm M.C.E.
19.30 Příběhy z katovny
veselé vyprávění na neveselé téma
20.00 Dobový tanec
20.20 Dobová hudba Calata
21.00 -22.00 Ohňový průvod přechází
do Velkého hodokvasního mumraje
šerm, rytířská klání, tance, kejklíři,
fakíři a hudba

Sobota 15. 8. 2009
náměstí Zachariáše z Hradce
10.00-13.00 Prolog
divadelní šermířská představení,
kejklíř, jezdecká vystoupení, tance, katovna,
věštírna, střelnice se soutěžemi, rytířská ležení
vedle keltského a slovanského sídliště
a tábora - zemské hotovosti doby
renesance - landsknechtů

Staré Město u kostela Matky Boží
po hrázi Ulického rybníka
Horní branou na náměstí
13.30 Slavnostní průvod
od současnosti po dobu nejstarší
ze Starého Města - z části, kde bylo město
podle legendy založeno

náměstí Zachariáše z Hradce
14.00 Čestná salva
Slavnostní fanfáry
pro příchod Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna s čestnou gardou
Slavnostní fanfáry
pro uvedení starosty města Telče
a starostů partnerských měst Šaly,
Waidhofenu an der Thaya,
Rothenburgu ob der Thauber, Belpu a hostů
Zdravice místních spolků
15.00 Zdravice partnerských měst
Šaly a Waidhofenu an der Thaya
15.45 Divadelní šermířská představení,
kejklíř, jezdecká vystoupení, tance, katovna,
věštírna, střelnice se soutěžemi, rytířská ležení
vedle keltského a slovanského sídliště a tábora
- zemské hotovosti doby renesance - landsknechtů
18.00 Závěrečné defilé

kostel Matky Boží
18.00 Slavnostní mše

- 10 -

Kultura a sport v červenci
7. 5. – 1. 11.

Telč očima Jindřicha Bednáře

15. 6. – 15. 9.

Keramika z Bechyně

22. 6. – 30. 9.

Klíč v zámku

zámecká zahrada
výstava dřevěných soch rodáka z Nové Říše uměleckého řezbáře Petra Krajíčka
www.mistrpetr.cz

Francouzsko-česká hudební akademie

19.00
19.30
19.00
19.30
19.30

výstava fotograﬁí z 12. ročníku dílny portrétu a aktu po městech České inspirace

vstupní síň radnice

Křížem krážem Vysočinou na kole

3. – 10. 7.

460 km v 8 etapách, návštěva atraktivních míst, soutěže o zajímavé ceny
možnost připojení kdekoli na trase
Jihlava – Brtnice – Telč
Telč – Žirovnice – Křemešník
Trasy v dalších dnech, informace a přihláška na www.region-vysocina.cz/nakole

3. 7.
4. 7.

4. – 7. 7.

kurzy vážné hudby studentů hudebních škol z celé Evropy, 15. ročník, www.academie-telc.cz
slavnostní koncert profesorů (omezený počet míst)
kostel sv. Jakuba
veřejná přehrávka studentů
sál ZUŠ
koncert studentů a profesorů
kostel sv. Jakuba
veřejná přehrávka studentů
sál ZUŠ
závěrečný koncert studentů
Premonstrátský klášter v Nové Říši

KontAKTfoto 2009

2. – 20. 7.

3. – 13. 7.

věž sv. Ducha

práce studentů SPŠ keramické Bechyně
otevřeno út – ne 10 – 12, 13 – 17 hod.

1. – 11. 7.
4. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.

radnice ve Waidhofenu an der Thaya

21.30

9.00 – 18.00

Letní kino

zámecký park u skleníku

Program uvnitř TL str. 14

Řemeslné trhy na zámku

stánky s tradičními řemesly, ukázky řemesel a prodej výrobků na nádvoří zámku,
občerstvení formou taverny, www.zamek-telc.cz

4. – 12. 7.

Výstava obrazů Františka Pitnera

11. 7.

Jarmark

státní zámek

DDM

tradiční horácký jarmark, doprovodný kulturní program
Dixieland Jazz Band Telč, Telčská dechovka, Sádlo v pohybu, Mažoretky Telč, Šermířská škola
Ballestra, Folklorní soubor Džbánek z Martínkova

náměstí

11. 7.

13.00

Limonádový Joe aneb Koňská opera
zámecký park (vchod od Štěpnického rybníka)
Amatérské divadlo putuje s kočovným vozem po vlastech českých. Vstupné dobrovolné.
Bude použito pro Dobrovolnické centrum Lékořice při Thomayerově nemocnici v Praze.

11. 7.

16.00

Jazz v mázhausu – Dixieland Jazz Band Telč a hosté

11. 7.

9.00

Dyjická „9“
střelnice na Dyjických mostech
otevřená střelecká soutěž z pistole ráže 9 mm a více a z revolveru, www.streleckyklubtelc.cz

11. 7.

