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Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč!

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou
Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči
pro bývalou jezuitskou kolej na náměstí.
Pamětníci by ještě přidali c.k. kasárna a
určitě i další.
Po zámku největší historický areál ve
městě se od doby svého vzniku před více
než 350 lety dočká zásadní rekonstrukce.
Na počátku července to na mimořádné
tiskové konferenci oznámilo vedení Masarykovy univerzity v Brně, které celý areál
patří. O rozsahu největší jednorázové investice do památkového objektu v Telči

neodmyslitelně k Telči patří a ke kterému má většina čtenářů osobní vztah,
čeká?
Slova z úvodu o mimořádnosti zahajované investice nejsou podle mě vůbec
novinářskou nadsázkou. Rekonstrukce,
která je rozdělena na dvě etapy, si vyžádá
celkový náklad více než 155 mil Kč. Pro
nás, ale hlavně pro Telč, je důležité, že se
nejedná o úvahu, ale o skutečnost, na kterou jsou plně zajištěny ﬁnanční zdroje.
Protože všichni víme, jak platí okřídlené „Peníze jsou až na posledním mís-

Mluvil jste o dvou etapách realizace.
Jak budou vypadat a jaký je jejich časový horizont?
V první etapě, za 84 milionů korun, se
práce zaměří na komplexní rekonstrukci
objektu. Bude provedena obnova některých původních architektonických prvků, jako například dvorních arkád, sanace a úprava sklepních prostor apod.
Ve druhé etapě, která bude zahájena
ještě do konce letošního roku, budou
upraveny půdní prostory vestavbou pokojů v celkové ubytovací kapacitě 72 lůžek pro studenty, vyučující a účastníky
konferencí.
pokračování na str. 4
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jsme hovořili s ředitelem Univerzitního
centra MU Ing. Josefem Plucarem. To v
současné době areál spravuje a bude mít
také na starosti jeho proměnu na moderní
centrum vzdělávání a kultury, odpovídající požadavkům třetího tisíciletí.
Pane řediteli, můžete čtenářům
TL stručně přiblížit, co objekt, který

tě“, odkud pochází relativně nepředstavitelné ﬁnanční prostředky?
Podstatnou část, 133 mil. Kč, získala Masarykova univerzita z Finančního
mechanizmu zemí Evropského hospodářského prostoru a Norska. Zkráceně z
tzv. Norských fondů. Zbytek, 22 mil. Kč,
je z prostředků univerzity.

Ve středu 15. července vyjely poprvé
kombajny ZD Telč, aby sklidily letošní
úrodu. TL to sdělil předseda družstva
Ing. Miroslav Nosek. Telčské družstvo,
největší producent obilovin v regionu,
má jimi letos oseto 1200 ha. Z toho více
než jedna třetina, 450 ha, jsou pole s pšenicí. Na odhad sklizně jsme se ani předsedy Noska nezeptali. V letošním počasí
by to bylo, jako žádat o věštbu z křišťálové
koule. Vždyť bezprostředně poté, co žně
na Telčsku začaly, přišly o víkendu další
intenzivní srážky, které je opět zastavily.

Kultura a
sport v srpnu
strany 14 a 15

Z jednání rady města
67. schůze - 24. června

- RM vzala na vědomí informaci o ukončení smlouvy na provádění přezkumu
hospodaření s auditorskou ﬁrmou H-P
Třebíč. O přezkoumání hospodaření
města za rok 2009 byl požádán Krajský
úřad Vysočiny.
- RM schválila užití znaku města Telče
pro o.p.s. Bohemia JazzFest.
- RM vzala na vědomí informaci o konání Horáckého jarmarku v Telči.
- RM schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s krajem Vysočina ve věci realizace
přípojek inženýrských sítí k areálu vysokoškolských kolejí v Batelovské ulici.
68. schůze - 8. července
- Na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek rozhodla RM, že
zhotovitelem veřejné zakázky „MŠ Komenského Telč – zateplení obvodového
pláště“ bude společnost Trojstav Telč.
- RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce, o partnerství a vzájemné spolupráci
pro realizaci projektu „Telč – živá učebnice
kultury, historie a vzdělávání“ s Národním
památkovým ústavem.
- RM schválila uzavření nájemní smlouvy s Klubem českých turistů na pronájem
budovy čp. 55 v Masarykově ulici (bývalý
internát).

Rozhodnuto o rozdělení dotací z Programu regenerace MPR a MPZ

Oprav se dočkají další památky
V pondělí 22. června se zastupitelé sešli
ke svému v pořadí 17. zasedání v tomto
volebním období. Místem jednání se již
podruhé stala zasedací místnost v nově
postavené a vybavené přístavbě Základní školy v Masarykově ulici. Zasedání se
zúčastnilo 17 členů zastupitelstva. Omluveni byli Jiří Liška, Jiří Plachý, Jan Heralecký a Václav Hercik.
Jedním z hlavních bodů, který byl projednáván po obvyklých procedurálních
bodech programu, bylo rozdělení státní podpory na obnovu památek v rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. V letošním roce
bylo Ministerstvem kultury na obnovu
památek v MPR přiděleno 1300 tis. Kč a v
MPZ Staré Město 400 tis. Kč. Při hlasování
byl schválen návrh Komise pro regeneraci
MPR a MPZ na rozdělení státní podpory.
Součástí jednání byly body, které řeší
zajištění ﬁnancování akcí „Rozšíření vodovodu Na Dlážkách“, „Výstavba garáže
pro sanitku zdravotnické záchranné služby ve dvoře polikliniky“ a doprovodných
akcí k Dolnorakouské zemské výstavě
2009. Přijatá rozpočtová opatření umožní realizaci zmíněných akcí.
V rámci majetkoprávních bodů programu bylo schváleno zejména podání
žádosti na Pozemkový fond o bezúplatný

- RM schválila uzavření darovací smlouvy s krajem Vysočina, jejímž předmětem
jsou movité věci umístěné v budově bývalého internátu v Masarykově ulici čp. 55.

a úplatný převod pozemků v katastrálních územích města, přijetí daru od kraje
Vysočina - kanalizační přípojky v ulici
Batelovská, prodej pozemku pod bytovými domy č.p. 580, 581 a 582 v Radkovské
ulici a č.p. 576 v Hornomyslovské ulici
vlastníkům bytových jednotek v těchto
domech. Zastupitelstvo města dále vzalo na vědomí informaci, že nebyla uzavřena smlouva na nemovitosti v lokalitě
„Ranč“ kvůli důvodům na straně vítězného uchazeče K-Hvězda, s.r.o.
Netradičním bodem programu 17. zasedání bylo projednávání návrhu obce
Mysliboř na změnu hranice katastrálního
území, kterým by došlo k narovnání jejího průběhu na dvou místech. Tento návrh byl zastupitelstvem města schválen.
Na zasedání zastupitelé také projednávali závěrečné účty, zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2008
dobrovolných svazků obcí České dědictví
UNESCO, Česká inspirace, Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a Mikroregionu Telčsko, jichž je město Telč členem.
Oﬁciální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce
v podloubí radnice, internetových stránkách města a je k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Konzultační den rady města
středa 5. srpna 15.00 - 17.00 hod.

doporučujeme se předem objednat v sekretariátu MěÚ

Co jsou Norské fondy?
V rozhovoru s ředitelem Univerzitního centra Telč Ing. Josefem Plucarem o zahájení rekonstrukce bývalé jezuitské
koleje na náměstí zaznělo, že podstatnou část ﬁnančních prostředků na tuto mimořádnou investici, 133 mil. Kč, získala
Masarykova univerzita z tzv. Norských fondů. Protože se čtenáři TL s tímto termínem setkávají opakovaně, za peníze z
Norských fondů byla např. vloni opravena část radnice, pokusili jsme se o jejich stručnou deﬁnici.
V roce 2003 podepsala Česká republika dohodu o účasti v Evropském hospodářském prostoru (EHP). V rámci této dohody byl zaveden i nový ﬁnanční mechanismus, jehož prostřednictvím budou státy Evropského sdružení volného obchodu
(ESVO), které nejsou členy EU, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království ﬁnančně přispívat v letech 2004 - 2009 zemím přistupujícím do EHP na konkrétní projekty. Norsko navíc poskytuje další prostředky bilaterálně,
v rámci tzv. zvláštního norského ﬁnančního fondu. Velmi zjednodušeně se dá říci, že se jedná o poplatek zmíněných zemí
za přístup na volný evropský trh.
Finanční prostředky z těchto zdrojů lze užít na projekty, které řeší ochranu a obnovu kulturního dědictví, životního prostředí, zdravotnictví apod..
Česko může z této ﬁnanční pomoci získat ve zmiňovaných pěti letech až 110 mil. Euro.
O získání ﬁnančních prostředků z tzv. Norských fondů je mimořádný zájem. Žadatel musí projít náročným výběrovým
a schvalovacím řízením, ve kterém je jednou z podmínek 15% účast žadatele na ﬁnancování projektu. V případě rekonstrukce Univerzitního centra je to zmiňovaných 22 mil. Kč, které musí vložit do rekonstrukce Masarykova univerzita.
(Zdroj: www.mfcr.cz)
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Radosti a starosti telčského starosty
Investice do budoucna

V těchto dnech zahajuje Masarykova
univerzita Brno rozsáhlou rekonstrukci své budovy na náměstí Zachariáše z
Hradce (podrobněji v rozhovoru TL s
ředitelem Univerzitního centra Ing. Josefem Plucarem na str. 1 a 4). Je to co
do objemu největší investiční projekt
za poslední roky. A troufnu si říci, že
i co do významu. Investice do vzdělání
je vždy investicí do budoucnosti. Město
nechce zůstat pozadu a na podzim zahájí
rekonstrukci školního areálu v Hradecké
ulici. Vše s cílem vytvořit pro žáky, studenty i pedagogy co nejkvalitnější podmínky pro vzdělávání. Oba zmíněné projekty samozřejmě výrazně zasáhnou do

postupně vracet do nově zrekonstruovaných prostor budovy na náměstí anebo v
areálu na Hradecké.
Nic z toho se ale nepodaří bez pochopení, tolerance a spolupráce učitelů, žáků,
rodičů i celé telčské veřejnosti. A to zatím
ve městě vždy fungovalo. I proto věřím,
že tomu bude tak i nyní. Obě akce jsou
totiž velice úzce propojeny s dalšími rozvojovými projekty. Ze strany vedení Masarykovy univerzity bylo opět potvrzeno,
že po ukončení rekonstrukce počítají s
podstatným rozšířením počtu studentů
v Telči. Proto je v plném proudu územní
řízení projektu výstavby vysokoškolských
kolejí na Batelovské ulici. Jednou z aktivit
univerzity by mělo být i studium trené-

Skupiny rakouských návštěvníků Dolnorakouské výstavy jsou na náměstí nepřehlédnutelné.
Foto: Ilona Jeníčková
chodu dotčených škol. Ale tato jedinečná
šance se nebude opakovat. Díky kvalitě
našich projektů se za podpory evropských fondů během dvou let proinvestuje
více než 250 milionů korun.
Nebylo vůbec jednoduché skloubit
požadavky velkých investic a každodenní výuky. Jsem moc rád, že se to po řadě
jednání podařilo. Díky dohodě vedení telčských škol se našlo takové řešení,
které bude sice náročné na organizaci,
ale neohrozí kvalitu výuky. Některé třídy
SOŠ budou dočasně umístěny v budově
Domova mládeže na Batelovské ulici, některé najdou azyl na ZŠ Hradecká a některé v budově gymnázia. V záloze jsou
i třídy na ZŠ Masarykova. Podle průběhu stavebních prací se pak budou třídy

rů a rozhodčích fotbalu a hokeje. A to by
mohlo výrazně pomoci našemu projektu
výstavby nového zimního stadionu. Rýsuje se i propojení řady aktivit univerzity
s kongresovými a vzdělávacími aktivitami projektu Panského dvora. Významný
je i projekt spolupráce města, Akademie
věd a Národního památkového ústavu
při ochraně a obnově památek a využití
tradičních řemesel v této oblasti.
To je stručný výčet rozvojových aktivit města ve vzdělání a památkové péči.
Společně s projekty v cestovním ruchu
tím chceme vytvořit řadu příležitostí ve
stavební činnosti, podnikání i službách.
Samozřejmě ve spolupráci s podnikateli z
regionu. Jen tak totiž dokážeme zabránit
odlivu mladých lidí z Telče a naopak jiné
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do našeho města přilákat. A také vytvořit
pracovní místa, která v regionu citelně
chybí. V této složité době je to naše velká
a zřejmě i jediná šance. Žádný zázračný
investor v Telči fabriku nepostaví.

