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Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče

ZD Telč bude vyrábět „zelenou“ elektrickou energii
Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad
areálem Zemědělského družstva za
Oslednicemi upoutá v současné době
každého přijíždějícího do Telče ve směru
od Brna. Družstvo zde buduje první bioplynovou stanici v regionu.
O investici za téměř 60 mil. Kč, a především o budoucím provozu bioplynové
stanice, jsme hovořili s předsedou družstva Ing. Miroslavem Noskem.
„Investici do bioplynové stanice jsme
dlouho zvažovali. Považujeme ji za krok

správným směrem, který nám navíc
umožní stabilizovat zemědělskou výrobu,“
uvedl na úvod předseda Nosek.
Telčské družstvo zvolilo za dodavatele
stanice německou ﬁrmu UTS Biogas,
která patří v západní Evropě k předním
dodavatelům bioplynových technologických celků.
Ve zdejší bioplynové stanici počítají
především se zpracováním kukuřičné
senáže, hovězí kejdy a dalšího biologického odpadu. „Ve fermentačních nádržích

Za chvíli zmizí. Bílý dům

budou zmíněné složky míchány v přesně
daném poměru. Plyn, který se z této hmoty uvolní, bude jímán do plynojemu a postupně spalován v kogenerační jednotce.
Ta pak bude vyrábět „čistou“ elektrickou
energii,“ popsal funkci bioplynové stanice předseda Nosek.
Součástí nově budovaného areálu je
také nádrž na digestát, odpad z fermentačních nádrží. Ten družstvo bude používat jako kvalitní hnojivo na svých pozemcích. Digestát po předešlém procesu
obsahuje minimální množství semen
plevelů. Proti dřívější aplikaci odpadne jejich následná chemická likvidace a
dojde tak k odstranění další zátěže životního prostředí. Navíc digestát nezapáchá, což při hnojení kejdou je trvalý
problém.
pokračování na str. 15

DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ V TELČI
- úplný program na str. 9

Dnes v listech
Téměř půl století nazývali telčští železničáři provozní budovu vedle vlakového nádraží důvěrně „Bílý dům“. V úterý 28. července se její osud naplnil. Musela ustoupit právě zahájené stavbě dopravního terminálu, který sloučí vlakové a autobusové
nádraží do jednoho prostoru. Investiční akce za více než 41 mil. Kč je 38 miliony
dotována z EU.
Snímek Romana Pokorného zachycuje Bílý dům těsně před tím, než se do jeho
likvidace pustila technika dodavatelské ﬁrmy dopravního terminálu PSJ Jihlava.

- Volby do Poslanecké sně
movny
str. 2
- Souboru Podjavořičan
bude 20 let
str. 4
- Jak funguje hospic str. 8
- Hasičské září
str. 19

Z jednání rady města

Jsou před námi:

Volby do Poslanecké sněmovny PČR
Aktuální informace k volbám do Poslanecké sněmovny PČR, které se budou
konat 9. a 10. října t.r.

Voličské průkazy

Volič zapsaný ve stálém seznamu voličů
vedeném MěÚ Telč, který nebude moci
volit ve volebním okrsku, pro nějž je tento
seznam veden, může požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Poslanecké
sněmovny PČR k hlasování v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
Formulář žádosti, příp. plné moci, je
k dispozici na pracovišti ohlašovny evidence obyvatel v objektu Městského úřadu Telč – Na Sádkách čp. 453 a na webových stránkách města (www.telc-etc.cz).
Bližší informace obdržíte osobně nebo
telefonicky na číslech 567 112 461, 464
a 465.
Žádost musí být doručena MěÚ Telč –
pracovišti ohlašovny evidence obyvatel:
- osobně - nejpozději do středy 7. října
2009 do 16,00 hod.
- poštou nebo prostřednictvím jiné
osoby (v těchto případech musí být
podpis žadatele na žádosti úředně
ověřen) – nejpozději do pátku 2. října
2009.
Voličské průkazy budou vydávány od
24. září 2009 osobně voliči nebo zplnomocněnému zástupci (na základě plné
moci s úředně ověřeným podpisem žadatele) do středy 7. října 2009 do 16,00
hod. Poštou budou voličské průkazy zasílány na adresu trvalého pobytu žadatele
nebo jím určenou doručovací adresu do
2. října 2009.

Převzetí seznamu členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregis-

trována pro volby do Poslanecké sněmovny PČR ve volebním kraji, mohou doručit
starostovi města seznam členů a náhradníků do okrskových volebních komisí ve
městě Telči. Vzhledem ke skutečnosti, že
lhůty pro předčasné volby byly zkráceny
o jednu třetinu, připadá poslední den, kdy
lze seznam delegovaných osob doručit, na
sobotu 19. září 2009. Z tohoto důvodu lze
z pověření starosty města výše uvedené
předat nejpozději v sobotu 19.9.2009 od
8,00 do 16, 00 hod. na pracovišti ohlašovny
evidence obyvatel v objektu MěÚ Telč Na
Sádkách čp. 453.

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
v době voleb

V případě, že volič s trvalým pobytem
ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Telč, nebude mít v době konání voleb platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), může mu
být vydán na počkání občanský průkaz
bez strojově čitelných údajů. K žádosti je
nutné doložit 2 fotograﬁe a v případě, že
nedochází k žádné změně povinně zapisovaných údajů, již pouze občanský průkaz s prošlou lhůtou platnosti. Pracoviště
občanských průkazů MěÚ Telč Na Sádkách čp. 453 bude v době voleb otevřeno
v pátek 9. října 2009 do 22 hod. a v sobotu
10. října 2009 od 8 do 14 hod.

„Oznámení o době a místě konání voleb“ pro město Telč bude zveřej-

něno v říjnových TL.
JUDr. Jana Matoušková
ved. odboru vnitřních věcí MěÚ Telč

Po uzávěrce
Pro volby do Poslanecké sněmovny
předložilo na Vysočině kandidátní listiny 16 politických stran, hnutí a koalic. Krajský úřad rozhodne o jejich registraci do 10. září.