21.30

Malorážková soutěž K4M
střelnice na Dyjických mostech
II. kolo (noční soutěž) O pohár starosty města Telče, 4. ročník, www.streleckyklubtelc.cz

12. 7.

Motokrosové závody O pohár města Telče II. areál na Dyjických mostech
trénink od 9.00 hod., závod od 13.00 hod., www.motoklubtelc.cz
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mázhaus ZUŠ

12. 7.

7.00 – 11.00

14. 7.

19.00

Výměnné trhy drobného zvířectva

areál ČSCH

výkup kožek

IYASA Czech Tour

zámecká zahrada

15 členná africká skupina studentů umělecké školy ze Zimbabwe
představení plná písní, tanců, rytmů a scén inspirovaných africkou lidovou kulturou
Předprodej vstupenek v zámecké galerii od 1. 7.

Balóny nad Telčí

17. – 19. 7.

létání horkovzdušných balónů, www.telc.balon.cz
ranní lety 6 – 9 hod., večerní lety 19 – 21 hod.

Bohemia JazzFest

18. 7.
20.00
21.30
21. 7. – 2. 8.

Výstava fuchsií

22. 7. – 30. 8.

Železné objekty
slavnostní vernisáž výstavy ve středu 22. 7. v 17.00 hod.
výstava Christine Habermann von Hoch

zámecká zahrada

24. 7. – 9. 8.

Prázdniny v Telči
náměstí, zámek
festival, koncerty, divadla, výstavy… www.prazdninyvtelci.cz
Program na vloženém letáku

25. 7.

Svatoanenská pouť

14.00 – 16.00
25. – 26. 7.

náměstí

Nabízí jazz té nejlepší kvality českému publiku na nejkrásnějších náměstích v České
republice, a to zcela zdarma. www.bohemiajazzfest.cz
Ondrej Pivec Quartet
Extrapolation trio, special guest Rudy Linka

vstupní síň radnice

náměstí

pouťové atrakce po celý den
staropražské a české písničky hrají a zpívají Zdeněk, Martin a Pavla Požárovi z Třeště

Okresní výstava drobného zvířectva a exotů
areál ČSCH
výstava zvířat a exotů, zahradní techniky, bohatá tombola, prodej krmení a chovatelských potřeb
v sobotu otevřeno 8 – 16 hod., v neděli 8 – 15 hod.

25. – 26. 7., 1. – 2. 8., 8. – 9. 8.
Telčské parní léto
víkendové výletní jízdy historického parního vlaku na trase Kostelec - Třešť – Telč – Dačice –
Slavonice dle jízdního řádu (k dispozici na Infocentru, tel. 567 112 407-8)
25. 7.
Zábavný podvečer s hudbou v Hodicích
26. 7.
Dětské odpoledne v Třešti
1. 8.
Parním vlakem do Slavonic
2. 8.
Přepadení v Malém Pěčíně
8. 8.
Country v Třešti
9. 8.
Parním vlakem do Slavonic
25. 7. – 9. 8.

Kulhavý ďábel

skupina historického šermu Cavalieri Moravi představí hru Kulhavý ďábel
každý den mimo pondělí 11.00, 13.00, 15.00 hod.
www.zamek-telc.cz, www.cavalieri-moravi.org

Fotbalový turnaj O pohár Františka Němce

zámecká terasa

u rybníka Roštejn

1. 8.

8.00

1. 8.

9.00

Prázdninové střílení

2. 8.

9.00

Malorážková soutěž K4M
střelnice na Dyjických mostech
III. (závěrečné) kolo O pohár starosty města Telče, 4. ročník, www.streleckyklubtelc.cz

www.compon.ic.cz

střelnice na Dyjických mostech
otevřená střelecká soutěž z pistole ráže 9 mm a více a z revolveru, www.streleckyklubtelc.cz
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Lidová malírna
Před sto lety, v roce 1909, spatřily světlo světa první výrobky Lidové malírny v
Telči. V TL postupně představujeme její
pozoruhodná, a spíš méně známá, díla.
Seriálem nás provází odborník a velký
znalec historie Lidové malírny pan Petr
Krchňavý.

Tentokrát máme možnost vidět servis,
který se v dnešních domácnostech skoro
již nevyskytuje. Jedná se o „chlebíčkový“
tác se šesti servírovacími tácky s velmi
jemnou malbou, ze třicátých let minulého století.