Dolnorakouská výstava je
v polovině
I přesto, že ze všech stran slyšíme nářky nad úbytkem návštěvníků, každodenní obrázek našeho města je trochu
jiný. A to díky Dolnorakouské výstavě a
množství zájemců o zhlédnutí telčské expozice. Zhruba v polovině výstavy prošlo
výstavními prostorami v zámku a galerii
Hasičský dům téměř 40 tisíc návštěvníků. V rámci celé výstavy je to ve třech
výstavních městech už více než 150 tisíc.
A to je úctyhodné číslo. Příjemné je, že
řada návštěvníků výstavy navštíví v Telči
i další zajímavosti, restaurace či zůstane
na více dnů. Jeden z hlavních cílů výstavy – vrátit zpět do Telče rakouské turisty
– se tedy povedlo. Ten druhý – nalákat
na výstavní expozice v Telči, Hornu a
Raabsu i české zájemce – se ale nedaří. Je
jich totiž výrazná menšina oproti Rakušanům. Možná je na vině pozdní start reklamní kampaně, možná i pro mnohé nic
neříkající název Dolnorakouská výstava.
Osobní zkušenost těch, kteří expozice navštívili, je velice pozitivní. Snad ještě nikdy nebylo možné zhlédnout tímto způsobem prezentovanou společnou historii
obou zemí. A to jak v dobách dobrých,
tak i zlých. A hlavně z mnohdy odlišného
pohledu z obou stran hranice. Proto bych
chtěl příznivce historie, učitele a studenty, ale i všechny ostatní, kteří hledají zajímavý cíl letní dovolené, znovu pozvat k
návštěvě Telče, Hornu a Raabsu. Bylo by
škoda, kdyby výstava, která je mnohými
odborníky označována za zcela unikátní,
zůstala na české straně nedoceněna.
Naopak mimořádný zájem je o doprovodné akce výstavy. Ať už telčské folklórní slavnosti, setkání dechových hudeb či cyklojízdy anebo rakouské lidové
slavnosti, závody dračích lodí či koncert
Karla Gotta. Ale jednoznačně největším
zážitkem byla pro mne premiéra opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta
v rámci operního festivalu v Gars am
Kamp. Festival, který letos slaví dvacáté
výročí, nastudoval na počest přeshraniční výstavy tuto operu v dvojjazyčném
provedení. A přestože se řada lidí na tento počin dívala hodně skepticky, výsledek
stál opravdu za to.
pokračování na str. 9

Dokončení ze str. 1

Jezuitská kolej bude ...
Vznikne tak integrovaný vysokoškolský areál s moderními učebnami a posluchárnami pro výuku, pracovnami pedagogů a ubytovacími kapacitami, který
vytvoří kvalitní zázemí pro poskytování
vysokoškolských studijních a vzdělávacích programů Masarykovy univerzity.
Projekt také počítá se vznikem moderní
knihovny v areálu.
Dokončení celého projektu je stanoveno na počátek roku 2011.
Informace o knihovně bude zřejmě
nejhmatatelnější přínos rekonstrukce
pro širokou telčskou veřejnost. Řekněte
proto, prosím, o ní trochu více.

doevropského centra kulturního dědictví. To bude podporovat výzkum a informovanost v oblastech souvisejících
se zachováním a údržbou hmotného i
nehmotného kulturního dědictví včetně dědictví přírodního. Rekonstrukce
umožní pořádání specializovaných konferencí a úzkou spoluprácí s obdobnými
institucemi v ČR i v zahraničí. Předpokládá se také obnovení stravovacího provozu.
Příprava projektu a zajištění jeho
ﬁnancování určitě stálo nemalé úsilí.
Kdo se všechno na něm podílel?
Nebylo by správné, abych vypočítával

Vizualizace nádvoří jezuitské koleje po rekonstrukci.
Ano. Vedle třeba zmíněného obnovení
arkád na vnitřním nádvoří, které zaznamená na první pohled každý návštěvník,
bude nová knihovna v přízemí opravdovým překvapením pro občany Telče.
Bude sloužit jak potřebám univerzity, tak
zde najde důstojné a větší prostory také
městská knihovna, včetně moderního IT
zázemí. Na jejím provozu se pak bude
podílet univerzita i město. Myslím, že to
je jeden z velkých pozitivních přínosů rekonstrukce, který bude v praxi také velmi
ekonomický.
Rok 2011 není až tak daleko. Jak bude
Univerzitní centrum po dokončení rekonstrukce vypadat?
Bude zde probíhat výuka akreditovaných studijních programů i programů celoživotního vzdělávání. Areál bude ročně
navštěvovat asi 450 studentů. Centrum
se zatím věnuje kombinovanému studiu,
modernizované prostory by však v budoucnu mohly sloužit i dennímu studiu.
Počítáme také se vznikem tzv. Stře-

Zmínil jste generálního dodavatele.
Kdo jím po náročném výběrovém řízení je?
Firma Syner Morava z Kroměříže.
Počítám ale s tím, že se průběhu rekonstrukce uplatní, jako subdodavatelé, řada
místních ﬁrem.
Po dobu rekonstrukce budou třídy
SOŠ telčského gymnázia umístěny v
náhradních prostorách. Po jejím skončení se sem škola vrátí?
Samozřejmě. Určitě dodržíme smlouvu, kterou je zde působení školy zajištěno
až do roku 2020.
Uvažujete o tom, že čtenáře TL budete seznamovat s podstatnými fázemi
rekonstrukce?
Zcela určitě.
Nejsem si jist, zda jsem Vám dal položenými otázkami dostatečný prostor
pro přiblížení této mimořádné investice. Proto mi na závěr dovolte malé
přirovnání. Krajská Jihlava je desetkrát větší než Telč. Tohle kritérium je
limitující pro řadu činností v Telči. Investičními možnostmi města počínaje
a třeba sportem konče. Dá se podle něj
také odvodit, že zahajovaná, více než
150 milionová investice, je srovnatelná
s investicí za půldruhé miliardy v Jihlavě?
Myslím, že to přirovnání je velmi přesné.
Děkuji za rozhovor a přeji co nejméně
komplikací při rekonstrukci.
O. Zadražil

Zdroj: Masarykova univerzita Brno

jména. Mohl bych na někoho zapomenout. Určitě ale stojí za vyzdvihnutí práce proděkana MU pro vzdělávací činnost
prof. Antonína Slaného a jeho týmu, a
především senátora Václava Jehličku. Ať
už za to, že jako starosta města byl iniciátorem příchodu univerzity do Telče, tak
také za jeho podporu projektu ve velké
konkurenci uchazečů o dotaci z Norských
fondů na všech možných úrovních.
Ještě pár praktických otázek. Bude v
průběhu rekonstrukce možné využívat
přednáškový sál centra?
Velmi omezeně, protože v průběhu
rekonstrukce dojde ke kompletní výměně rozvodů elektřiny, vody a odpadů.
Bude vybudována nová kotelna, včetně
topného systému v celém objektu. Plný
provoz sálu by byl za těchto podmínek
velmi rizikový a v určitých okamžicích
rekonstrukce i nemožný. Po domluvě s
generálním dodavatelem se zde budeme
snažit zajistit přednášky Univerzity třetího věku.
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Poděkování z Ameriky
19. května jsme do Telče dovezli mladou
manželskou dvojici z USA, která cestovala po Evropě na kolech. Ta zanechala,
vč. expedičního vybavení, na parkovišti ve Svatoanenské ulici a vydala se na
prohlídku města.
Ke svým věcem se vrátili pozdě. Čekalo je zde milé překvapení. Zaměstnanec
parkoviště, ač již měl dávno po pracovní
době, na ně počkal a vše jim v pořádku
předal.
Teď nám mladí Američané napsali ze
svého domova a píší, že to byl jeden z
nejlepších zážitků z jejich cesty a že se
s takovou ochotou nikde nesetkali. Jsme
přesvědčeni, že zaměstnanec parkoviště
udělal pro Telč v USA tu nejlepší reklamu. Poděkujte mu, prosím.
V. Švecová, V. Kraft, Praha
Rádi uveřejňujeme a víme, že poděkování patří panu Karlu Kubernátovi ze
Služeb Telč.

Slovo hejtmana:

Léto na Vysočině
Léto na Vysočině bývá spojeno s využíváním nepřeberných
možností naší přírody. V našich mírných kopečcích, v prostorných
lesích, u příjemných rybníků nacházíme my domorodci i návštěvníci z jiných krajů a zemí místa pro relaxaci a odpočinek po celoročním shonu. Pro koupání, cykloturistiku i klasické pěší túry
s doprovodem šumění stromů a vnímáním úžasných přírodních
krás.
Letos nám ovšem příroda zase ukázala, kdo je tady pánem. Zatímco některé roky hledíváme k obloze a čekáme na tolik potřebnou vláhu, letos jsme zvláště začátkem léta měli zcela jiné pocity.
Snad už to přestane! A nové a nové přívaly deště se zase hrnuly.
A pro mnoho lidí v celé zemi přicházely s velkou vodou velké
problémy a pro některé přímo tragédie. Přestože jinde na tom
byli hůř, i na mnohých místech Vysočiny jsme dostali zabrat.
Jako předseda povodňové komise kraje jsem měl možnost
sledovat zblízka všechny ty starosti, obavy, preventivní opatření a nakonec i konkrétní akce. Průběžně jsme pracovali na
tom, aby ohrožení našich občanů bylo co nejmenší, i na následné pomoci postiženým. Přes vše špatné, co takové situace
přinášejí, jsem musel mnohé obdivovat. Především solidaritu
lidí v nouzi. Mnozí dobrovolníci pomáhali bez ohledu na svůj
čas, únavu i rizika. Rovněž musím vysoce ocenit práci povodňových orgánů obcí, jednotlivých starostů, složek integrovaného záchranného systému, zvláště hasičů a dalších subjektů,
které se podílely na odstraňování následků lokálních povodní
v našem kraji.
Zkrátka stále „neporučíme větru, dešti“. To neznamená, že bychom se přírodě a venkovu neměli průběžně věnovat. Měl jsem
v minulém období dost konkrétních podnětů k zamyšlení nad
kontinuitou vývoje venkova. Tak koncem června jsme přivítali
u nás účastníky třídenního zasedání ředitelů zodpovědných za
lesy v zemích EU, které se u nás konalo v rámci českého předsednictví v unii. Na Vysočinu přijela padesátka pozvaných ředitelů
a odborníků, např. z Kypru, Irska, Dánska a Švédska. Slyšeli jsme
od nich dost chvály. Podpisem tzv. „Jihlavské deklarace“ rovněž
deﬁnovali podobu strategie komunikace lesnictví na evropské
úrovni v následujících letech. Hospodaření v lesích má u nás
dobrou tradici i současnou úroveň. I zvěři v našich lesích přes
její kolísající stavy snad už nehrozí vyhubení. I když třeba těch
pobíhajících zajíců pamatuji ze svého dětství mnohem více.