Amnestie byly úspěšné

I na Telčsku se našel zbraňový arsenál

Půlroční zbraňová amnestie, která skončila minulý měsíc, překonala podle policistů
všechna jejich očekávání. V celé republice odevzdali občané 7 897 nelegálně držených
zbraní. Letošní amnestie tak počtem odevzdaných a ohlášených zbraní výrazně překonala obě předchozí z let 1996 a 2003.
V kraji Vysočina bylo odevzdáno téměř 400 zbraní, přesně 395.
O potřebnosti této akce nakonec svědčí odevzdaný zbraňový arsenál ve služebním
obvodu telčské policie. 3 pistole, 2 revolvery, 3 brokovnice, 2 kulovnice, 1 malorážka
a samotné náboje by postačovaly na vystrojení menší vojenské jednotky. „Tři zbraně
pocházely přímo od občanů Telče,“ upřesnila pro TL Jaroslava Slavíková z pracoviště
služby pro zbraně Územního odboru Krajského ředitelství PČR v Jihlavě.
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69. schůze - 15. července
- RM schválila zápis do kroniky města za
rok 2008.
- Na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek RM rozhodla, že
zhotovitelem veřejné zakázky „Výstavba kanalizace a vodovodu v prostoru ul.
Nerudova, nám. Bří Čapků a odlehčení
kanalizace ze sídliště ve Štěpnici“ bude
společnost VHS Bohemia Brno, Lesná.
- RM vzala na vědomí informaci o výši
daňových příjmů za leden až červen t.r.
- RM schválila ﬁnanční příspěvek ve výši
6 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů Nevcehle na pořádání Hasičského dne v Telči 5. 9. 2009.
- RM schválila udělení výjimky dle článku 7, odst. 2 obecně závazné vyhlášky č.
1/2005 o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku SDH Nevcehle pro konání Hasičského dne 5. září v Telči s ukončením ve 02.00 hod. následujícího dne.
- RM schválila udělení výjimky dle článku 7, odst. 2 obecně závazné vyhlášky č.
1/2005 o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku pro konání akce HAFAN 009 na náměstí Zachariáše z Hradce
dne 29. 8. 2009 do 24:00 hod.
- RM vzala na vědomí informaci o rozboru hospodaření města za první pololetí t.r.

70. schůze - 5. srpna
- RM schválila vyhlášení konkurzu na
místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Telč.
- RM vzala na vědomí rozbory hospodaření příspěvkových organizací města za
I. pololetí t.r.
- RM schválila udělení výjimky dle čl. 7,
odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2005
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro konání festivalu telCSummer 09 po 22. hodině v pátek 21. 8.
2009 a v sobotu 22., o daňových příjmech
za leden až červenec t.r.

Konzultační den
rady města
středa 9. září

15.00 - 17.00 hod.
doporučujeme se předem
objednat v sekretariátu MěÚ

Radosti a starosti telčského starosty
„Bílý dům“ padl

Ne, to není úryvek z amerického sci-ﬁ
ﬁlmu. Ti, kdo mají nějaký vztah k telčskému vlakovému nádraží, dobře vědí, o co
se jedná. Trochu familiárně tak nazývali
provozní objekt v sousedství historické
nádražní budovy. „Bílý dům“ léta sloužil
různým provozním potřebám Českých
drah. Postupem času a i díky restrukturalizaci této dopravní ﬁrmy však byl téměř nevyužíván a nyní ustoupil novému
projektu. Firma PSJ se svými subdodavateli totiž razantně nastoupila do stavební zakázky na přemístění autobusového
nádraží. A jedním z prvních počinů byla
demolice již zmíněné budovy. V první fázi
akce došlo k vyčistění celého prostoru budoucího nádraží. A v současné době je již
jasně patrná i příjezdová komunikace ze

pokládka chrániček pro veřejné osvětlení.
Následně cesta dostane i nový povrch a na
hladině Staroměstského rybníka se objeví
i nové vyhlídkové molo. Podobné úpravy
čekají do podzimu i cestu Na Dlážkách.

Školka začne provizorně

Hned dvě akce dotované evropskými
penězi probíhají v budově Mateřské školy v Komenského ulici. Bohužel, tak jak
je to již u podobných akcí pravidlem,
schválení potřebných dokumentů řídícím orgánem podstatně zdrželo zahájení
jedné části. Takže, zatímco práce na novém topném systému běží už od začátku
prázdnin, výměna oken a práce na střeše
a fasádách mohly začít až v půli srpna. Do
začátku školního roku budou tedy v celé
budově vyměněny radiátory a rozvody topení a v části tříd, kuchyni a kancelářích

Sanitky telčského střediska Rychlé záchranné služby se dočkaly nových garáží v areálu
polikliniky. V červenci došlo na „stříhání pásky“.
Foto: Terezie Veselá
Slavíčkovy ulice. Zde probíhají práce na
opěrné zdi náspu, výstavbě kanalizace a
dalších inženýrských sítí. Novou podobu
v rámci projektu již dostávají i autobusové
čekárny v ulicích Jihlavská a Hornomyslovská.

Další ulice do nového kabátu

Po rekonstrukci vodovodů a kanalizací,
které proběhly v loňském roce, pokračují
práce v ulicích Úzká, Krátká a Mlýnská. V
současné době probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení a hutnění podkladových
vrstev komunikace. Na něj pak naváže vydláždění povrchů ulic. Firma Sates také
zahájila práce na úpravě cesty pro pěší na
Oslednicích. Zde jsou hotovy opěrné zdi a

budou hotova i okna. Ve zbývajících třídách bude výměna oken probíhat tzv. za
pochodu. Během září budou probíhat i
práce v suterénu na technologii vytápění
a na rekonstrukci fasády a střechy budovy. Díky aktivní spolupráci vedení školy i
dodavatelských ﬁrem Trojstav a Starkon
však bude provoz školy možný. Chápu, že
zahajovat školní rok v podobných podmínkách není jednoduché. Chtěl bych
proto požádat učitelky a personál školy,
ale i rodiče dětí o pochopení a pomoc při
této rozsáhlé investiční akci.