Javořice je již v 21. století

„Digitál“ zařídil Ka-32
V době, kdy se tyto TL dostanou ke
čtenářům, by již měli diváci televize,
kteří přijímají signál z Javořice, naladit
digitální televizní signál s nabídkou Multiplexu 1 (4 programy České televize a 7
programů Českého rozhlasu).
Ve středu 10. června zažil zdejší vysílač
historický okamžik. Technici za pomoci
ruského vrtulníku Kamov Ka–32 švýcarské společnosti Heliswiss, zde ve stometrové výšce osadili nový anténní systém
pro vysílání digitálního signálu. „Naše“
Javořice tak vstoupila do 21. století.
Podle informací z Českých radiokomunikací bude stávající analogové vysílání z Javořice pokračovat až do května
2011. S rozšířením digitálně vysílaných
programů v Multiplexu 2 a 3 se z Javořice
počítá v dubnu 2010.
Historický okamžik na Javořici můžeme přiblížit díky fotoseriálu Luboše Pavlíčka.
/z/

Děti hrály dětem

Dramatický kroužek ZŠ Masarykova sehrál pro děti z Mateřské školy v červnu dvě
pohádky. Moc se líbily.

Pitnerovo léto

Foto: Luboš Pavlíček
Tradiční „veselá“ výstava malíře Františka Pitnera začne v DDM 4. července.
Více o autorovi v Dotazníku TL.
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Malý oznamovatel

• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autočalounictví. Opravy
a výroba krycích plachet na přívěsné vozíky. Pergoly, zástěny atd.
Odvoz - dovoz. Tel mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.
• Byty k pronájmu v Telči. Tel. 603 419 076.
• Pronajmu kanceláře 25 – 60 m2. Tel. 603 419 076.
• Dveře prosklené – pravé + zárubně, plynové topidlo PB s lahví
10 kg. Cena dohodou. Tel. 604 711 453.
• Prodám rod. dům v obci Hostětice, okr. Jihlava (11 místností,
soc. zařízení), zahrada 806 m2. Topení na pevná paliva. Přípojka
plynu, obecní vodovod. Cena: 1 000 000 Kč. Info: 567 317 079,
večer 606 393 143.
• Prodám starší ložnici (manž. postel, 2x skříň). Vhodné na chalupu / chatu. Zn. Levně. Tel. 606 393 143.
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roupcovi. Provádíme výuku a výcvik na osobní automobil a všechny skupiny motocyklů.
Učebna v Telči – Myslibořská 317. Tel. 607 185 517. www.autoskolaekol.wz.cz
• ÚČETNICTVÍ, DANĚ, PŘIZNÁNÍ, DPH, MZDY - zpracuji,
poradím, doučím. Telč - 605 251 545
• Prodám kulatinu na krov. Tel. 775 765 765

Nezaměstnanost
květen

Město Telč
ČR
Oblast Telč
Okres
Kraj Vysočina

8,8
7,9
8,8
8,2
8,5

hr09_telc_90_150_prn
18. �� ervna 2009 14:14:10

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku
kuchyňské linky
mobil: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz
www.nabytek-brychta.cz
Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají
jejich zadavatelé.

Výuka anglického jazyka
Mgr. Ivan Taras

individuální i skupinová
kurz pro děti, studenty, dospělé
možnost přípravy na mezinárodní zkoušky

začátek: září 2009,
tel. 777 086 264

Upozornění: Plošnou inzerci v Telčských listech je nutno zaplatit předem do 18. dne v měsíci na ﬁnančním
odboru MěÚ Telč u pí Procházkové.
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Reportáž. Kdyby TL vycházely v roce 1922.

Byli jsme na výstavě. V roce 1922
Od 16. do 30. července se Telč stala hlavním městem Vysočiny. Na několika místech zde probíhala Krajinská hospodářská
a průmyslová výstava, která navázala na
podobný úspěšný podnik. Ten se zde konal právě před třiceti léty, v roce 1888.
Popud k výstavě daly zdejší osobnosti
kulturního a hospodářského života. V čele
organizačního výboru stanul profesor reálky Otto Šašecí, jednatelem výstavního
výboru je pak továrník Bohumil Vystrčil.
Již dávno před zahájením výstavy byl
vydán vkusný plakát s telčským náměstím,
který navrhl akademický malíř František
Fromek.

zemědělské plodiny. Samostatná expozice
Ministerstva zemědělství seznamuje zemědělce s moderními postupy pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat.
Podobně se mohou zemědělci poučit i v
pavilonu Hospodářské akademie z Tábora.
Pozornost návštěvníků budí stánek
Chrámového družstva z Pelhřimova, které
je známé v celém regionu při údržbě církevních památek. Hodně novinek je pak k
vidění v pavilonech Bramborářského svazu z Havlíčkova Brodu a Lnářského svazu.
Zdejší kamenoprůmysl se pak prezentuje
výrobky Mrákotínských kamenolomů V
oboru kamenictví samostatně vystavují