Mnohem více bolavých problémů naproti tomu máme v našem „klasickém“ zemědělství. Zcela chápu protestní akce našich
zemědělců proti neúnosným cenám mléka. Krávu si člověk s láskou chová po staletí jako svého nejbližšího poskytovatele obživy.
I každý chudý sedlák míval doma nějakou tu kravku, ta byla důležitým téměř členem rodiny a pomáhala mu přežít i v nejtěžších
dobách. Měl od ní mléko, pak máslo a tvaroh, nakonec i maso.
Něco se snědlo doma, něco prodalo na trhu. V dnešní globalizované době je všechno jinak. Obří trh ovládají velkovýrobci, kteří
diktují nemilosrdně pro sebe výhodné ceny. A ty velkovýrobce
zase tlačí velkoprodejci, kteří chtějí na své štíty vyvěsit: „Cenová
bomba!“ V západní Evropě situace donutila státy už dříve k poměrně štědrým podporám, aby zemědělci přežili. Dnes jim ani
ty nestačí. A co teprve chudáci naši zemědělci, kteří jsou nuceni
přežívat v této přímé konkurenci s pouze padesátiprocentními
dotacemi. Tato politika EU je neúnosná a pro ty naše krávy likvidační. Bohužel ani české vlády oprávněné nářky zemědělců
nevyslyšely. Stále se spoléhá, že to naši venkovští hospodáři nějak vyčarují. Ale jejich situace je už opravdu neúnosná a řešení
se nedá odkládat. Ceny mléka pod výrobními náklady jsou nelogické a k nepřežití.
Člověk přírodu ovlivňuje a v mnohém jí pomáhá. Ale musí přitom dávat pozor na míru svého působení, největším nebezpečím
pro přírodu je narušení přirozené rovnováhy. K té patří i léty formovaný způsob života na venkově. Rozumné hospodaření v lesích, na polích i ve stájích. Ne krátkodobé drancování za účelem
okamžitého zisku. Zvláště tady platí, že to, co se léta buduje, může
být rychle a téměř nenávratně zničeno.
Začátkem července jsme oslavili státní svátky spojené s naší
historií – příchod Cyrila a Metoděje spojený s novými křesťanskými idejemi, smrt Jana Husa spojenou s bojem za jejich očistu
od nánosů lidské chtivosti. Připomínejme si historii svého národa, často na ni v běhu dnešních starostí zapomínáme. A používejme jejího odkazu i pro dnešek. Měly by nám znít z dávnověků ozvěnou pozapomenutá slova, jako je pokora, mravnost.
Nebo z pozdějších dob i ten oblíbený „selský rozum“. Například
proto, aby za pár let neznaly děti zajíce jen z klece v zoo a ty naše
kravičky jen z obrázků ve slabikáři…
Jiří Běhounek
hejtman Vysočiny

Počasí jako na houpačce
pokračuje

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice od
20. 6. do 20. 7. 2009.
Červen v číslech
Průměrná teplota: 14,8 °C
Průměrný tlak:1014,7 hPa
Srážky: 116 mm
Maximální teplota: 27,8 °C, 15. 6. ve
14,48
Minimální teplota: 4,2 °C, 5. 6. v 5,54
Kdy nejvíce zafoukalo: 44,4 km/h, 11. 6.
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Vandalové ze hřbitova
U Matky Boží dopadeni

Od poloviny června se na telčské policisty obraceli občané s tím, že na hřbitově
U Matky Boží dochází k vandalismu. Pachatel zde evidentně chodil po hrobech,
skopával a shazoval co mu přišlo do cesty,
květináče, vázy s květinami, svítidla apod.
Po prvním případu následoval za několik
dnů další a za čas se vandal opět na hřbitov
vrátil. Protože se jednalo o velmi citlivou
záležitost, vzali si telčští policisté za své pachatele dopadnout za každou cenu.
Proto také po několik dnů, v době
volna, střežili hřbitov. 27. června pak

„spadla klec“. Ptáčkové se chytili. Tedy
spíše ptáčátka. Bylo velkým překvapením, že se jednalo o tři děti ve věku
od 15 do 9 let. Dvě děti byly dokonce
dívky. Vzhledem k věku pachatelů bude
případ po prošetření odložen. Okresnímu státnímu zástupci bude ale podán
návrh na projednání u specializovaného
soudu pro mládež, který i nezletilcům
může uložit některé z řady ochranných
opatření.
npor. Miloš Novák
vedoucí OO PČR Telč

Ztrácím, ztrácíš, ztrácíme
Na pracovišti ztrát a nálezů odboru
vnitřních věcí městského úřadu mohou
poctiví lidé odevzdat nalezené věci. Jejich
aktuální výčet se základní identiﬁkací
je zveřejněn na úřední desce Městského
úřadu Telč, umístěné na objektu radnice
a na webových stránkách města.
V současné době se zde nachází spíš „poklady“ jako vytahovák hřebíků, rukojeť
od deštníku a zámek bez klíče, ale také
třeba středně velké pánské horské kolo.
Majitelé se mohou o ztracené věci přihlásit v pracovní době zmíněného pracoviště v objektu MěÚ Telč Na Sádkách 453.
/r/

Dozor veřejného pořádku

MěÚ Telč
607 670 352
června a z 21. na 22. června, vnikl neznámý pachatel do prostor prodejny SD Jednota Třešť v Knínicích. Odcizil zde cigarety, potraviny a alkohol. Celková škoda
se vyšplhala na částku okolo 30 tis. Kč.

Bagr bez nafty

Foto: Archiv Policie ČR

Poničená hrobová výzdoba.

Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v červnu šetřili policisté
z Obvodního oddělení Telč.

Vykradené auto v Mrákotíně

Dopoledne 3. června vnikl v Mrákotíně
neznámý pachatel do uzamčené kabiny
dodávkového automobilu Peugeot Boxer. Z vozidla odcizil mobilní telefon,
peněženku s ﬁnanční hotovostí, osobní
doklady a platební kartu. Poškozenému
vznikla škoda téměř 5 tis. Kč.

Na Úsvitu se kradlo

V prvních červnových dnech odcizil neznámý pachatel z uzamčeného kiosku v
rekreačním zařízení Úsvit Vanov 7 tis.
Kč, které byly uloženy v nezajištěné zásuvce pracovního stolu.

Lupič v Masarykově ulici

V noci 9. června vnikl neznámý pachatel přes zásobovací rampu do prodejny COOP Jednota Jindřichův Hradec v
Masarykově ulici. Odcizil zde cigarety,

alkohol a z otevřených pokladen drobné
mince do tisíce Kč. Celkem způsobil škodu asi za 23 tis. Kč.

Poškozené nádrže vozidel

V noci z 11. na 12. června poškodil neznámý pachatel v ulicích Komenského a
Dvorecká u tří vozidel nádrže pohonných
hmot, ze kterých chtěl odčerpat benzin.
Likvidaci vyteklého benzinu provedli
odborným způsobem hasiči HZS kraje
Vysočina - středisko Telč. Zda došlo k
faktickému odcizení paliva, se nezjistilo.
Celková škoda byla odhadnuta na částku
okolo 20 tis. Kč.

Jízdní kola se kradou stále

V noci z 12. na 13. června odcizil neznámý pachatel z neuzamčeného dvoru rekreační chalupy v Beringerově ulici 2 ks
horských pánských jízdních kol. Majiteli
způsobil škodu ve výši 21 tis. Kč.

Zloději se v Knínicích líbí

Hned dvakrát, a to v noci z 15. na 16.
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Dosud neznámý pachatel odcizil v noci
z 22. na 23. června po násilném otevření
víčka palivové nádrže bagru zaparkovaného za Novou Říší 180 litrů motorové
nafty. Způsobil škodu za téměř 5 tis. Kč.

Odcizená peněženka z kanceláře

Dosud neznámý pachatel odcizil 24.
června dopoledne ve ﬁremním areálu v
Radkovské ulici peněženku, ve které bylo
10 tis. Kč a doklady majitele vč. 3 ks platebních karet.

Lapku v baru chytil majitel

Mladík z nedaleké Třeště vnikl 21. června v ranních hodinách do baru diskotéky
Elixír v Mrákotíně, kde odcizil sedm krabiček cigaret. Lup však nestačil odnést.
Na místě byl přistižen majitelem. Nyní
mu hrozí trestní stíhání pro trestný čin
krádeže.

Tři podnapilí řidiči

V měsíci červnu přistihli policisté telčského oddělení za volantem pět podnapilých řidičů. Dva řidiči se budou zpovídat z přestupku a další tři jsou, vzhledem
k množství alkoholu v krvi, stíháni pro
trestný čin ohrožení pod vlivem návykové
látky.
npor. Miloš Novák
vedoucí OO PČR Telč

Máme dvě stoleté občanky

Nabídka nového cyklu kurzů

Základní škola Masarykova – Otevřená škola
připravila i pro následující školní rok vzdělávací kurzy pro dospělé. Již tradičně
můžete navštěvovat jazykové kurzy, obsluhu počítače či účetnictví. Jako novinku
doporučujeme hodiny konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím. Úlohy
lektora se s potěšením chopil Philips Masheter.
Další novinkou je několik zájmových kurzů. Po loňském velmi úspěšném základním kurzu pletení z pedigu (známý též jako ratan), otevíráme jeho pokračování a
mnohé jistě potěší i příležitost naučit se plést zvonky z tohoto materiálu vhodné
jako vánoční ozdoby.
Rádi vás přivítáme i na kurzech drátkování a keramiky. Tyto dva nové kurzy v nabídce povede Marie Smejkalová.
Poslední novinkou je kulinářský kroužek. Od října se můžete pod vedením Věry
Kaupové naučit tajům pečení těch nejbáječnějších buchet a koláčků.
Hlásit se můžete na telefonu 604 343 986 nebo 567 243 710. Také můžete psát na
adresu otevrenaskola@zstelc.eu

Jazykové kurzy

48 výukových hodin, cena: 2.640 Kč
Angličtina
– začátečníci (lektorka Mgr. Jana Vacková – Hezinová)
– mírně až středně pokročilí (lektorka Eva Zajíčková)
– konverzace s rodilým mluvčím, doporučujeme pokročilým (lektor
Philip Masheter)
Němčina
– mírně pokročilí (lektorka Mgr. Eva Mašátová)