Prázdniny jsou fuč

A to nejenom ty Telčské, ale i ty školní. Stalo se již tradicí, že prvního září
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na zámku vítáme prvňáčky. Slavnostně
v historických prostorách začínají svoji
dlouhou cestu za vzděláním. Ale i ostatním žákům a studentům, ovšem daleko
prozaičtěji, začínají běžné školní starosti.
A samozřejmě také všem učitelům a provozním pracovníkům, kteří stojí na druhé
straně pomyslné katedry. A v neposlední řadě rodičům, kteří do školy vstupují
prostřednictvím dětí. Bez jedné, druhé
či třetí skupiny by škola nebyla školou. A
bez toho, že budou všechny tři skupiny
spolupracovat, nebude škola nikdy školou úspěšnou. Proto bych chtěl vám všem,
kteří máte se školou co do činění, popřát
hodně úspěchů a profesionální, chápavé,
tolerantní, konstruktivně kritické i sebekritické vzájemné vztahy. Anebo raději jednoduše, ty obyčejné slušné a dříve
zcela normální lidské vztahy mezi žákem,
učitelem a rodičem.
Mám pocit, že se poslední dobou ve
školství honíme za výsledky testů, statistikami a postaveními v žebříčcích. Učitel
je tím tlačen do vyžadování maximálních
znalostí. A už prý nemá čas kromě učení
i vychovávat. To by přece měla dělat rodina. Rodič má zase pocit, že je dítě přetěžováno a že výchovu musí za něho zajistit
škola. V dnešní době, kdy nikdo nemá na
nic čas, se tak snažíme hledat někoho, kdo
za nás převezme zodpovědnost. A mazaný
žáček velice snadno najde cestu, jak tímto
nesystémem proplouvat. A výsledkem je,
že si nikdo netroufne napomenout dvanáctiletého školáka, který v parku kouří
anebo demoluje lavičku. Učitel mimo
školu nemá kompetenci, rodič o tom neví
a ostatním je to jedno anebo si nechtějí
dělat zbytečné problémy.
Za město mohu slíbit, že budeme i nadále zlepšovat podmínky pro školní vyučování, sport i volnočasové aktivity. Díky
dotacím zde můžeme investovat miliony
korun. Tak, aby děti měly co nejvíce možností kvalitního vyžití. Ale bez pomoci
vás, rodičů a učitelů, nedokážeme zajistit
to, aby se děti slušně chovaly jak k těmto
zařízením, tak i k lidem.
Roman Fabeš, starosta města

Dozor veřejného pořádku

MěÚ Telč
607 670 352

Připomněli jsme si 910 let od údajného založení města

Oslavy se vydařily

Malíře a historika spojuje vztah
k Telči

Výročí F. Bílkovského
a T. Pešiny

Uhlová kresba Františka Bílkovského,
na které zachytil portrét Tomáše Pešiny
z Čechorodu, nám najednou připomíná letošní výročí dvou mužů s blízkým
vztahem k Telči. První, malíř František
Bílkovský, se narodil v Mrákotíně právě před sto lety (10. srpna). V roce 1928
maturoval na telčské reálce. Svůj malířský talent rozvíjel pak ve třicátých letech
soukromým studiem u další významné
telčské kulturní osobnosti, malíře Antonína V. Slavíčka. František Bílkovský
ukončil svoji životní pouť v roce 1998.
Je pochován na hřbitově v Mrákotíně.

Foto: Ilona Jeníčková
Oslavy 910 let založení našeho města
byly určitě důstojné. A to jak krásným
programem, hojnou účastí Telčanů i ostatních návštěvníků, ale i účastí významných
hostí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
na nich podíleli. Kateřině i Zachariáši za
to, že mezi nás opět přišli. Pracovníkům
městského úřadu, Služeb Telč, policii i
hasičům za bezproblémovou organizaci,
účinkujícím historickým souborům za
atraktivní program, našim spolkům za
účast v nádherném průvodu a pěkné dárky, hostům za krásná slova a přání našemu
městu, trhovcům i místním podnikatelům
za zajištění prodeje a služeb pro návštěvníky. A samozřejmě vám všem, kteří jste
po dva dny společně s námi na náměstí
slavili. Snad jsem na nikoho nezapomněl.

Zkrátka, chci tím říct, že se opět ukázalo,
že v Telči táhneme za jeden provaz.
Pravda, objevily se i drobné problémy,
které jsme operativně řešili. Bez toho to
snad při tak rozsáhlé akci ani nejde. Ale
většina ohlasů byla pozitivních. O to více
zamrzí, když titulek článku v regionálním
tisku hlásá: „Telč slavila, k hostům se moc
uctivě nechovala.“ Jsem přesvědčen, že to
není pravda. Že jsme se všichni ke svým
hostům chovali, jak nejlépe jsme mohli.
Náměstí, po dva dny doslova nabité návštěvníky, o tom snad dostatečně svědčí.
Ale pokud jste se někdo v tom článku poznal, zkuste příště své služby zlepšit a nekazit tak dobrou práci všech ostatních. V
dnešní době totiž mají negativa přednost.
Bohužel, ke škodě nás všech!!!
Roman Fabeš, starosta města
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Malířské dílo Františka Bílkovského je
mimořádně rozsáhlé. Podstatnou část
tvoří motivy z rodné Vysočiny a především kresby koní. O to vzácnější je jeho
portrét významného českého dějepisce
Tomáše Pešiny z Čechorodu, od jehož
narození v nedalekých Počátkách uplyne letos (19.12.) 390 roků. O vztahu zakladatele moravské historiograﬁe, jak je
Pešina nazýván, k Telči, svědčí nejlépe
to, že v předmluvě ke svému stěžejnímu dílu, tzv. Předchůdci Moravopisu,
ji uvedl mezi 15 moravskými městy,
„jejichž dějiny jsou tak znamenité, aby
v mém Moravopisu vejpravně připomenuty byly“. Povýšení nadaného syna počáteckého měšťana Martina Pešiny do
šlechtického stavu je pak dílem Viléma
Slavaty, pána na Telči. Velmi pravděpodobné jsou také Pešinovy návštěvy Telče v době, kdy zde v jezuitské koleji pobýval jeho velký vzor a přítel Bohuslav
Balbín. Svatovítský kanovník Tomáš Pešina zemřel v Praze v srpnu 1680, když
při morové nákaze odmítl opustit Prahu
a dál zde plnil své povinnosti a pomáhal
nemocným.
/z/

Slovo hejtmana:

Začíná školní rok, kraj má novou Vesnici roku
Tak nám začíná nový školní rok. Začátek září bývá časem
vzrušené nervozity prvňáčků, povzdechů nad koncem prázdnin těch zkušenějších školáků i úvah nad celým naším školstvím. To je pravidelně objektem nejrůznějších reforem a reorganizací, pak zase změn těch reforem a úprav reorganizací.
Vedou se bouřlivé diskuse na různá témata – naposledy o státních maturitách. Nebudu tu dělat chytrého a arbitra všem odborníkům – jen soudím, že bychom už měli dojít k nějakému
výsledku a systém našeho školství přinejmenším na nějaký čas
stabilizovat. Také pravidelně slyšíme mnoho slov o obrovském
významu vzdělání a tedy i školství, ale nakonec vidíme málo
konkrétních činů – hlavně ve státním rozpočtu.
Přitom stále platí, že rodina a škola mají své nezastupitelné místo při formování rozumu i charakteru mladého člověka.
Obávám se, že dnes je často zastupují neosobní zdroje, jako
jsou média (hlavně televize) a možná ještě častěji internet. Ten
dodá rychle a spolehlivě informace. Ale nic víc. Přímý lidský
kontakt s výměnou názorů a předáváním životních zkušeností
s nábojem té pravé člověčiny nenahradí. Tak bych rád alespoň
poděkoval těm kantorům, kteří to stále umí a dělají, a popřál
jim hodně sil k jejich nelehkému konání.
V létě jsme rovněž vyhodnotili další ročník soutěže Vesnice roku. Letos se jí na Vysočině stalo Hluboké z Třebíčska.
„Přesto, že v obci není škola ani školka, najde se zde dostatek

aktivních lidí, kteří dokážou s dětmi a mládeží organizovat kulturní a sportovní akce, kterých se v obci pořádá pěkná řádka.
Krajská hodnotící komise ocenila zejména pospolitost občanů,
zapojení mládeže do obnovy obce, činnost zemědělců pro obec,
pěknou úpravu obce, péči o veřejná prostranství a zeleň v obci,“
zaznělo mimo jiné ve zdůvodnění vítězství této malé obce. Je
opravdu obdivuhodné, co všechno dokážou lidé i ve skromných
podmínkách našeho venkova. Ostatně krajská devítičlenná porota letos udělila celkem 16 ocenění za práci v nejrůznějších oblastech.
Mezi obce, které letos bodovaly v krajském kole soutěže,
rozdělil kraj na ﬁnančních a věcných darech zhruba půl milionu korun. Víme, že tyto symbolické odměny nevyřeší problémy,
které obce v současné době trápí. Ty se na kraji i do budoucna
pokusíme „léčit“ taky například podporou z Programu obnovy
venkova nebo vypisováním cílených grantových programů samozřejmě v závislosti na aktuálním vývoji ekonomiky.
Září je taktéž dobou vzpomínek na letní dovolené a jakýmsi
„startem“ do další sezóny, do dalšího období nejen pro školáky,
ale pro většinu z nás. Načerpali jsme nová poznání a snad i síly
při dovolenkových relaxacích. Doufám, že nám to bude k prospěchu v práci i běžném životě.
Jiří Běhounek
hejtman Vysočiny

Vzpomínáme na 20. století

Tragických událostí zažilo město v minulém století bezpočet. Dnes připomenu tu z 26. září 1961. Tehdy blesk zabil u oltáře v kapli sv. Karla P. Vladimíra
Koukala. Sotva třicetiletý rodák z Rosic u Brna si den před tím připomněl, že
je to tři měsíce co přijal kněžské svěcení. Mladý kněz opravoval s pomocníkem
Janem Terblem poškozené dřevěné okenice kaple, když je zde překvapila velká
bouřka…
Foto: Karel Hons
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Prusinovice jsou živá obec
Oranžovou, modrou a bílou stuhu v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje získaly
v posledních třech letech Prusinovice u
Holešova. Obec s 1200 obyvateli tak patří
k nejúspěšnějším a nejaktivnějším ve zdejším kraji. Proč o úspěších Prusinovic informujeme? Tak jako jsou Prčice s praotcem
Vítkem z Prčic historickou domovskou
obcí Rožmberků, pánů z Hradce a dalších
spřízněných rodů pětilisté růže, jsou Prusinovice se Sezemou z Prusinovic prapůvodním domovem všech větví Podstatských.
Tedy včetně posledních majitelů telčského
panství a třeba také současných majitelů
zámku ve Velkém Meziříčí. Aktivity Prusinovic nám tak připomínají, že se nejedná
o zapomenutou obec, jejíž název slyšíme
pravidelně při prohlídkách zámku v Telči
či na hradě Roštejně, ale o sídlo s živou
současností.
Více o historii starého moravského šlechtického rodu Podstatských z Prusinovic
najdete v TL 5/2008 v článku Málo známí
Podstatští.

www.obecprusinovice.cz

Které památky se letos opraví?

Na opravy památek se vynaloží 3 mil. Kč
V minulém čísle TL jsme informovali,
že 22. června městské zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení státní podpory na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a zón. V letošním roce získalo
město ze zmíněného programu Ministerstva kultury 1,3 mil. Kč pro památky
ve Vnitřním Městě a 400 tis. Kč pro historické objekty v památkové zóně Staré
Město. Protože každý vlastník nemovité
kulturní památky, který získá ﬁnanční
prostředky z tohoto programu, musí do
opravy vložit i vlastní prostředky a v některých případech je povinný i příspěvek
města, bude tak letos na opravy památek

díky zmíněnému programu vynaloženo
v Telči více než 3 mil. Kč.
Které památky se letos dočkají opravy? Například uliční fasáda domu čp.
120 v Seminářské ulici a dokončení
obnovy krovu na čp. 42 na náměstí
Zachariáše z Hradce. Na náměstí bude
také pokračovat obnova částí domů čp.
53, 61 a 67. Potřebné opravy se zřejmě
dočká i zeď na hřbitově u sv. Anny nebo
fasáda čp. 24 v Palackého ulici.
Na Starém Městě bude opravena část
fasády bývalého špitálu, dnes Domova
pro seniory, a bude pokračovat oprava
omítek na ohradní zdi tamního hřbitova.
/z/

Fasáda bočního traktu Domova pro seniory v Telči před opravou.