Zachytit zaplněný centrální prostor výstaviště za Lanerovým domem (dnes areál škol v
Hradecké ulici) nebyl pro fotografy žádný problém.
Hlavní výstaviště je na volných pozemcích bratří Lannerů za jejich domem v Hradecké ulici. Návštěvníka hned po příchodu
zaujme květinová výzdoba s velkým vodotryskem, která je dílem zámeckého zahradníka Františka Raimunda.
Výstaviště je celé rozděleno pohodlnými
promenádními cestami, okolo kterých jsou
umístěny pavilony jednotlivých vystavovatelů.
Uprostřed je hudební pavilon, kde již
proběhlo několik koncertů, především
vojenských hudeb z Jindřichova Hradce a
Jihlavy.
Velkou pozornost návštěvníků budí expozice výrobců zemědělských strojů. Samozřejmě zde vystavují domácí strojírny
Josefa Vystrčila, Pánkovy z Jemnice, Jana
Klanga z Dačic, Bratří Smrčků z Moravských Budějovic a také třeba známá ﬁrma
Melichar a Umrath z Brandýsa nad Labem.
Telčský velkostatek má hned pavilony
dva, lesnický a rybářský. Třešťský pak dal
přednost tomu, že ukazuje své úspěšné

Zajímavosti výstavy
Celkový počet vystavovatelů: 150
Z toho z Telče: 52
Nejvíce zastoupený obor: hospodářské stroje
Nejvzdálenější vystavovatelé:
Josef Klement, Ústí nad Labem, hospodářské stroje
Umrath a Melichar, Brandýs nad Labem, hospodářské stroje
Josef Plenař, Prostějov, stavební zámečnictví
Pavilony s občerstvením:
Pivovar Velkostatku Třešť a fy Spitzer,
továrna na uzeniny v Kostelci
Pivovar Želetava a Družstevní mlékárna Želetava
Pivovar Velkostatku Studená – Telč
Arnold Schulz, továrna lihovin a ovocných vín Palupín
Jan Satrapa, továrna na uzenářské zboží ve Studené
Plakát výstavy: prof. František Fromek
Katalog výstavy: prof. Ant. Kameník
Výstavní hymna: prof. Boh. Pokorný
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Leopold Vyhlídal a František Zejda z Mrákotína, Alois Razima z Telče a vlastním
pavilonem je zastoupen závod Ferdinanda Foita z Doupí.
O občerstvení návštěvníků výstavy se
starají velké pavilony pivovaru ze Studené a Želetavy. Stále plno je také v Třešťské

Oceněné exponáty obdržely výstavní medaile.
pivnici. Na nedostatek návštěvníků si nemůže stěžovat stánek ﬁrmy ZON a známého dodavatele vín, pana Lorenze z Třebíče.
Sládek Edmund Dvořák z Telče nabízí dokonce své Výstavní pivo.
V již zmíněné Třešťské pivnici pak nabízí
své vyhlášené výrobky ﬁrma Spitzer, továrna na uzeniny v Kostelci. S nabídkou nejsou
pozadu ani ostatní výrobci z regionu.
Další expozice výstavy najdou návštěvníci v celém druhém
poschodí zdejší státní reálky u nádraží a
také v měšťanských
školách na náměstí.
Zde vystavují drobní řemeslníci z celé
oblasti. V reálce pak
budí pozornost velká expozice telčské
Lidové malírny a
samostatná výstava
Ani Výstavní ka- včelařská.
Po celou dobu
talog pořadatelé
výstavy probíhají v
neodbyli. Jeho tiTelči schůze a kontulní stránku naference kulturních
vrhl známý gra- spolků, uskutečnilo
ﬁk a malíř, prof. se již několik průvoAntonín Kame- dů a jednají zde gréník, rodák z Kra- mia hospodářských
hulčí.
organizací.

Centrum poraden Telč
budova polikliniky, Masarykova ul. č. 330, Telč

Občanská poradna

Úplnou novinkou, návštěvníky hojně využívanou, je pak ateliér „rychlofotograﬁí“ Adolfa Sokola.
Kvůli nepřízni počasí byla výstava zahájena v zasedacím sále
telčské radnice samotným ministrem zemědělství Františkem
Staňkem a zástupci zemské politické správy z Brna.
Výstava má neočekávaný úspěch po stránce hospodářské, obchodní a také kulturní. Pořadatelé se již teď netají překvapujícím
ﬁnančním výsledkem.
Už nyní je zřejmé, že výstava skončí s výrazným ziskem, který
pořadatelé věnují na kulturní a národní účely. Největší část má
pak získat místní živnostenská škola pokračovací.
Výstava je naším rájem, tančíme
tam, pijem hrajem, kdo chce v Telči
šťastně žíti, musí zítra zas přijíti ...
refrén výstavní písně
Autora textu „hymny“ výstavy
bohužel neznáme. Hudbu k ní ale
nesložil nikdo jiný, než profesor
zpěvu na zdejší reálce, dirigent
Smetany a ředitel kostelního kůru
Bohumír Pokorný.