Obsluha počítače

24 výukových hodin, lektor Mgr. Vladimír Semotán, cena: 2.880 Kč
– začátečníci (Windows XP, Word, internet a pošta)
– mírně pokročilí (Word, Excel, Power Point)
– úprava digitální fotograﬁe a videa (Toner Photo Studio, Pinacle Studio)

Psaní na klávesnici

40 výukových hodin, doporučujeme cvičit i doma, cena: 500 Kč
– pro začátečníky i cvičení pokročilých

Účetnictví

50 výuk. hodin, lektorka Ing. Markéta Svobodová, cena: 2.950 Kč
– mzdové účetnictví a daňová problematika

Pletení z pedigu

lektorka Eva Přibylová
– Pletení ošatek a košíků, základní kurz (10 výukových hodin, základní
techniky pletení, cena: 800 Kč)
– Pletení ošatek a košíků, navazující kurz (6 výukových hodin, pokročilejší techniky, cena: 480 Kč)
– Výroba zvonků (3-4 výukové hodiny, cena: 198 Kč)

Kulinářský kroužek

18 výukových hodin, lektorka Věra Kaupová, cena: 990 Kč
– pečení těch nejbáječnějších buchet, bábovek a koláčků

Drátkování

9 výukových hodin, lektorka Marie Smejkalová, cena: 630 Kč
– dekorace láhví a ozdobných předmětů

Keramická dílna

18 výukových hodin, lektorka Marie Smejkalová, cena: 1.440 Kč
– ruční tvorba, vypalování, glazurování
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Nejstarší občanka Telče, paní Marie
Králová, oslavila na konci června pozoruhodné životní jubilem, 103. narozeniny. Mezi gratulanty byli jak její
nejbližší, tak také představitelé města
a samozřejmě vedení Domova seniorů, kde paní Králová poslední roky
žije. V dubnu si podobné životní jubileum, 101. narozeniny, připomněla
další občanka města Antonie Zadražilová. Ta jej oslavila v kruhu rodiny své
dcery v Jihlavské ulici. O nelehkém
životě obou jubilantek jsme přinesli podrobné informace u příležitosti
jejich 100. narozenin. Obě jubilantky
v současné době přepisují historické
údaje o dlouhověkosti obyvatel Telče.
/z/

Cyklojízda Telč - Vídeň
Ve středu 1. července startovala
z telčského náměstí pětidenní cyklojízda Telč – Vídeň, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství.
Již po třetí se k oﬁciálnímu pelotonu
Greenways Praha – Vídeň připojila
skupinka příznivců cykloturistiky
z Mikroregionu Telčsko a společně
projeli připravovanou trasu Greenways Regionu Renesance. V reakci
na 20. výročí pádu železné opony s
sebou peloton vezl autentický ostnatý drát, ze kterého představitelé navštívených měst a obcí odstříhávali
symbolické části.
Po prvních kilometrech cyklisté
navštívili Novou Říši, na náměstí je
přivítal místostarosta František Vácha. Po výborném občerstvení následovala i krátká prohlídka klášterní
knihovny. Dále cesta vedla přes Budíškovice do Jemnice a Vratěnína,
kde peloton přivítal starosta Martin
Kincl. Kromě pečlivě udržované obce
se pochlubil i rekonstruovanou budovou staré pošty, kde se nachází obecní
úřad, kulturní sál, městská knihovna,
zázemí zde mají i hasiči.
U obce byl slavnostně odhalen panel Vranovských cyklistických stezek.
V podvečer se skupinka rozdělila.
Tým Mikroregionu Telčsko se vrátil
zpět do Telče, osmnáct cyklistů pokračovalo dál do Raabsu, aby zhlédlo
Dolnorakouskou zemskou výstavu.
Jejich putování pak vedlo dalšími
městy na česko-rakouské hranici. Do
cíle - Vídně - dorazili v neděli.
Eva Požárová

Vzpomínáme na 20. století

Bylo to v roce 1960
V minulém díle seriálu jsem si dovolil malou hádanku. U snímku cvičících
vojáků na metacích stolech na okrskové
spartakiádě na stadionu SK na Podolí
jsem nechal pamětníky hádat, ze kterého roku snímek pochází. „Bylo to v roce
1960,“ jsem několikrát uslyšel správnou
odpověď v telefonu či při náhodném setkání. Všichni, co se ozvali, by si zasloužili pochvalu za dobrou paměť od vojenské správy. Kdyby existovala.
/z/
Stále hledáme fotograﬁe a další náměty pro seriál Vzpomínáme na 20. století.
Podle vašich ohlasů patří mezi nejoblíbenější rubriky TL.

Tři desítky let v polovině minulého století byla většina hudebních vystoupení všech
žánrů v Telči neodmyslitelně spojena s dvojicí bratří Mátlů. Na snímku je úplně vlevo Ladislav a třetí zprava Josef. Letos by se oba mimořádně nadaní hudebníci dožili 95 roků.

Nové knihy
knihovny

městské

Začátek knihy je zónou, která knihu buď
udělá, nebo ji zkazí. Je to část knihy, kterou nejčastěji čtou lidé uvažující, zda si
knihu koupí. A je to taky část knihy, kde
čtenáři nejčastěji přestanou číst, nedává-li
jim kniha to, co očekávají. Knihu posuzujeme podle jejího začátku.
Celia Brayﬁeld, Jak napsat bestseller (Tajemství úspěšného psaní)

Beletrie

Walker: Barva nachu; Patterson: Bikiny; Clarke: Celkem jde o Merde; Šrámková: Hruškadóttir; Lowell: Křišťálový
pramen; Roberts: Srdce oceánu; Kraus:
Muž na vlastní křižovatce; McCarthy:
Krvavý poledník aneb Večerní červánky
na západě; Váňová: Přítulný Zajíček; Pratchett: Národ; Reinerová: Lodní lístek;
Bukowski: Pobryndané spisy

Naučná

Havel: Korespondence 1978-2001; Mára: Na
vozíku na rovníku; Rohál: Slavné ﬁlmové
hlášky; Morish: 12 klíčů k důsledné výchově; Hoňková: Nepálená keramika pro děti
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Půjčovní doba knihovny (červen-srpen)
Út, Čt
Pá

9 – 11, 13 – 17 hod.
9 – 11 hod.

27. 7. - 10. 8.
městská knihovna uzavřena

Do Studené za Vlastou
Javořickou

Příznivce a čtenáře díla Vlasty Javořické čeká v sobotu 29. srpna již čtvrté setkání, které se uskuteční ve Studené. TL o
tom informoval jeden z jeho organizátorů Pavel K. Novák.
Setkání začne jako obvykle mší svatou v místním kostele. „Tentokrát ji bude
sloužit opat kláštera premonstrátů v Nové
Říši P. Marian Rudolf Kosík,“ připomněl
P. Novák a dodal, „účinkovat bude při ní
telčský pěvecký sbor Santini s komorním
orchestrem pod vedením Karla Tomka.“
Organizátoři také plánují položení věnce na hrob Vlasty Javořické a pro zájemce
je připravena i prohlídka jejího rodného
domu.
Ve dvě hodiny odpoledne se pak v zasedací síni obecního úřadu uskuteční beseda s příbuznými a přáteli spisovatelky, na
které vystoupí i editor jejího díla zmíněný
Pavel K. Novák z Moravských Budějovic.
Po celý den zde bude výstava starších i nových vydání děl Vlasty Javořické.
(z)

Netradiční pozvánka do Velké Lhoty

Koncert pro dvoje varhany

Sobota 22. srpna, od 19,30 v horním kostele. Účinkují Jiřina Dvořáková a Jitka
Čudlá.
Ptáte se, jak to uděláme, když ve Velké
Lhotě máme varhany sice krásné a památkově chráněné, ale jedny? Druhé si prostě
přivezeme! Přijďte se podívat a poslechnout si zbrusu nový varhanní pozitiv Jiřiny Dvořákové
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Srpen na zámku
25. července - 9. srpna

Historický šerm – Kulhavý ďábel

Skupina historického šermu Cavalieri
Moravi představí na zámecké terase hru
Kulhavý ďábel, kterou volně podle předlohy Alaina Reného le Sage napsal Robert
Waschka.
Z legrace k frašce, z frašky k dramatu, to
je lidský život v zkratce, tak v jednom divadelním aktu prožijete příběh Alfonzův,
mladého šlechtice a ďáblova přítele … nebo
oběti?
Představení každý den mimo pondělí na
zámecké terase v 11, 13 a 15 hodin.

13. srpna

Mezinárodní hudební festival Petra
Dvorského

Ve 20 hodin vystoupí v rámci známého
festivalu slovenský soubor FRAGILE.
Těleso složené z osmi zpěváků se věnuje
interpretaci známých skladeb v aranžmá
a´cappella, tj. bez hudebního doprovodu.
V posledních letech sbírá Fragile úspěchy
po celém světě.

Noční prohlídky

27., 28. a 29. srpna

Vigilie Bílé paní aneb Oživlý zámek

speciální večerní prohlídky v doprovodu
významných postav telčské historie
začátky jednotlivých prohlídek
27. a 29. srpna - 20:00, 20:40, 21:20, 22:00
a 22:40 hod.
28. srpna pouze od 21:20, 22:00 a 22:40
hod.
Rezervace vstupenek od 10. srpna na rezervace@zamek-telc.cz a telefonicky každý den od 9 do 17 hod. 567 243 943.
Pořádají Národní památkový ústav, Státní
zámek Telč a Divadelní soubor Tyl Dačice

Extrémní deště se nám nevyhnuly
Ve středu 1. července se i Telč stala
epicentrem jednoho z přívalových dešťů,
které letos mimořádně sužují celou republiku. Od půl šesté večer, přesně 17. 24,
zde za pouhou hodinu spadlo 57,8 mm
vody! Do pozdního večera pak byl celkový úhrn srážek deštivého dne 66 mm.
„V důsledku této mimořádné srážky
vznikla místní povodeň - dešťové vpusti
nestačily odvádět dešťovou vodu, na komunikacích se tvořily potoky a v několika případech vnikla voda i do objektů.
Mimořádné škody ale nebyly nahlášeny,“
uvedl pro TL vedoucí odboru životního
prostředí telčské radnice Antonín Dvořáček a dodal, „okamžitě došlo ke zvýšení
hladin v rybnících a průtoků v Telčském
potoce a Moravské Dyji, kde bylo krátkodobě dosaženo 2. stupně povodňové akti-

vity. Během následujícího dne se průtoky
v tocích a hladiny vody v rybnících snížily
pod úroveň I. st. povodňové aktivity.“
Následné deštivé období si vyžádalo
jedno, na letní dobu mimořádné opatření. Od pátku 10. července musela
správa státního zámku uzavřít zámecký
park. „Vlivem podmáčení spadla jedna
stoletá olše a hrozil pád dalších stromů,“
odůvodnil uzavření parku kastelán Bohumil Norek. Správa zámku poté hned
povolala statika a odborníka na dřeviny.
Ti park důkladně prošli a nařídili další
opatření. „Museli jsme skácet ještě jednu olši a ulehčit ořezáním větví dvěma
dalším stromům,“ popsal požadavky odborníků Norek. Po těchto opatřeních byl
park již v dalším týdnu opět přístupný
veřejnosti.
/z/

Dokončení ze str. 3

Radosti a starosti ...
V podání sólistů se notoricky známým
dějem prolínaly česky a německy zpívané
árie a nejenom, že skvěle navazovaly, ale
více než tisícovku diváků zcela vtáhly do
děje. Ne nadarmo se říká, že hudba nezná
hranic a nepotřebuje tlumočníky. Snad
největším oceněním celého představení
byla reakce jednoho z diváků - Čechokanaďana, který tráví v Rakousku dovolenou: „Nechápal jsem, jak může někdo
nastudovat operu ve dvou tak odlišných
jazycích, jako je čeština a němčina. Ale
výsledek je úžasný a vhání mi slzy do očí.
Nedokážu si vůbec představit, že by někdo dokázal v Kanadě něco podobného v
angličtině a francouzštině.“
Snem intendanta celého projektu pana
Drgáče je odehrát jedno z představení
této opery v srpnu na náměstí v Telči.
Bohužel, na tak náročný projekt chybí
peníze. Nenašel by se někdo, kdo by byl
ochoten této myšlence ﬁnančně pomoci?
Roman Fabeš

Jarmila Španělová prožila dětství na věži

1. července Na Korábě

Foto: Tereza Jeníčková

Jako v nebi

Výstava obrazů a zrcadel
Martiny Lancingerové v síni
Základní umělecké školy na
náměstí. Výstava by se také
mohla jmenovat Telč v nebi.
Pro některé práce čerpala
malířka a historička náměty
také v Telči.