Foto: Jiří Salus

Občanská poradna seniorům
Bezplatné poradenství v otázkách bydlení, ochrany spotřebitele, pracovně – právní
problematiky, ale také v otázce rodinných
a mezilidských vztahů poskytuje Občanská
poradna každé úterý od 11,30 do 15,30 v
Centru poraden na telčské poliklinice.
Nově nabízí rozsáhlou pomoc seniorům v rámci projektu „Sociálněprávní
pomoc pro seniory“. Ten je v letošním
roce ﬁnancován krajem Vysočina.
„Na tuto skupinu obyvatel v současné
době cíleně útočí prodejci různého zboží
nebo dealeři návštěvami v domácnostech.
Stejně tak jsou na ni zaměřeny nabídky
ﬁnančních půjček a tzv. předváděcí akce.
Senioři se z mnoha příčin často nedovedou bránit agresivní slovní manipulaci
obchodníků. V důsledku toho často kupují

zboží na půjčky. Potom se dostávají do neřešitelných situací, kdy je nejsou schopni
splácet,“ vysvětluje zaměření projektu ředitelka Občanské poradny Alena Slavingerová.
Pomoc seniorům se podle ředitelky
Slavingerové neomezuje jen na zmíněnou „obchodní a ﬁnanční problematiku“,
ale nabízí konzultace i v otázkách domácího násilí, kterému jsou senioři v řadě
případů také vystavováni.
/r/

www.
obcanskaporadna.cz
-6-

Javořice svítí více
V souvislosti s montáží nových antén
na televizním vysilači Javořice, o které
jsme informovali v červencových TL,
byla také vyměněna výstražná světla
na samém vrcholu vysilače. Stalo se
tak podle požadavků Úřadu civilního
letectví.
Telčským listům to potvrdila mluvčí Českých radiokomunikací Marie
Fianová. „Nové osvětlení je v souladu
s evropskými i národními předpisy pro
značení leteckých překážek. Na věži
je osazeno bílé denní a červené noční
osvětlení. Nová světla mají vyšší intenzitu svítivosti,“ uvedla mluvčí.
Javořice se 164 metrů vysokým televizním vysílačem je nepřehlédnutelným orientačním majákem pro celou
jižní část Českomoravské vysočiny.
Sama výška Javořice má zajímavou
historii. Při původním mapování v roce
1869 změřili geodeti její výšku na 835m
nad mořem. O šedesát let později, v roce
1933, byl na Javořici osazen trigonometrický bod, jehož výška byla 836,93m.
Tehdy již geodeti měřili s přesností lepší než 10 cm. Na mapách a ve školních
učebnicích ale stále přetrvával údaj po
rakousko – uherských zeměměřičích,
835 metrů. Podle něj byla Javořice pouze druhou nejvyšší horou Českomoravské vysočiny. První místo patřilo Devíti
skalám ve Žďárských vrších, za kterými
zaostávala o pouhý jeden metr. V šedesátých letech minulého století, kdy
zeměměřiči u nás přešli na modernější
výškový systém, který vychází z nulové
úrovně Baltického moře v Kronštadtu,
dostala Javořice novou přesnou výšku
836,53, zaokrouhleně 837 m n.m. Od
té doby se tato výška objevuje na všech
mapách a v učebnicích zeměpisu. Javořice se tak se zpožděním třiceti let stala
nejvyšší horou Vysočiny. Od roku 2000
ji tak také prezentuje nový kraj Vysočina.
I když údaje o proměnách výšky Javořice v měření geodetů pochází z nejpovolanějších míst, ze Zeměměřického
úřadu v Praze, několik generací kluků z
Telče a okolí je přesvědčeno, že zásluhu na tom, že Javořice „vyrostla“, mají
oni. V době, kdy jí do výšky Devíti skal
chyběl zmíněný metr, bylo nepsanou
povinností každého z nich donést při
výstupu na Javořici na její vrchol kámen
k vyrovnání zmíněného handicapu. /z/

Policie ČR Telč informuje

Z případů, které v červenci šetřili policisté z Obvodního oddělení Telč.
Daleko neutekl
5. července o půl deváté večer řídil na
parkovišti Na Sádkách mladík z Telčska
osobní automobil Peugeot. Po 100 m
havaroval mimo vozovku do okrasného
kamení a z místa utekl. Po šetření byl
zjištěn řidič vozidla, který se následně k
řízení přiznal. Přístrojem Dräger mu bylo
naměřeno 2,60 promile alkoholu v dechu. Ve zkráceném přípravném řízení byl
mladík postaven před soud pro trestný
čin ohrožení pod vlivem návykové látky.
Poškozené okno obecního úřadu v Černíči
V noci ze 6. na 7. července poškodil neznámý pachatel okno knihovny v objektu
Obecního úřadu v Černíči. Obci vznikla
škoda ve výši více než 11 tis. Kč.
Zmizel Švejk
V noci ze 7. na 8. července odcizil neznámý pachatel na náměstí Zachariáše z
Hradce ze zábradlí předzahrádky restaurace Švejk restaurant Na Zámecké dřevěný, ručně vyřezávaný a malovaný obrázek
hlavy Švejka o průměru 60 cm, který byl k
zábradlí připevněn vruty. Majiteli restaurace způsobil škodu ve výši 10 tis. Kč.
Odcizený telefon
Krátce po půlnoci 17. července odcizil
neznámý pachatel v restauraci Na Kocandě v Krahulčí volně odloženou dámskou kabelku a mobilní telefon. Majiteli
vznikla škoda ve výši téměř 12 tis. Kč.