Každé úterý 11,30 – 15,30 hodin
Poskytuje bezplatné poradenství v oblasti bydlení, ochrany
spotřebitele, pracovně-právních vztahů, občansko-právní problematiky, rodinných a mezilidských vztahů.
Provozovatel: Občanská poradna Jihlava, Žižkova 13, Jihlava
tel. 567 330 164, e-mail: opj@volny.cz, www.obcanskaporadna.cz

Poradna pro zrakově postižené
Každou středu 12,00 – 17,00 hodin

Poskytuje bezplatné sociální poradenství a sociální služby pro
osoby zrakově postižené a jejich rodiny.
tel. 567 155 083, 608 805 838, e-mail: tyﬂo@tiscali.cz, www.
tyﬂovysocina.cz

Poradna pro zdravotně postižené

Pouze po předchozí telefonické domluvě

Poskytuje bezplatné poradenství pro osoby se zdravotním postižením.
Provozovatel: Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Vrchlického 57, Jihlava
tel. 567 303 685, e-mail: cszp.ji@centrum.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz

Protidrogová poradna

Pouze po předchozí telefonické domluvě

Poskytuje bezplatné poradenství pro uživatele drog a jejich blízké.
Provozovatel: Oblastní charita Jihlava - Centrum U Větrníku, U Větrníku 17, Jihlava
tel. 567 310 987, e-mail: kacko.vetrnik@caritas.ji.cz, www.
jihlava.cz/charita

Poradna pro domácí hospicovou péči

Každé pondělí od 13.00 - 17.00 hodin,
jinak denně telefonicky na čísle 728 749 755,
od 10.00 do 17.00 hod.
Poskytuje bezplatné poradenství a pomoc nemocným a rodinám, které se rozhodly pečovat o svého blízkého doma.

Reportáž z krajinské výstavy jsme mohli přinést díky dochovaným dokumentům, fotograﬁím a zápisu v městské kronice.
Ani závěr reportáže není zbožným přáním pisatele. Výstava
skutečně skončila ziskem asi 50 tis. Kč, což odpovídá dnešnímu
1,5 mil. Kč.
Tradice podobných výstav byla i v Rakousku, kde se udržela
v podobě zemských výstav až do dnešních dnů.
Postupem doby ale naši sousedé zčásti opustili obchodně–hospodářské zaměření výstav.
O. Zadražil

Provozuje půjčovnu zdravotních pomůcek.
Provozovatel: občanské sdružení Sdílení Telč
odborné poradenství:
Mgr. Alena Řehořová, tel.733 186 726, e-mail: rehorova.alena@centrum.cz
půjčovna pomůcek a základní poradenství, koordinátor hospicové péče:
Marie Gregorová, tel. 728 749 755, e-mail: os.sdileni@centrum.cz
e-mail:os.sdileni@centrum.cz
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ARTS&FILM 2009

235 ﬁlmů ze 32 zemí!

I když letošní, již pátý, ročník
mezinárodního ﬁlmového festivalu ﬁlmů o umění ARTS&FILM
2009 skončil až po uzávěrce TL,
redakce získala jeho výsledky ještě před jejich slavnostním vyhlášením. To proběhlo v sobotu 19.
června na telčském zámku.

známý projekt, Toulavá kamera,
rovněž z dílny ČT.
Mezi ﬁlmy, které se věnovaly
hudbě a dramatickému umění,
zvítězil rumunský snímek Faust
– The Path of the Moment.
V kategorii ﬁlmů o lidovém
umění ocenili porotci nejvýše snímek španělské televize Easter of
Zamora.
Velmi sledovanou kategorii, věnovanou dílům studentů umělec-

Na pozdrav Pavla Landovského s Vojtěchem Jasným „dohlíží“ starosta Roman Fabeš.
Foto: Jarmila Karolína Riesová

„Se zájmem odborné veřejnosti o festival jsme velmi spokojeni,“
uvedla pro TL místostarostka Hana
Müllerová. Svědčí o tom 235 soutěžních ﬁlmů z 32 zemí Evropy!
Hlavní cenu festivalu, Grand
Prix, získal režisér a kameraman
Antonín Daňhel za ﬁlm Jiří Anderle – dialogy. Autor v něm pozoruhodným způsobem zdokumentoval tvůrčí činnost malíře
Anderleho. O kvalitě vítězného
snímku svědčí také to, že současně získal i první cenu v kategorii
ﬁlmů o výtvarném umění.
Druhou nejvyšší cenu festivalu
– cenu České inspirace získal ﬁlm
Člověk z ráje režiséra Jana Loučíma, věnovaný spisovateli Karlu
Klostermannovi.
V kategorii ﬁlmů o architektuře
a designu tentokrát soutěžní porota neudělila první cenu. Druhou
získal ﬁlm České televize 120 let
budovy Státní opery Praha a třetí

kých škol, vyhrál snímek Radio
Kebrle režiséra Zdeňka Durdila. Film Bába režisérky Zuzany
Kirchnerové (FAMU), nedávno
oceněný na festivalu v Cannes, si
z Telče odváží druhé místo.
Festival měl opět bohatý doprovodný program. V bloku Zlatá
šedesátá představil režisér Vojtěch Jasný ﬁlm Touha, který stál
u zrodu jeho světové proslulosti.
Zájmu diváků se těšil i další jeho
snímek Proč Havel? Překvapením
a velkým oživením letošního festivalu bylo dílo exulanta Bernarda
Šafaříka. Diváky, ale i přítomné
odborníky zaujaly jak jeho dokumentární snímky, proﬁly umělců
natočené ve Švýcarsku a Německu, tak především ﬁlm Lajdák, věnovaný Pavlu Landovskému. Ten
se na festivalu také představil v titulní roli hraného ﬁlmu Psí dostihy, který Bernard Šafařík natočil
ve švýcarském exilu.
/z/
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Tip na výlet. Do Dačic