Do 9. srpna!
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V pondělí 6. července zemřela v Jihlavě paní Jarmila Španělová. Bylo jí
85 roků. Když při oslavě svých 80.
narozenin čile vystoupala na ochoz
věže sv. Jakuba, byla zde jako doma.
Doopravdy. Paní Španělová se narodila v roce 1923 jako dcera zdejšího
zvoníka Jaroslava Veselého.
V jejím poutavém podání byl život
na věži občas idylický, někdy dobrodružný, ale po celou dobu určitě ne
lehký. Co obnášel? Několikrát denně
vystoupat sto padesát schodů na 32
metrů vysoký ochoz. Ne jako zvědavý
turista, ale s nákupem, vodou, dřívím
na topení nebo se školní aktovkou.
Odměna? Někdy zahoupání věže při
poryvu větru, jindy krásný pohled na
západ slunce, které lidé na náměstí již
neviděli… S paní Španělovou odešla
jedna telčská legenda. Na věži sv. Jakuba se nejen bydlelo, ale také se tam
rodily děti...
/z/

www.telc-etc.cz

Zpráva po uzávěrce. Nepřehlédněte!

Centrum poraden Telč

Dny královen krásy
na zámku v Telči

budova polikliniky, Masarykova ul. č. 330 Telč

Občanská poradna
Každé úterý 11,30 – 15,30 hodin

Zámek Telč - zámecká zahrada
8. - 9. srpna 2009 od 10 do 16 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

Chcete si užít královskou péči? Pak vás srdečně zveme na
zámeckou zahradu, kde vás bude hýčkat tým profesionálních
vizážistek a kosmetických poradkyň. Nabídnou vám možnost
nalíčení a proměny tváře a poradí vám, jak nejlépe pečovat o
svou pleť, aby byla oslňující. V případě nepříznivého počasí
se akce uskuteční v Zámecké galerii.

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 – 17.00 hod.
Poskytuje bezplatné poradenství a pomoc nemocným a rodinám, které se rozhodly pečovat
o svého blízkého doma.

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

Pořádá - Národní památkový ústav, Státní zámek Telč a Ing.
Helena Homolová se svým týmem

Hodinu nevíš. Diváci uvidí na
konci srpna
Dlouho očekávaný nový ﬁlm absolventa telčského gymnázia, režiséra Dana Svátka, Hodinu nevíš uvidí poprvé diváci na
konci srpna. Pražská premiéra je stanovena na pondělí 27. Na
Vysočině, konkrétně v jihlavském multikině Cinestar, pak o den
později. Ostře sledovaný ﬁlm má v podtitulu uvedeno, že jde
o ne tak docela ﬁktivní příběh člověka, který dostal označení
„heparinový vrah“. „Vycházeli jsme hlavně z knihy jihlavského
psychiatra Miloslava Skačániho Vraždy ze závisti,“ říká na internetových stránkách ﬁlmu, které se spojení s Petrem Zelenkou
důsledně vyhýbají, Dan Svátek.
Skačáni je také se Svátkem spoluautorem ﬁlmového scénáře.
Film má výjimečné obsazení. Zahrála si v něm řada známých herců, Václav Jiráček, Jana Krausová, Zuzana Kronerová, Stanislav
Zindulka, Zita Kabátová a další. Kameramanem ﬁlmu je Jakub Šimůnek, hudbu složil Varhan Orchestrovič Bauer. Autorem úvodní
písně je Richard Műller.
O novém ﬁlmu píšeme především proto, že je několikanásobně spojen s absolventy telčského gymnázia. Vedle již zmíněného
režiséra Dana Svátka je výtvarníkem dekorací ﬁlmu akad. malíř
Ivo Návrat a autorkou kostýmů Zuzana Návratová. Absolventi
gymnázia mají zastoupení i na teoreticky druhé straně příběhu. Současným ředitelem havlíčkobrodské nemocnice je doktor
Vít Kaňkovský, který v Telči maturoval v roce 1988. S tragédií
skutečného příběhu je velmi dobře obeznámen. V době, kdy se
událost stala, působil totiž v nemocnici jako lékař a v nejsložitější situaci, kterou nemocnice v Havlíčkově Brodě po odhalení
vražd prožívala, se stal dokonce jejím ředitelem.
/z/

Více: http://www.hodinunevis.cz

My Evropané
Projekt fotografů Georga Waltera
a Stanislava Maxy
od 20. 8. do 13. 9. v zámecké zahradě
Výstava je přístupná denně od 9 do 18 hod.

Zahájení výstavy ve čtvrtek 20. 8. v 18.00 hod.
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6

Výstavní

Muzejní spolek na Dolnorakouské zemské výstavě

TELČ
DOPROVODNÉ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
červen-září

Fotografie
Drahoslavy Vaníčkové:
Zrcadlení
Obrazy Marie Gregorové:
Snění
Telč, věž sv. Jakuba
15. 6. - 15. 9. Keramika z Bechyně
Telč, věž sv. Ducha
22. 6. - 30. 9. Dřevěné sochy
Petra Krajíčka:
Klíč v zámku
Telč, zámecká zahrada
22. 7. - 30. 8. Christine Habermann
von Hoch:
Železné objekty
Telč, vstupní síň radnice
24. 7. - 9. 8. Prázdniny v Telči
25. 7. - 9. 8. Historický šerm
Kulhavý �ábel
Telč, zámecká terasa
1.-2. 8., 8.-9. 8. Telčské parní léto, Telč
8. 8. - 16. 8. Letní jazyková škola, Telč
11. - 23. 8.
Letní kino, Telč, zámecký park
10. - 14. 8.
Mladá univerzita Waldviertel
Telč, Raabs
13. 8.
Mezinárodní hudební festival
Petra Dvorského
Telč, nádvoří zámku
Svět hlasů Fragile a cappella group
Telč, nádvoří zámku
14. a 15. 8.
Historické slavnosti
Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna
aneb Od počátku k rozkvětu
Telče - tentokráte oslavíme
910 let od založení
města Telče
Telč, náměstí
15. 8.
Letní večerní koncert
ve farském dvorci Lindenhof
Raabs
15. a 16. 8.
Letecký den 09, Dobersberg
20. 8. - 13. 9. My Evropané
Telč, zámecká zahrada
21. - 22. 8.
telCSummer 2009, Telč
25. 8.
Koncert
účastníků mistrovských kurzů
Allegro Vivo z Rakouska
Telč
29. - 30. 8.
Hill's cup 2009 Plzeň - Telč Děčín
Hafan 009, Telč
30. 8.
Přeshraniční pochod

Výhercem soutěže pro návštěvníky
Dolnorakouské zemské výstavy z červnových
Telčských listů je Stanislav Boček.
Cenu je možno si vyzvednout na Informačním středisku.
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Oslavte s městem Telč 910 let od jeho založení

1099−2009

Ohlédnutí
za zahájením výstavy

Christine
Habermann
von Hoch

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna
aneb Od počátku k rozkvětu Telče

14. a 15. 8. 2009

10. - 14. 8.

Mladá univerzita Waldviertel v Raabsu

pořádá Město Telč a Morgenstern Ž�ár nad Sázavou

Mladá univerzita Waldviertel v Telči
25. 8. v 19,30 hodin

Koncert účastníků mistrovských kurzů
Horn - Raabs - Heraltice - Jihlava - Telč - Dobersberg - Gars

Mezinárodní FIRE-Trophy 2009
Okružní jízda historických zásahových vozidel

Pátek 14. srpna náměstí Zachariáše z Hradce
17.00
18.00
18.10
18.50
19.30
20.00
20.20
21.00 - 22.00

pátek 4. září

neděle 6. září

sobota 5. září

Sobota 15. srpna náměstí Zachariáše z Hradce
10.00 - 13.00

Staré Město u kostela Matky Boží po hrázi Ulického rybníka Horní branou na náměstí
13.30

náměstí Zachariáše z Hradce
14.00

15.00
15.45

18.00
kostel Matky Boží
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www.firetrophy.at

Stane se ...

Stalo se ...

18. světový sraz majitelů
a přátel vozů Citroën 2CV

Cyklojízda Telč – Vídeň. Cyklisté přejíždějí Dyji v Jemnici. Více na straně 7.
Foto: Eva Požárová

středa 5. 8. od 10.00 do 13.00
na náměstí Zachariáše
z Hradce v Telči
Stará Říše - Telč - Jindřichův Hradec
- Červená Lhota - Třeboň

www.wm2cv2009.cz

Lidová malírna

Když kola létají. Více na straně 22.

Sobota 18. července. Bohemia JazzFest. To byla událost!

Foto: Kodin - Bern

Foto: Ilona Jeníčková
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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, majitel telčského starožitnictví. To nově sídlí na náměstí Zachariáše
z Hradce vedle hotelu Celerin.

.....i běžné vybavení kuchyně, jako je třeba vyobrazená slánka, udělala malírna
krásnějším.

KULTURA A SPORT V SRPNU

Oslavte s mstem Tel 910 let od jeho založení

17. 4. – 1. 11.

Dolnorakouská zemská výstava Horn. Raabs. Tel.
www.dolnorakouska-vystava.cz
Mstská galerie, Zámecká galerie, Muzeum Vysoiny, Justiní sál státního zámku

15. 6. – 15. 9.

Keramika z Bechyn
vž sv. Ducha
práce student SPŠ keramické Bechyn, oteveno út – ne 10 – 12, 13 – 17 hod.

22. 6. – 30. 9.

Klí v zámku
zámecká zahrada
výstava devných soch rodáka z Nové íše umleckého ezbáe Petra Krajíka

21. 7. – 2. 8.

Výstava fuchsií

22. 7. – 30. 8.