Opět odcizené peníze v baru
17. července, mezi 3. až 4. hodinou ráno,
odcizil neznámý pachatel v Nonstop
baru ve Svatoanenské ulici celkem 33 ks
krabiček cigaret v hodnotě 2043,- Kč a
ﬁnanční hotovost 5678,- Kč. Pachatel využil toho, že obsluha si v práci zdřímla. Je
to v letošním roce již několikátý případ
ve stejném baru. Panu majiteli zřejmě
nevadí, že mu zaměstnanci v práci spí a
policisté mají zase na stole jeden z neřešitelných případů.
Odcizená bronzová soška na hřbitově v
Nové Říši
V době od 19. do 20. července odcizil neznámý pachatel z náhrobku na hřbitově
v Nové Říši bronzovou sochu P. Marie s
beránkem v náruči od sochaře Františka
Bílka. Škoda obce Nová Říše byla předběžně vyčíslena na 10 tis. Kč.
Série vloupání objasněna
V uplynulých měsících jste se mohli dočíst
o sérii vloupání do prodejen na Telčsku.
Mravenčí prací jihlavských kriminalistů
byla v druhé polovině července dopadena trojice mužů z Telčska. Má na svědomí
vloupání do několika prodejen, obecních
úřadů a domů. Jejich zájmem byly zejména potraviny, alkohol, cigarety a peníze.
Způsobená škoda se pohybuje okolo 200
tis. Kč. Dva z trojice jsou stíháni na svobodě, třetí je stíhán vazebně. V současné
době se vyhodnocují stopy i z dalších případů a je možné, že pachatelům přibudou
k tíži další skutky.
npor. Miloš Novák
vedoucí OO PČR Telč
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Na Kasárnách opět číhala smrt
Křižovatka Kasárna potvrdila ve čtvrtek 13. srpna pověst nejrizikovějšího místa na silnicích nejen ve správním obvodu
Telče, ale celé Vysočiny.
Před osmou hodinou večer se zde střetl
Ford Focus jedoucí od Telče a Audi přijíždějící od Jihlavy. Následky střetu byly
tragické. Dva mrtví ve Fordu a jeden těžce zraněný v Audi.
Vypočítávat počet mrtvých na této křižovatce za poslední dvě až tři desetiletí je pro
čtenáře TL zbytečné. Každý by jich vyjmenoval tolik, že by vydali na menší hřbitov.
Řešení kritického místa, kde se kolmo
křižují dvě silnice I. třídy, není přitom v
dohlednu. Ředitelství silnic a dálnic, které obě komunikace spravuje, se vytrvale
brání stále hlasitějšímu volání po kruhovém objezdu. Realizace mimoúrovňové
křižovatky, kterou slibuje, je ale v daleké
budoucnosti.
„Vzhledem k tomu, že dopravní policie
křižovatku trvale vyhodnocuje jako lokalitu, kde dochází k častým nehodám stále
hledáme takové řešení dopravního značení, které by riziko nehod omezilo. Naposledy v polovině letošního května jsme zaslali
ŘSD návrh na další úpravu. Byla navržena
výměna stávajícího značení a zlepšení jeho
viditelnosti zvětšením a provedením v retroreﬂexním žlutozeleném ﬂuorescentním
podkladu a umístěním ve větší vzdálenosti
od křižovatky. Dále bylo navrženo provedení bezpečnostního zdrsněného povrchu s
barevným odlišením v minimální délce 30
metrů od křižovatky,“ konstatovala po nehodě tisková mluvčí jihlavské policie Jana
Kroutilová.

Rozhovor s Evou van Dijk, dobrovolnicí v holandském hospici

Jak funguje hospic?
Již delší dobu přinášíme informace o aktivitách občanského sdružení SDÍLENÍ, jež
se na Telčsku a Třešťsku zaměřuje na pomoc rodinám, které se rozhodly pečovat o
své těžce nemocné doma. Sdružení nabízí
poradenskou činnost, úspěšně rozjelo půjčovnu zdravotních pomůcek a připravuje
zřízení terénní hospicové péče. Ta by pomáhala přímo v rodinách, které se o těžce
nemocné starají. Podle Marie Gregorové,
která sdružení SDÍLENÍ vede, velkou inspiraci nachází, díky paní Evě van Dijk, v
podobné občanské aktivitě v Holandsku.
Protože paní Eva byla i duší materiální pomoci, které SDÍLENÍ ve formě různých po-

z obou zemí. Navštívila tak mnoho zařízení pro seniory jak u nás, tak v její nové
vlasti. Nakonec se do zmíněné problematiky ponořila více než původně sama
zamýšlela. „Projekt sice úspěšně skončil,
ale u mě převládl pocit nedodělané práce,
protože se nakonec vyhnul, spíš nechtěně,
otázce umírání,“ říká Eva van Dijk a dodává, „v porovnání obou zemí jsou totiž
velké rozdíly v zacházení s těmi, kteří nás
opouští.“
Její další slova jsou velmi otevřená a skoro se dá napsat, že je u nás zatím neradi
slyšíme. „Lékaři léčí čili uzdravují a zdravotní personál ošetřuje nemocné tělo. Jako

Díky Evě van Dijk získalo občanské sdružení SDÍLENÍ řadu pomůcek potřebných při
péči o nemocné.
Foto: Marie Gregorová
můcek z Holandska získalo, využili jsme její
návštěvy v Česku a hovořili s ní o práci tamních dobrovolníků a o fungování hospiců.
Když po roce 1968 přišla, tehdy dvacetiletá Eva do Holandska, zdála se jí zde
řada věcí těžko pochopitelných. Od té
doby uběhlo čtyřicet roků. Eva van Dijk
je prožila v zemi tulipánů, kde je teď její
„doma“. Je přesvědčena, že zkušenosti a
zvyklosti z její nové vlasti by prospěly i
v té původní. Určitě je dobře, že o nich
otevřeně hovoří.
Pro náš rozhovor jsme z řady témat
zvolili to nejožehavější – o posledních
věcech člověka. Eva van Dijk pracovala jako sekretářka holandsko – českého
projektu „Kvalita života seniorů v domovech seniorů v Česku“ a působila v
něm také jako tlumočnice pro odborníky