Sladký život s kostkou
cukru
O pozoruhodné výstavě věnované dačickému světovému prvenství ve výrobě
kostek cukru jsme již informovali v minulých TL.
Výstava, kterou připravilo tamní
Městské muzeum a galerie, má řadu nej,
z nichž některé mají blízko i k našemu
regionu.
Dozvíte se na ní (a možná budete překvapeni), že první cukrovar moderní
doby byl postaven v roce 1829 v Kostelním Vydří, které patří stejně k Dačicím
jako k Telči.
O čtyři roky později pak v Dačicích
vznikla první raﬁnerie cukru na Moravě. Její šikovný a podnikavý ředitel
Jakub Kryštof Rad zde brzy nato vyrobil první kostku cukru. Dačické světové prvenství bylo na světě! Málo se ví o
tom, že součástí raﬁnerie byla i výroba
cukrovinek, kterou řídila jeho manželka Juliana Radová.
A tak na dačické výstavě najdete stylizovanou výrobu cukrovinek s řadou zajímavých předmětů – forem na perníky,
na výrobu bonbonů, fondánu, bábovek
aj. Uvidíte staré vykrajovačky a formy
na cukroví, váhy, krásné obrázky na
perníky a jiné cukroví či nářadí používané při výrobě cukrovinek.
Autoři výstavy nezapomněli ani na
děti. Co mohou na výstavě dělat? Malovat, stříhat, lepit, stavět. Co? Samozřejmě kostku cukru.
Výstava, která je v našem regionu
opravdu výjimečná a mimořádně zajímavá, je otevřena denně, kromě pondělí, od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin
až do 30. srpna.
Náš tip na letošní léto: Oslaďte si život
na výstavě v Dačicích!
/mk/

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II.
III.
IV.
V.

13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.

Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí
– křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova
u viaduktu, IV – Štěpnice I. – křižovatka
ulic Na Posvátné a Květinové, V – Štěpnice II. – u garáží

Policie ČR Telč informuje

Z případů, které v květnu šetřili policisté
z Obvodního oddělení Telč.
Krádež peněz v baru v Telči
3. května v ranních hodinách, v době,
kdy barmanka baru Campanula usnula u
stolu vedle baru, odcizila žena z Telčska
z uzamčené zásuvky barového pultu 150
Euro a 400 Kč. Majiteli vznikla škoda ve
výši 4 407 Kč. Případ již řeší Služba kriminální policie a vyšetřování v Jihlavě.
Odcizeny akumulátory v lomě Vanov
V noci z 5. na 6. května odcizil neznámý pachatel z pásového bagru, který byl
odstaven v těžební jámě kamenolomu ve
Vanově, dva akumulátory zn. AKUMA
12V 150 Ah v hodnotě asi 9 tis. Kč.
Vykradený bufet na hřišti v Černíči
V noci z 15. na 16. května se neznámý
pachatel vloupal do klubovny TJ Podyjí
Černíč. Poškodil DVD přehrávač a dveře, také odcizil dva fotbalové míče a uložené potraviny. Celkem způsobil škodu
za 9 tis. Kč.
Vykradená prodejna v Knínicích
V noci z 19. na 20. května vnikl neznámý pachatel do prodejny Jednota v Knínicích. Odcizil zde potraviny v celkové
hodnotě předběžně 10 tis. Kč a ze zásuvky prodejního pultu téměř 4 tis. Kč.

Vykradená dílna ve školním statku
V noci z 23. na 24. května vnikl neznámý
pachatel do opravárenské dílny v areálu
bývalého školního statku ve Slavatovské
ulici. Odcizil zde dvě rozbrušovací pily.
Společnosti Služby Telč, s.r.o., způsobil
škodu ve výši 7 tis. Kč.
Vykradené vozidlo na Radkovské
V noci z 23. na 24. května vnikl neznámý
pachatel do osobního automobilu Opel
Astra zaparkovaného na sídlišti Radkovská. Odcizil z něj autorádio zn. Sencor.
Majiteli způsobil škodu ve výši více než
2 tis. Kč.
Rally Vysočina rájem pro zloděje
30. května došlo na několika místech v
okolí rychlostních zkoušek Rally Vysočina, kde byla soustředěna vozidla návštěvníků rally, ke krádežím věcí ze zaparkovaných automobilů. Celkem byla
vykradena čtyři vozidla. Zájmem neznámých pachatelů byly zejména věci, které
majitelé zanechali na viditelných místech
svých vozidel. Jednalo se o ﬁnanční hotovosti, doklady, fotoaparáty, šperky, navigace a platební karty. Celková škoda
se vyšplhala na částku okolo 90 tis. Kč.
Majitelé vozidel zapomněli na základní
zásadu, že auto není trezor.
npor. Miloš Novák,
vedoucí OO PČR Telč
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Zámek je opět pohádkový
V pondělí 1. června se v pravé poledne
uzavřelo hlasování ankety O nejpohádkovější hrad nebo zámek České republiky. Tu již potřetí vyhlásil Národní památkový úřad.