Christine Habermann von Hoch: Železné objekty
železo, kožešina, zlato a stíbro

24. 7. – 9. 8.

Prázdniny v Teli
festival, koncerty, divadla, výstavy… www.prazdninyvtelci.cz
Klezmer R´s (Budapeš) a Cimbal classic
Sekvoj a Bluegate a Cop
Jauvajs a Asonance
Michal Prokop a Martina Trchová
Njorek a Vladimír Mišík & Etc.
Brati v triku a Brati Ebenové
Hradišan a Ginevra
Vlasta Redl
Druhá tráva a Charlie Mc Coy (USA)

1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

zámecká zahrada
vstupní sí radnice
námstí, zámek

25. 7. – 9. 8.
Kulhavý ábel
zámecká terasa
skupina historického šermu Cavalieri Moravi pedstaví hru Kulhavý ábel, pedstavení každý den mimo
pondlí 11.00, 13.00, 15.00 hod., www.zamek-telc.cz, www.cavalieri-moravi.org
1. – 2. 8., 8. – 9. 8.
Telské parní léto
víkendové výletní jízdy historického parního vlaku na trase Kostelec - Teš - Tel Daice - Slavonice
1. 8. Parním vlakem do Slavonic
2. 8. Pepadení parního vlaku v Malém Pín
8. 8. Country v Tešti
9. 8. Parním vlakem do Slavonic
1. 8.

8.00

Fotbalový turnaj O pohár Františka Nmce, www.compon.ic.cz

1. 8.

9.00

stelnice na Dyjických mostech
Prázdninové stílení
otevená stelecká soutž z pistole ráže 9 mm a více a z revolveru, www.streleckyklubtelc.cz

2. 8.

9.00

Malorážková soutž K4M
stelnice na Dyjických mostech
III. (závrené) kolo O pohár starosty msta Tele, 4. roník, www.streleckyklubtelc.cz

5. 8.

10 – 13 18. svtový sraz majitel a pátel voz Citroën 2CV v R

- 14 -

u rybníka Roštejn

námstí

8. – 16. 8.

Letní jazyková škola, www.academie-telc.cz

9. 8.

7 – 11

Výmnné trhy drobného zvíectva, výkup kožek

11. – 23. 8.

20.30

12. 8.

8.30
Mladá univerzita Waldviertel
ZUŠ
pednášky a workshopy pro 11 – 14leté eské a rakouské dti

13. 8.

20.30

Letní kino
V pípad nepíznivého poasí se projekce ruší. www.zamek-telc.cz
11. 8.
Podivuhodný píbh Benjamina Buttona
12. 8.
Nenápadný pvab buržoazie (pedfilm: Andaluský pes)
13. 8.
Vicky Cristina Barcelona
14. 8.
Edith Piaf
Projekce od 11. do 14. 8. se konají v rámci Letní jazykové školy v Teli
15. 8.
Hlída . 47
16. 8.
Tma
17. 8.
Doba ledová 3: Úsvit dinosaur
18. 8.
Transformers: Pomsta poražených
19. 8.
Pípad nevrné Kláry
20. 8.
Harry Potter a princ dvojí krve
21. 8.
Harry Potter a princ dvojí krve
22. 8.
Líbáš jako Bh
23. 8.
Mamma Mia!

VUT
areál ZO SCH
zámecký park u skleníku

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského
zámecké nádvoí
Svt hlas - Fragile a´cappella group – umlecký vedoucí Branislav Kostka, www.arskoncert.cz

14. – 15. 8.
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateiny z Valdštejna aneb Od poátku k rozkvtu Tele
Pátek 14. srpna
námstí Zachariáše z Hradce
17.00
Otevení tržišt na námstí Zachariáše z Hradce
18.00
Zahájení historických slavností
18.10
Dobová hudba Calata
18.50
Historický šerm M.C.E.
19.30
Píbhy z katovny, veselé vyprávní na neveselé téma
20.00
Dobový tanec
20.20
Dobová hudba Calata
21.00 – 22.00 Ohový prvod pechází do Velkého hodokvasního mumraje,
šerm, rytíská klání, tance, kejklíi, fakíi a hudba
Sobota 15. srpna
námstí Zachariáše z Hradce
10.00 – 13.00 Prolog, divadelní, šermíská pedstavení, kejklí, jezdecká vystoupení, tance, katovna, vštírna, stelnice se
soutžemi, rytíská ležení vedle keltského a slovanského sídlišt a tábora – zemské hotovosti doby renesance –
landsknecht
Staré Msto u kostela Matky Boží po hrázi Ulického rybníka Horní branou na námstí
13.30
Slavnostní prvod od souasnosti po dobu nejstarší ze Starého Msta – z ásti, kde bylo msto podle legendy
založeno.
V prvodu se pedstaví místní spolky – Telská dechovka, Dixieland Jazz Band Tel, Podjavoian, Kvítek,
mažoretky, historická kola, hasii, myslivci, velai, sportovci, ale i havíi, dravci.
námstí Zachariáše z Hradce
14.00
Slavnostní fanfáry pro píchod Zachariáše z Hradce a Kateiny z Valdštejna s estnou gardou
Slavnostní fanfáry pro uvedení starosty msta Tele a starost partnerských mst Šali, Waidhofenu an der
Thaya, Rothenburgu ob der Tauber, Belpu a host. estná salva. Zdravice a prezentace místních spolk.
15.00
Zdravice partnerských mst Šali a Waidhofenu an der Thaya
15.45
Divadelní, šermíská pedstavení, kejklí, jezdecká vystoupení, tance, katovna, vštírna, stelnice se soutžemi,
rytíská ležení vedle keltského a slovanského sídlišt a tábora - zemské hotovosti doby renesance –
landsknecht
18.00
Závrené defilé
kostel Matky Boží
Slavnostní mše – sobota 18.00, nedle 9.00 a 10.30, v nedli v 8.30 prvod od kostela sv. Jakuba k Matce Boží
20. 8. – 13. 9.

My Evropané
projekt fotograf Georga Waltera a Stanislava Maxy

21. – 22. 8.

telCSummer 2009
zámek, u rybníka Roštejn
multimediální festival, vystoupení hudebních skupin, divadlo, www.telcsummer.cz

25. 8.

19.30

Koncert úastník mistrovských kurz Allegro Vivo z Rakouska

zámecká zahrada

kostel Jména Ježíš

29. – 30. 8.

Hafan 009 Tel - Hill´s cup 2009 – Plze – Tel – Dín
závody v canicrossu, bikejöringu a scooterjöringu a závod se psem pro píchozí, www.canicross.cz

5. 9.
6. 9.

Hasiský den, www.sdhnevcehle.cz
Mezinárodní FIRE-Trophy 2009 – jízda historických zásahových vozidel, www.firetrophy.at
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námstí
námstí

Omalovánky pro Bílou paní

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.
• Koupím staré pohlednice z období 1895 – 1950. Nabídněte na tel. 731
567 364.
• Pronajmu nebytové prostory v Telči blízko centra. Rozumný nájem, od
října 2009. Tel. 607 913 271.
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roupcovi. Učebna v Telči na
Myslibořská ul. 317, výuka a výcvik na všechny skupiny motocyklů a
na osobní automobil. Tel. 607 185 517. www.autoskolaekol.wz.cz.

Za jazykovou stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavatelé.

• Nabízím všestrannou pomoc a péči vašim blízkým s různým zdravotním omezením. Potřebujete paní na hlídání nebo chůvu pro vaše děti?
Nabízím pravidelný úklid vaší domácnosti. Kontakt: 720 623 842.
Pouze v Telči.

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku
kuchyňské linky
mobil: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz
www.nabytek-brychta.cz
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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Nabídka volného bytu
Dle vyhlášky města Telče č. 2/92 „O zásadách pro nájem bytů,
které jsou ve vlastnictví města Telče“, nabízí město k pronájmu následující byt v ulici Radkovské 204, Telč – Sta-

ré Město

Byt č. 3 (2+1) v 1. podlaží
kolna
pokoj
pokoj
kuchyně
předsíň
koupelna
WC
spíž

36,20 m²
23,29 m²
18,53 m2
13,35 m2
9,11 m²
5,11 m²
1,87 m2
0,60 m2

Výměra bytu celkem: 108,06 m2
Vybavení bytu: boiler, sporák
Základní nájemné: 2 178,- Kč
Záloha za služby (voda): 400,- Kč
Nájemné za zařizovací předměty: 78,- Kč

Nabídka volného bytu

Dle vyhlášky města Telče č. 2/92 „O zásadách pro nájem bytů, které jsou ve vlastnictví města Telče“, nabízí
město k pronájmu následující byt v ulici Slavatovské
137, Telč - Štěpnice

Byt č. 3 (4+1) v 1. podlaží
pokoj
pokoj
pokoj
pokoj
kuchyně
komora
kolna
předsíň
sklep
WC
koupelna

15,36 m²
14,35 m²
14,06 m2
12,48 m2
10,41 m²
8,46 m²
7,44 m2
6,50 m2
6,40 m2
3,10 m2
2,76 m2

Nájemné celkem: 2 656,- Kč

Výměra bytu celkem: 101,32 m2

V nájemném nejsou započítány zálohy za el. energii.

Vybavení bytu: kotel

Termín pro přijetí žádostí: do 31. srpna 2009

Základní nájemné: 2 542,- Kč
Záloha za služby (voda, osvětlení spol. prostor): 460,- Kč
Nájemné za zařizovací předměty: 5,- Kč

Oﬁciální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
stránkách města (www.telc-etc.cz).
Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování
Jana Pavlíčková, tel.: 567 112 425
e-mail: jana.pavlickova@telc-etc.cz

Nabídka volného bytu
Dle vyhlášky města Telče č. 2/92 „O zásadách pro nájem
bytů, které jsou ve vlastnictví města Telče“, nabízí město k pronájmu následující byt v Domě s pečovatelskou
službou, Špitální 611, Telč

Nájemné celkem: 3 007,- Kč
V nájemném nejsou započítány zálohy za el. energii
a plyn.

Termín pro přijetí žádostí: do 31. srpna 2009
Oﬁciální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města (www.telc-etc.cz).
Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování
Jana Pavlíčková, tel.: 567 112 425
e-mail: jana.pavlickova@telc-etc.cz

Byt č. 6 (1+0) situovaný v 1. podlaží
Celková plocha: 42,22 m2
Nájemné celkem: 1.067,- Kč
Byt je vhodný pro imobilní (snížená výška kuchyňské
linky, upravené hygienické zařízení).

Nezaměstnanost červen

Termín pro přijetí žádostí: do 31. srpna 2009
Oﬁciální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města (www.telc-etc.cz).
Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování
Jana Pavlíčková, tel.: 567 112 425
e-mail: jana.pavlickova@telc-etc.cz
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Město Telč
ČR
Oblast Telč
Okres
Kraj Vysočina

9,4
8,0
8,9
8,1
8,6
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TJ Sokol Maxiky poádá Sokolský

pohár Hill´s cup 2009
3 závody - 3 msta - 9 etap

Plze 1. – 3. 5. / Tel 29. - 30. 8. / Dín 12. – 13. 9.