by se na tomto světě vůbec nemělo umírat. O tom, co přijde dál, se prostě nemluví. Přitom jediná jistota, kterou my lidé (a
vše ostatní) v životě máme, je právě ta, že
jednou zemřeme. Podle mého názoru je
to přinejmenším stejně důležitá událost
jako narození. Ale o umírání se nemluví,
všichni společně předstíráme, že se nás to
netýká.“
Aby holandské zvyklosti mohla v Česku co nejvíce přiblížit, přihlásila se Eva
van Dijk jako dobrovolnice do hospice
v Utrechtu. Hospic, ve kterém pracuje,
patří mezi menší zařízení toho druhu.
Disponuje čtyřmi perfektně zařízenými
pokoji. V každém je kvalitní polohovací
lůžko, signalizační zařízení, televize včetně vlastního hygienického zázemí. Samozřejmostí je lůžko pro rodinného pří-
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slušníka, pokud chce s klientem strávit
noc. Klient, Eva van Dijk říká důsledně
host, si sem může přinést i drobnosti ze
své domácnosti, obrazy, oblíbené křeslo,
ale také třeba ptáčka v kleci.
Nabyté zkušenosti v hospici a práci
dobrovolníků popisuje takto: „Dá se rozdělit na dvě samostatné oblasti. Dobrovolníci pomáhají v rodině, která pečuje o
umírajícího. Jak? Například u něj stráví
noc, aby se rodinní příslušníci mohli vyspat. Znám mladé maminky, které mají
přes den chvíli volna a tu věnují návštěvě klienta, se kterým si popovídají, aby si
pečující člen rodiny mohl vyřídit nákup,
osobní záležitosti či jen tak odpočinout.
Trvalá péče o umírající je velmi vysilující
a odpočinek je to nejdůležitější, co pečovatelé potřebují. Samozřejmě, že i v Holandsku nemá každá domácnost vhodné
podmínky k umístění nemocného, který
potřebuje trvalou péči. Pro takové situace je pak řešením umístit umírajícího do
hospice.“
V hospici, kde paní Eva působí, jsou
pouze tři placená místa organizačních
pracovnic. Ty jsou zde přítomny během
dne. Odborná péče o klienty je na lékařích a zdravotním personálu, který sem
dochází. Hradí ji zdravotní pojišťovny.
Ostatní péče je pak na dobrovolnících.
Těch má tento hospic asi šedesát. Staré,
mladé, lidí věřící i ateisty…. Jsou mezi
nimi lidé různých profesí, ale i nezaměstnaní či důchodci. Co takový dobrovolník dělá? To, co dělá každý pečující člen
rodiny či blízký přítel. Podá jídlo, nápoj,
převlékne postel, pomůže při tělesné
potřebě. Důležité je si s klientem popovídat, přinést mu zprávy z venkovního
světa nebo třeba předčítat z knihy. Když
je potřeba, zavolá lékaře nebo některou z
profesionálních zaměstnankyň hospice,
které se v době nepřítomnosti v hospici
střídají ve službách na telefonu. K práci
dobrovolníků patří také úklid, drobná
údržba hospice apod. Na konci každé
služby je nezbytné provést záznam o jejím průběhu, aby další dobrovolník byl
dobře obeznámen s aktuální situací klientů. „Každé jejich přání, pokud je jen
trochu reálné, se snažíme splnit. Když si
přejí kadeřnici, zavoláme kadeřnic. Zavolat kněze? Zavoláme kněze. Udobřit
se s bratrem? Dáme se do shánění bratra
a požádáme ho, aby přišel…,“ říká Eva
van Dijk.
Role dobrovolníků nekončí ani poté,
co klient zemře. Zavolají příbuzné a jsou
jim, pokud o to mají zájem, v této situaci
k dispozici a pomáhají jim se zařizováním nezbytných záležitostí.
dokončení na str. 15

-9-
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Sběrný dvůr odpadů a místo
zpětného odběru
Za Stínadly 332, Telč

Provozní doba:
Pondělí - pátek: 14,00 - 18,00
Sobota: 8,00 - 12,00

Tel.: 606 731 021
Upozornění: Plošnou inzerci v Telčských listech je nutno zaplatit předem do 18. dne v měsíci na ﬁnančním
odboru MěÚ Telč u pí Procházkové.
- 11 -

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.

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.
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roupcovi. Zahajování nových kurzů každé první pondělí v měsíci na učebně
v Telči, Myslibořská ulice 317. Provádíme výuku a výcvik
všech skupin motocyklů a na osobní automobil. Další informace Vám rádi poskytneme na tel. 607 185 517.
• Koupím pozemek ke stavbě RD v Telči. Tel. +420 604 853 173.
• Zajímá vás rodinná historie? Zpracuji rodokmen vaší rodiny, cena dle individuální dohody. Kontakt: tel. 775 660 525,
e-mail: blanka.lednicka@psinec.com
• Prodám Peugeot 307 bílý; 1,6 benzin; r.v. 08/02; najeto 97
000 km; STK 08/10; + zimní pneu; 1. majitel; cena 135 000
Kč; tel. 602 530 473.
• Prodám dveře vchodové plastové a okna z neuskutečněné stavby. Bílá a hnědá, levně, přivezu zdarma. Tel. 777 106 709.
• Půjčovna společenských oděvů + zakázkové šití.
Dagmar Burianová, IČO 12430838, adresa Radkovská 582,
Telč (žlutý panelák u marketu JMB), telefon 739 669 238.
Pracovní doba pro půjčovnu: út, st 16 – 18 h. Zakázkové šití
po telefonické domluvě. Otevřeno od 15. září.
• VŠ 41/167/67 s 2,5letou dcerkou a humanitními zájmy hledá
hodného partnera – nekuřáka a dcerce tátu. Tel. 731 841 965.

Inzerujte v Telčských listech
Předplatné, inzerce: Informační středisko MěÚ

tel. 567 112 406-407

e-mail: tl @telc-etc.cz
- 12 -

Stane se ...

Stalo se ...

Svatováclavské časy

ukončení letní sezóny příjezdem
sv. Václava

sobota 26. září
10.00 – 17.00 hod.

náměstí Zachariáše z Hradce
V jezuitské koleji se pilně pracuje. Na nádvoří jsou již vidět dvě století zazděné arkády.
Foto: Ilona Jeníčková

14,30 hod. příjezd sv. Václava s družinou
10,00 – 17,00 hod. řemeslný trh
10.00 – 17.00 hod. Sokolnictví Falker
(možnost focení zdarma s dravci na
ruce)

Lidová malírna

Společnost JU-AIR z letecké základny ve švýcarském Dübendorfu u Zurichu pořádá
okružní lety s historickými letadly pro veřejnost i do zahraničí. 16. srpna jsme je mohli vidět i nad Telčí. Na snímku Jana Heráleckého Junkers 52 z 30. let.

Křižovatka Kasárna zažila černý srpen. O tragické havárii 13. 8., kterou dokumentuje snímek z archivu PČR, píšeme na straně 7. 14. srpna zde dokonce došlo ke kolizi cyklisty
s nákladním autem a 20. srpna řidič jedoucí od Třebíče „sestřelil“ auto přijíždějící od
Jihlavy na přilehlou louku. Škoda? Téměř 600 tis. Kč. Obě další havárie se naštěstí obešly
bez vážnějších zranění.
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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 na náměstí
Zachariáše z Hradce.