Letos, stejně jako v roce 2007, zvítězil
telčský zámek. Hlasovalo pro něj 3463
jeho příznivců. Druhý, s nepatrným odstupem, skončil loňský vítěz a tradiční
rival našeho zámku, Hradec nad Moravicí.
Putovní Zlatý střevíček převzal ředitel
zámku Bohumil Norek 2. června z rukou
Petra Kolihy, uměleckého ředitele Filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně.
na Dnu České televize.

Dotazník Františka Pitnera
V roce 1975 maturoval na telčském gymnáziu. Vystudoval Pedagogickou fakultu
v Českých Budějovicích a poté Pedagogickou fakultu při
UK v Praze – obor
český jazyk - výtvarná výchova.
Učí na ZŠ v Dolní Cerekvi. Již 22
roků jeho výstavy
v síni DDM neodmyslitelně patří k
začátku telčského
léta. Kouzelníci, kocouři a strašidla, které
rád kreslí, přivezou vždy do Telče pohodu
a dobrou náladu. Dotazník TL vyplnil
František Pitner.
Vaše první kresba?
Vznikla přibližně ve 4 letech.
Pamatujete si, co na ní bylo?
Chaloupka s velkým komínem, ze kterého se zeleně kouří. V domku totiž vaří
špenát.
Jakou jste měl známku z kreslení na základní škole?
Z výtvarné výchovy jsem měl vždycky
jedničku. Měl jsem vynikající učitele, pedagogy – výtvarníky: Václava Ondráčka
a Jana Urbance.
Který předmět ve škole jste nemusel
mít?
Chemii.

Malířský vzor?
Mám rád výtvarníky, kteří se na svět dívají s nadhledem a humorem: Zdenka
Seydla, Adolfa Borna a Jiřího Šalamouna.
Malířské dílo (obraz), který obdivujete?
Litograﬁe Vladimíra Suchánka.
Co sbírá malíř?
Dobrou náladu a inspiraci.
(Kromě toho já sbírám černošské masky.)
Doba, ve které byste chtěl tvořit?
Současnost.
Jak odpočíváte?
V zimě na lyžích a v létě na kole.
Kniha, nebo televize?
Obojí.
Oblíbený spisovatel?
Bohumil Hrabal a Jaroslav Cimrman.
Jídlo?
Sním vše kromě kolínek. Miluji lívance
se žahourem.
Barva?
Červená a oranžová.
Co Vám udělá radost?
Černošská maska.
Na co se zeptáte TL?
Nezajímal by čtenáře seriál věnovaný
místním výtvarníkům? Je jich mnoho.
(B. Krátký, V. Ondráček, M. Doleželová,
J. Urbanec ... )
TL: To je zajímavý nápad. Určitě o něm
budeme přemýšlet. Nechcete se stát jeho
autorem?

Pohádkový den
s Bílou paní
27. května prožilo 800 dětí v Telči skutečný Pohádkový den. O tom, že se zde
také sešlo rekordních 220 Bílých paní,
jsme již psali v minulých TL.
Díky projektu S Bílou paní po Telči a
okolí z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod si všechny děti
mohly z Telče odnést, mimo spousty zážitků, také drobné dárky - omalovánky,
pastelky, pexeso a od AVE CZ Jindřichův
Hradec, s.r.o., tatranky.
Poděkování patří hlavnímu kuchaři
Martinu Noskovi, který se svými kolegyněmi z hotelu U Hraběnky navařil 100
litrů hraběnčiny sladké kaše.
A všechny Bílé paní doporučují – zajděte si i Vy na sladké menu!
Pro ty děti, které se do Telče na Pohádkový den letos nedostaly, máme malou
útěchu. Až bude v létě pršet, vymalujte si
Bílou paní doma.
(r)

www.telc-etc.cz

Omalovánky pro Bílou paní
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Společenská rubrika Počasí v květnu
Vítáme nové občánky

Martin Veselý, Štěpnice
Matěj Valeš, Štěpnice
Veronika Vařbuchtová, Podolí
Jaroslav Veselý, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům

Roman Maláč, Praha
a Jana Hůšová, Praha
Tibor Jaško, Počátky
a Eliška Hodainová, Dambořice
Miroslav Krejčí, Stockerau (Rak.)
a Libuše Voborská, Brno
Tomáš Tůma, Brno
a Lenka Javorská, Brno
Tomáš Pelej, Telč
a Petra Marečková, Sedlejov
Pavel Machek, Telč
a Petra Šmikmátorová, Heroltice
Lukáš Drvota, Plzeň
a Dagmar Čepáková, Plzeň
Dušan Jirkas, Třebíč
a Hana Turková, Třebíč
Pavel Novotný, Olšany
a Jitka Havlíková, Vesce
Petr Havlíček, Jihlava
a Jitka Pavelková, Jihlava
Tomáš Hrbáček, Brno
a Gabriela Kedová, Jihlava
Jan Brychta, Zvolenovice
a Lucie Misařová, Částkovice
Ondřej Šourek, Ledeč n/Sázavou
a Veronika Kuchyňová, Jihlava
Marek Kolaja, Zlín
a Veronika Šabatková, Jihlava

Opustili nás

Oldřich Homolka, Staré Město
Vladimír Pijan, Podolí

77 let
79 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u sňatku na základě písemného souhlasu obou
novomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Letošní květen byl velmi proměnlivý a
poněkud zkorigoval až přehnaně teplé
dubnové počasí. Po několika dnech se
střídala teplá a chladná období a časté
byly i srážky. Téměř pravidelné květnové
ochlazení, známé jako příchod ledových
mužů Pankráce, Serváce a Bonifáce, se
tentokrát odbylo již kolem 5. května.
Ranní teplota klesla na 2 °C a byl i přízemní mrazík – 2 °C. V Telči byla místy na ulicích ojíněná auta. Tím to však
neskončilo. Velmi chladné noci se ještě
několikrát během měsíce opakovaly.
Ještě posledního května ráno byla při
zemi opět nula. Jenom pro ilustraci, jak
se střídaly teploty. Tři dny byla maxima
18 až 20 °C, potom 3 dny jen 12 °C, dále
5 dnů 19 až 24 °C, potom 5 dnů 9 až 16
°C, dále 11 dnů 18 až 26 °C a 4 dny 10
až 16 °C. Hodně záleželo na množství
oblačnosti. Stabilnější a teplejší počasí se zmenšenou oblačností bylo od 17.
do 27. května.Vydatnější srážky spadly
kolem poloviny a koncem měsíce. Bylo
jenom 6 dnů s bouřkami a u nás naštěstí
bez nějakých nebezpečných doprovodných jevů.
Měsíc hodnotíme teplotně jako slabě
nadprůměrný, srážkově normální.
Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Trénink paměti
Klub důchodců pořádá kurz zlepšování
paměti určený hlavně lidem starším 60
let. Kurz bude zahájen ve středu 8. 7. ve
14 hod. v budově polikliniky (sešit a tužku s sebou).
Zveme občany, kteří se snaží být aktivní
i ve stáří a uchovat si svůj mozek co nejdéle svěží.

Počasí jako na houpačce
Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice od
22. 5. do 21. 6. 2009.

Květen v číslech

Průměrná teplota: 13,2 °C
Průměrný tlak: 1019,4 hPa
Srážky: 61,8 mm
Maximální teplota: 29,3 °C, 26.5. v 16,07
Minimální teplota: 1,3 °C, 5.5. v 06,08
Kdy nejvíce zafoukalo: 25,9 km/h, 26.5.
ve 23,47
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Bohoslužby

Římskokatolické
4. 7.
5. 7.

so
ne

18.00
sv. Jan
7.30
sv. Jakub
9.00
sv. Jakub
10.30
Matka Boží
11. 7. so
18.00
Matka Boží
12. 7. ne
7.30
sv. Jakub
9.00
sv. Jakub
10.30
Matka Boží
18. 7. so
18.00
Matka Boží
19. 7. ne
7.30
sv. Jakub
9.00
sv. Jakub
10.30
Matka Boží
25. 7. so
18.00
sv. Jakub
26. 7. ne
7.30
sv. Jakub
7.30 pouťová mše
Dobrá Voda – kostelík sv. Jáchyma
9.00 sv. Jakub
10.30 sv. Anna

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté

každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi

každou neděli v 17.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185
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Natáčelo se v Bludičkově

Starosta (Igor Bareš) v okně. V Bludičkově
mají radnici v čp. 53.

Starosta má starosti.

Knihkupec Pučalík (Josef Somr) s vnukem Ondrou (Štěpán Krtička).

Co nejvíce zaujme? Klobouk paní starostové! (Linda Rybová).

Vojtěch Hauzar je v Bludičkově doma.

Obecní strážník Moták (Pavel Zedníček) se zlobí.

Podstatnou část června ovládl náměstí ﬁlmový štáb České televize, který zde natáčel pohádku Dům U Zlatého úsvitu. Po celou
dobu natáčení se bylo opravdu na co dívat, jak dokazuje naše fotoreportáž Martina Veselého a Ilony Jeníčkové.
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