Tel - HAFAN 009
aneb život se psem není pod psa

VII. roník závod tažných ps a jejich páník v bikejeringu, scooterjeringu a canicrossu
Kategorie: CM (bh muži), CCW (bh ženy), CCV (bh veteráni nad 40 let)
CC veejnost: muži, ženy, junioi, dti - pouze sobota 18.30 hodin
SC1 (kolobžky s jedním psem)
SC2 (kolobžky se dvma psy)
BKJM, BKJW (kolo s jedním psem)
1. etapa - 5 km – z Olší do Olší
Tra:
2. etapa - 1,7 km – mstský okruh v Teli – z námstí pes pilehlé ulice a parkem zpt
3. etapa - 4 km – Tel - rybník Roštejn – Volevice a zpt

sobota 29. 8. 2009
1. etapa – Olší

intervalové starty po 30 vteinách:
9.00 hod.
BKJM a BKJW, SC1 a SC2
10.30 hod. CCM, CCW a CCV

závod pro veejnost – start na námstí

intervalové starty po 30 vteinách:
18.00 hod. CC píchozí muži a ženy (1,7 km), dti 8 - 16 let (1,7 km) a dti do 8 let (450 m)

2. etapa – námstí

intervalové starty po 30 vteinách v poadí dle výsledk pedchozí etapy (od nejpomalejšího):
19.30 hod. BKJM a BKJW, SC1 a SC2
po 21.00 hod.
CCM, CCW a CCV (doporuujeme svítilny)

nedle 30. 8. 2009
3. etapa – rybník Roštejn

intervalové starty po 30 vteinách v poadí dle prbžných výsledk:
8.30 hod.
BKJM a BKJW, SC1 a SC2
hromadné starty
10.00 hod. CCM, CCW a CCV (po 5 min.)
štafety – hromadný start – bh – kolo - kolobžka
10.15 hod. štafety jsou losovány po uzávrce pihlášek, která je v 10.00 hod.
Startovné: platí se pi prezenci (v pátek 19.00 – 21.00 hod. na táboišti, v sobotu 7.00 – 8.00 hod. u startu 1. etapy
v Olší), hlavní kategorie 300 K (po uzávrce 400 K!!) – další pihlášená kategorie 50 K
závod pro veejnost - 50 K, dti do 8 let zdarma (17.30 – 18.15 hodin na námstí ped radnicí)
Pihlášky: Marketa.Vyskocilova@alcan.com
Info: Zdenk Posád, Olší 36, 588 56 Tel, tel.: 608 72 91 83
Uzávrka pihlášek: 27. 8. 2009 - online na internetovém portálu www.canicross.cz, platná okování ps

Hafan 009 je poádán ve spolupráci s Mstem Tel
a Státním zámkem Tel.
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Dvojčata Vondráčkova
budou slavit

SDÍLENÍ, o.s., hledá dobrovolníky

V srpnu bude Telč svědkem nevšedního životního jubilea. Před 90 lety, 6. srpna 1919, se rodině Vondráčkových
v Jihlavské ulici, tehdy ale hovorově v Krajzontu, narodila
dvojčata, Anička a Mařenka. V době jejich narození byl
příchod dvojčat daleko větší událostí než dnes a hovořilo
se o nich jako o prvních dvojčatech v nové republice. Dnes
paní Anna Navrátilová a Marie Olejníková patří k nejstarším žijícím dvojčatům v Česku.
K blahopřání jubilantkám se samozřejmě připojuje i naše
redakce. Obě patří k pravidelným čtenářům TL. Několikrát jsme čerpali z bohatých vzpomínek jedné z jubilantek, paní učitelky Navrátilové, dokud jí to zdraví dovolilo.
Nebyly ledajaké. Vždyť jako osmiletá žákyně třeba vítala
na tribuně před telčskou radnicí prezidenta Masaryka. TL
pak rády zaznamenaly její radost, když stejnou báseň bezchybně přednesla o 85 roků později na stejném náměstí
prezidentu Klausovi.

Máš chuť dělat dobré skutky? Můžeš pomoci seniorům? Staň
se dobrovolníkem Občanského sdružení SDÍLENÍ v Telči,
Třešti a okolí. Pomoci můžeš i Ty!

Kdo je dobrovolník?

Každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez
nároku na ﬁnanční odměnu, vykonává činnost ve prospěch
jiných lidí.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout
druhým.

Komu je dobrovolnická pomoc směřována?
Seniorům v našem okolí.

Kde působí dobrovolník ?

V domovech pro seniory a v domech s pečovatelskou službou nebo v místě bydliště formou sousedské výpomoci.

Jak dobrovolník pomáhá?

Dle svých možností - manuální pomoc - oprava drobností,
dovoz či odvoz dle přání klienta, sezónní výzdoba, ruční práce, administrativní výpomoc - pomoc s vyplněním formulářů, napsání dopisů…, předčítání, půjčování knih, povídání,
zpívání, hraní na hudební nástroj, malování, křížovky, procházky, společnost, doprovázení seniora na kulturní a společenské akce, výlety, doprovod klienta k lékaři atd.

Co dobrovolník získá a co může nabídnout
SDÍLENÍ, o.s.?
- zdroj nových zkušeností, zážitků i příležitosti pro osobní růst
- smysluplnost využití volného času
- nové sociální kontakty
- týmovou spolupráci
- účast na akcích
- pojištění odpovědnosti dobrovolníků za škodu
- školení, možnost individuální porady s psychologem
- výlety pro dobrovolníky - 1x ročně
- možnost získání certiﬁkátu dobrovolníka po jednom roce
práce - využijí hlavně studentky
- malá odměna - bonus

Pro nezaměstnané dobrovolníky navíc

- získání praxe a tím udržení či získání pracovních návyků
- prevence psychosociální krize
- zvýšení atraktivity na trhu práce
- pocit užitečnosti a smysluplnosti činnosti
- kontakt s lidmi a společenským prostředím

Kde se přihlásit?

Osobně každé pondělí od 13 do 17 hodin v Centru poraden
v Telči (na poliklinice v Masarykově ulici) nebo telefonem na
čísle: 777 574 975. Kontaktní osoba: Marie Gregorová
První snímek dvojčat Vondráčkových pořídil v roce 1920 v ateliéru na náměstí fotograf Adolf Sokol. Vlevo Mařenka a vpravo
Anička.

Více informací na http://os-sdileni.wz.cz/

„Projekt je podpořen krajem Vysočina“

Sobota 12. září na zámku v Telči

Schola Gregoriana Pragensis
umělecký vedoucí David Eben

Předprodej vstupenek již od 3. srpna v IS na radnici
a v Zámecké galerii!
U příležitosti zahájení Dnů evropského dědictví 2009 pořádá Národní památkový ústav v Telči a Správa státního zámku Telč
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S předsedou fotbalistů SK Telč Ing. Radkem Křížem

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou

Na konci června skončila další fotbalová sezóna. O tom, jaká byla, jsme hovořili s předsedou fotbalového oddílu SK
Telč Radkem Křížem.
„Muži v okresním přeboru splnili společný cíl všech, co se v Telči fotbalu věnují.
Po roční přestávce se vrací do krajské soutěže. Samozřejmě, že je to hlavně zásluha
hráčů, ale bez dobrého vedení, které představují trenér Jiří Všohájek s asistentem
Petrem Černášem a vedoucím mužstva Janem Talpou, by ten vytoužený postup také
nemusel být,“ konstatoval Radek Kříž a
dodal, „na úctyhodných 79 bodech, které
mužstvo nakonec získalo, mají velký podíl
úspěšní střelci Tomáš Holý s 27 brankami
a Milan Chalupa, který jich vstřelil 17.“

Záložní mužstvo mužů bojovalo ve
III. třídě. Podle předsedy Kříže je jeho
konečné třetí místo v soutěži velmi solidní výsledek. Přičinilo se o to výborné
jaro, kdy „béčko“ ani jednou neprohrálo.
„Škoda, že mužstvu těsně unikly postupové pozice,“ povzdychl si předseda oddílu.
Dorostenci pod vedením trenérů Jiřího Nerada a Ladislava Holuba skončili v
I. třídě krajské soutěže na pěkném pátém
místě. „Proti podzimu se hodně polepšili
a ukázali své kvality. Přispěli k tomu také
úspěšní střelci, Jiří Nerad ml. a Ondřej
Sedláček,“ je hodnocení Radka Kříže.
Největší radost má předseda telčských fotbalistů z výsledku starších žáků.
Ti pod vedením trenéra Karla Přibyla a

Nejúspěšnější telčský fotbalový tým uplynulé sezóny – družstvo starších žáků:
Leží: Martin Novák
Klečící zleva: Adam Michl, Lukáš Nosek, Dominik Málek, David Kudláček, Josef Jančo,
Martin Kozák, Roman Nechvátal, Martin Petrů.
Stojící zleva: Karel Přibyl - trenér, Daniel Jirků, Michal Brychta, Marek Lupač, Tomáš
Zelenka, Martin Slabý, Jakub Páral, Patrik Matějka, Vít Kadlec, Milan Kudláček – vedoucí mužstva.

Sobota 5. září
na telčském náměstí

Hasičský den
www.sdhnevcehle.cz

X. ročník

Největší hasičská soutěž na
Vysočině
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asistenta Romana Fabeše ml. bojovali v
krajském přeboru. „Mladí fotbalisté jsou
naše velká naděje. V konkurenci mužstev z daleko větších měst dobře obstáli.
Střed tabulky (7. místo) považuji za velký
úspěch. Je těžké někoho jmenovitě pochválit, ale výkon Lukáše Noska, který vstřelil
21 branek, stojí za zaznamenání.“
SK vyslal do soutěží i další dvě mládežnická mužstva. Mladší žáci obsadili v
krajském přeboru 11. místo a Radek Kříž
jej považuje, vzhledem k náročnosti soutěže, za úspěch.
I zde vyzdvihl úspěšné střelce, Jana
Bínu, Lukáše Helja a Martina Petrů.
Každý z nich vstřelil po 6 brankách, což
dokazuje vyrovnanou řadu střelců týmu
trenéra Petra Kozáka.
Přípravka, nejmenší fotbalové naděje,
bojovala v okresním přeboru. Zisk bodů
se v jejím případě dobře zapamatuje.
Rovných 100! „Kluci na jaře zabojovali,
soutěž vyhráli a hlavně dokázali přeskočit odvěkého rivala, stejně staré fotbalisty
Třeště,“ říká s úsměvem Radek Kříž. I
nejmenší fotbalisté mají úspěšné střelce.
53 gólů Daniela Matějky je velký příslib
pro jeho fotbalovou budoucnost.
Slovo předsedy na závěr ohlédnutí?
„Chtěl bych poděkovat všem našim
hráčům za jejich výkony a reprezentaci
Telče a především pak trenérům za vyčerpávající a časově hodně náročnou práci,
které si velmi vážím.
Do nové sezóny, která začne již o víkendu 8. a 9. srpna, bych chtěl popřát všem
hráčům mnoho zdaru a žádné zranění,
trenérům především pevné nervy a šťastnou ruku při sestavování týmů a střídání.
Diváky bych chtěl pozvat nejen do ochozů
našeho stadionu na tradiční pivo, klobásu
a je především, doufejme, na dobrý fotbal.
Rozpis našich zápasů se teprve připravuje a bude uveřejněn v příštím vydání TL.
Podrobnější informace najdete na portálu
www.fotbal.cz v sekci „domácí soutěže“.
/z/

David je mistrem světa.
Pojede do Brazílie?
První mistrovství světa v benčpresu,
které se konalo na začátku července v
Plzni, přineslo velký úspěch telčskému Davidu Lupačovi. Silák, startující
v barvách Sokola Jemnice, dokázal vyzvednout vleže nad svou hruď 185 kg.
V kategorii dorostenců a juniorů do
110 kg více jiný borec nezvedl, a tak
tento úctyhodný výkon přinesl Davidovi titul mistra světa. Výsledek je o

na Davidovi, aby vedle nezbytného
tréninku sháněl peníze na cestu za
oceán. „Požádal jsem o příspěvek řadu
sponzorů, včetně města, ale nevím, jak
to dopadne. V tréninku se ale připravuji, jako bych měl cestu na mistrovství
jistou,“ říká David. Sám také nezahálí. Student Soukromé veřejnoprávní
školy prevence kriminality a krizového řízení je rád, že získal letní brigádu

Volejbal

Letos měl telčský volejbal zastoupení v
krajské soutěži mladších žákyň, juniorek,
juniorů a mužů. Mladší žákyně obsadily
krásné 4. místo ze sedmi zúčastněných
týmů. Juniorky skončily na 6. místě z
osmi družstev. Velmi úspěšní byli junioři, kteří jsou celkově druzí ze sedmi
týmů. Muži skončili v krajské soutěži II.
třídy na 9. místě.
Po delší pauze jsme dali dohromady
družstvo žen, které se zúčastnilo okresního přeboru a skončilo na druhém místě
ze čtyř týmů.
Junioři a juniorky se tradičně zúčastnili
celorepublikového volejbalového turnaje
– Vranovské léto.
V září začíná nová sezóna, kromě juniorů budeme hrát stejné soutěže jako letos. Začíná se zápasem mužů dne 5. září
v 10 hodin na hřišti pod sokolovnou. O
dalších zápasech vás budeme průběžně
informovat.
Markéta Vetýšková
Sport pro odvážné

Když létají kola

to cennější, že další závodníci, kteří s
Davidem stanuli na stupních vítězů,
zvedli podstatně lehčí zátěž. Polák
Jan Joskowski o 10 kg a Fin Markkus
Laukkanen dokonce o 20 kg. „Takový
rozdíl mezi jednotlivými závodníky
většinou nebývá,“ shodli se přítomní
trenéři silového trojboje.
Překvapivě vedle radosti, která takový úspěch provází, přinesl Davidovi plzeňský výsledek také starosti. Po
skončení mistrovství jej čekala nominace Svazu silového trojboje na zářijové mistrovství světa v tomto sportu.
Benčpres je totiž jednou z jeho disciplín.
To se pro Davida letos koná bohužel až v dalekém brazilském Sao Paulu. Proč bohužel? Svaz sice Davida
nominoval, ale jako jiné malé sporty
nedisponuje takovými ﬁnančními
prostředky, aby celou cestu reprezentantům mohl uhradit. A tak je

v telčském závodě Kamenosochařství
Dvořák a syn. „Vydělané peníze padnou všechny na cestu do Brazílie,“ plánuje mistr světa. Samozřejmě pokud
se mu podaří získat dalších několik
desítek tisíc korun, jak zní podmínka
Svazu.
David Lupač je teprve na začátku své
sportovní kariéry. Již tak se ale nabízí
srovnání jeho výsledků s největšími
sportovními úspěchy, kterých občané
Telče dosáhli. „Do těch mám ještě daleko,“ říká skromně, když hovoříme o
stříbrné medaili Jana Béma z lehkoatletického mistrovství Evropy ve skoku
o tyči v roce 1946 či několikanásobném mistru světa v parašutismu Václavu Kumbárovi. David má ale jeden
sportovní vzor přímo v rodině. Jeho
prastrýc, pan Bohumír Valena, oblékal
ve dvacátých letech minulého století
fotbalový dres slavného vídeňského
Rapidu, jehož branku hájil.
(z)
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Telčský Bike park se stal dějištěm prvního ročníku sportovně hudebního festivalu bm(X)treme fest 2009, který byl
již pátým pokračováním zdejších bikerských jamů. Po náročných přípravách a
boji s počasím, které nám připravilo o
pár vrásek navíc, byl v sobotu odstartován závod ve freestyle BMX a MTB.
V kvaliﬁkaci bylo vybráno 11 jezdců
na funboxu a 5 nejlepších v minirampě.
Čas mezi ﬁnále vyplnila exhibice na skateboardech a big air (skok do výšky) na
největším radiusu, kde se o vítězství porval Jakub Trojan a vítězný Milan Pouzar,
který létal 5 metrů nad zemí! (Přes 2 metry nad hranou radiusu.) Vítězem ﬁnále
na funboxu se stal Jakub Trojan a minirampu vyhrál opět Milan Pouzar. Bohužel ﬁnále minirampy ukončil krátký déšť.
Následoval večerní program, ve kterém
vystoupily kapely 4th soul, Indien Ami,
Fake Tapes a Mama Earth a bylo možné
zhlédnout barmanskou show.
Velký dík patří všem sponzorům, Městu Telč a SK Telč, bez kterých bychom náročnou akci nemohli uspořádat.
Roman Čermák

Aktuálně fotbal:

Srpnová utkání A mužstva SK Telč na
domácím hřišti v krajské I.B třídě.
9. 8. v 16,30 Štěpánovice nad Svratkou
23. 8. v 16,30 Vrchovina B

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Petr Vetýška, Staré Město
David Pospíchal, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
MUDr. Juraj Vančík, Bratislava
a Mgr. Lenka Koláčková, Milevsko
Tomáš Janočko, Pardubice
a Michaela Hrubá, Pelhřimov
František Solčanský, Frant. Lázně
a Marcela Brabačová, Frant. Lázně
Denis Paris, Batelov
a Marcela Janáková, Batelov
Konstantin Schwarz, Praha
a Zuzana Mičeková, Šala
Jiří Skořepa, Jihlava
a Marie Dvorská, Jihlava
Jan Leopold, Telč
a Veronika Zouharová, Telč
Jiří Soukup, Jihlava
a Kamila Hudcová, Jihlava
Jiří Růžička, Třešť
a Vendula Trnková, Třešť
Ing. Michal Bezděk, Slavičín
a Martina Karešová, Dačice
Libor Šenkýř, Frenštát p. R.
a Jana Vodičková, Telč
Michal Ščepka, Jihlava
a Kamila Hlavová, Jihlava
Jiří Poukar, Nevcehle
a Eva Nešporová, Nevcehle
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., Brno
a MVDr. Pavlína Knötigová, Brno
Dušan Pokorný, Stará Říše
a Michaela Pavlíková, Stará Říše

Opustili nás
Anežka Boušková, Štěpnice
90 let
Jaroslava Hartlová, Vnitřní Město 82 let
Josef Rod, Staré Město
81 let
Rudolf Terber, Staré Město
54 let
Ludvík Nechvátal, Staré Město 74 let
Věra Šibrová, Vnitřní Město
74 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).

Poděkování
Děkujeme za projevy soustrasti a
květiny všem, kteří se přišli 19. června
rozloučit s paní Anežkou Bouškovou.
Rodina Bouškova

Počasí
v červnu
Po celý měsíc panovala střídavá ob-

Bohoslužby

Římskokatolické

lačnost, často se srážkami, občas s bouřkami. Maximální denní teploty byly také
střídavé. V prvním týdnu byly jen do 20
°C, dalších 14 dnů přibližně od 20 do 27
°C, po 20. 6. bylo několik dnů s maximy
jen 13 až 17 °C a koncem měsíce se znovu oteplilo a maxima byla 20 až 26 °C.
Ochlazení bylo obvykle spojeno s větší
oblačností, přeháňkami a bouřkami. Poté
se opět postupně oteplovalo až do příchodu další vlny přeháněk a bouřek. Některé
dny byly jako přes kopírák – ráno zmenšená oblačnost, přes den její přibývání a
odpoledne přeháňky a bouřky. Zvláště ve
druhé polovině měsíce bylo několik dnů
s většími denními úhrny srážek mezi 10
až 20 mm. Bylo to příznivé počasí pro
houby, a tak jsme se i my dočkali houbařské sezony. Předtím se nám srážky často
vyhýbaly.
Měsíc hodnotíme srážkově jako mírně nadprůměrný, teplotně v mezích normálu.
Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

1. 8.
2. 8.
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8. 8.
9. 8.
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15. 8.
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22. 8.
23. 8.
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ne

29. 8.
30. 8.

so
ne

Sběrový kalendář

Adventisté

Biologický odpad

I. – II. 17. 8.
III.
18. 8.
IV.
19. 8.
V.
20. 8.
Vysvětlivky:
I. – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II. – ulice 28. října u
lávky přes Svatojánský potok, III. – Podolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV. – Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné a Květinové, V.
– Štěpnice II. – u garáží

Sběrný dvůr odpadů
Za Stínadly 332
Tel.: 606 731 021
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18.00 Matka Boží
7.30
sv. Jakub
9.00
sv. Jakub
10.30 Matka Boží
18.00 Matka Boží
7.30
sv. Jakub
9.00
sv. Jakub
10.30 Matka Boží
18.00 Matka Boží
7.30
sv. Jakub
8.30
průvod od sv.
Jakuba k Matce Boží
9.00
Matka Boží
10.30 Matka Boží
18.00 Matka Boží
7.30
sv. Jakub
9.00
sv. Jakub
10.30 Matka Boží
18.00 Matka Boží
7.30
sv. Jakub
9.00
sv. Jakub
10.30 Matka Boží

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha
každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi

každou neděli v 17.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185
Redakce se omlouvá

Lajdák

Těžko si lze představit, co si mysleli
pozorní čtenáři červencových TL (pokud
nám své překvapení sami nesdělili), když
si přečetli, že na festivalu Arts&ﬁm 2009
vzbudil zaslouženou pozornost ﬁlm Bernarda Šafaříka Lajdák.
Samozřejmě, správně mělo být, že diváky zaujal ﬁlm Lanďák.
Bohužel se stalo, že program automatických oprav textového editoru, ve
kterém se TL připravují, zaměnil, těsně
před jejich konečnou přípravou pro tisk,
uvedené slovo dle svého vnitřního slovníku. A tak se přes pečlivou jazykovou
korekturu dostal ke čtenářům nesmyslný
název známého Šafaříkova ﬁlmu.
Když k tomu připočítáme gramatické
chyby ve Výstavním zpravodaji, který
tentokrát neprošel obvyklou jazykovou
korekturou, a zaměněnou nekvalitní
fotograﬁi Prázdnin na titulní straně, je
toho dost, za co se musíme čtenářům
omlouvat.
Redakce

Léto v Telči

Fuchsie a zámek. V létě ptří k sobě.

Balónům letos nepřálo počasí. Vzlétly jen cvičně.

Mariánský sloup v obležení.

Cyklistů na náměstí přibývá.

Sochy Petra Krajíčka v zámecké zahradě se líbí.
Od 1. července víme, proč máme ulici Na Korábě.

Foto: Ilona a Tereza Jeníčkovy, Vlastislav Soukup
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