Keramická vázička z třicátých let minulého století ve stylu art deco

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ 00286745, zastoupené starostou Mgr. Romanem
Fabešem, jako zřizovatel příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Telč
vyhlašuje

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění a na základě usnesení rady č. 1026-2/70/2009. ze dne 5. 8. 2009

konkursní řízení
na funkci ředitele/ředitelky
Domu dětí a mládeže Telč, příspěvkové organizace
Požadavky: splnění předpokladů stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) , splnění předpokladů podle § 3 zákona (plná způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, zdravotní způsobilost, prokázaná znalost českého jazyka) a odborná kvaliﬁkace podle § 17 zákona , znalost
školských předpisů, organizační a řídící schopnosti, řidičský průkaz skupiny B.
Přihlášky zasílejte do 15. září 2009 do 12:00 hodin osobně na podatelnu Městského úřadu v Telči, nebo písemně na adresu
zřizovatele:
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

Obálku označit: (Konkurs DDM - neotvírat)
K přihlášce doložte:

• ověřené kopie dokladů o splnění předpokladu odborné kvaliﬁkace podle § 17
• doklady o průběhu zaměstnání potvrzené posledním zaměstnavatelem
• podrobný profesní životopis
• koncepci rozvoje a řízení dané organizace (max. 4 strany A4)
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky příspěvkové organizace

Nabídka volného bytu

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

Dle vyhlášky města Telče č. 2/92 „O zásadách pro nájem
bytů, které jsou ve vlastnictví města Telče“, nabízí město k
pronájmu následující byt

byt v Domě s pečovatelskou službou

v ulici U Háje 626, Telč – Staré Město
Byt č. 11 (2+kk) ve 4. podlaží
pokoj+kk 27,66 m², pokoj 18,48 m², chodba 7,56 m2
sklep 3,90 m2, koupelna 3,33 m², WC 1,11 m²
Výměra bytu celkem: 62,04 m2
Byt je bez základního vybavení.
Základní nájemné: 3 074,- Kč
Záloha za služby (teplo, voda a osvětlení společných prostor):
1 440,- Kč
Nájemné celkem: 4 514,- Kč
V nájemném nejsou započítány zálohy za el. energii a plyn.

Termín pro přijetí žádostí: do 30. září 2009

Adresa: Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 32 (1+0) situovaný ve 3. podlaží

Celková plocha: 26,50 m2
Nájemné celkem: 852,- Kč
Termín pro přijetí žádostí: do 30. září 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

Nezaměstnanost červenec

Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování
Jana Pavlíčková, tel.: 567 112 425
e-mail: jana.pavlickova@telc-etc.cz

BRYPA, spol. s r.o., Černíč 23
Výroba a montáž eurooken a další výrobky z masivu
(tel. 775 765 760)
Vestavěné skříně a jiné výrobky z lamina. Prodej
dřevotřísky, lamina a další velkoplošný materiál
(tel. 775 765 765)
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Město Telč
ČR
Oblast Telč
Okres
Kraj Vysočina

9,8
8,4
9,4
8,6
9,1

Dokončení ze str. 8

Dokončení ze str. 1

Jak funguje hospic

ZD Telč bude vyrábět ...

Staveniště bioplynové stanice v areálu ZD Telč za Oslednicemi.

Foto: Tereza Jeníčková

Instalovaný elektrický výkon kogenarační jednotky v bioplynové stanici bude
537 kW a tepelný výkon 620 kW. Projekt
předpokládá, že zařízení bude v provozu
prakticky celý rok, min. 8 000 hodin. Za
tuto dobu vyrobí přibližně 5 000 MWh
elektřiny a 5 600 MWh tepla.
Pro ilustraci, množství vyrobené elektrické energie tak v přepočtu postačí pro
pokrytí průměrné roční spotřeby elektřiny přibližně poloviny obyvatel Telče.
Tepelná energie poslouží pro potřeby
samotného fermentačního procesu a poskytne v budoucnu také ekologické vytápění areálu zemědělského družstva.

S dokončením výstavby celého areálu
na ploše 80 x 80 metrů počítá družstvo
na začátku příštího roku.
Provoz nového zařízení bude plně automatizovaný. Obslužné technologické
úkony si vyžádají práci jednoho až dvou
pracovníků družstva.
„To, že stát garantuje výkup takto vyrobené elektřiny na příštích dvacet roků, je
jedna z mála jistot, kterou dnes zemědělství má,“ vysvětluje na závěr odvážný krok
telčského družstva jeho předseda. O tom,
že bude mít také nezpochybnitelný přínos
v oblasti životního prostředí, nikdo nepochybuje.
O. Zadražil

Sběrový kalendář

9. září 2009. Svatební
horečka se nekoná

Kovový odpad
8. 9.

Biologický odpad
I. – II.
III.
IV.
V.

14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.

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

Letošní kombinace čtyř devítek v letopočtu nevyvolává u numerologů žádné
velké pozitivní prognózy o budoucnosti.
I tak si je možné vysvětlit relativní klid
mezi páry uvažujícími o vstupu do manželství před tímto datem. V době uzávěrky TL si na matrice telčské radnice zajistily svatbu na středu 9. září jen dva páry
novomanželů. „V jednom případě budou
oba z Jihlavy a ve druhém k nám přijede
ženich z Moravských Budějovic a nevěsta
z Třebíč,“ uvedla matrikářka Marie Němečková a dodala, „obojí svatebčané dali
přednost klasické době pro obřad, okolo
poledne. Na devátou ráno si nechtěl nikdo
přivstat.“
/z/
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Se službou dobrovolníků není u nás
zatím příliš mnoho zkušeností, a tak se
také zajímáme o jejich vytížení i o to,
kdo se může stát dobrovolníkem. Den
v hospici je rozdělen do pěti cyklů, ve
kterých jsou zde přítomni nejméně dva
dobrovolníci.
Podle Evy van Dijk věnuje jeden dobrovolník službě v hospici asi 8 hodin
týdně a na každého vyjde jedna noční služba za měsíc. Dobrovolníkem se
může stát každý, kdo chce takto pomáhat. Není předepsané konkrétní vzdělání.
Pro zmíněný hospic je zásadní pohovor s
jeho ředitelkou a potom následují první
služby pod vedením zkušených dobrovolníků. O tom, kdy začne dobrovolník
sloužit samostatně, rozhodne ředitelka
hospice. „Ta naše má velké životní zkušenosti, přirozenou autoritu a zajímavé
vzdělání. Vystudovala teologii,“ připomněla na závěr rozhovoru Eva van
Dijk, která by ráda to, co vidí pozitivní
na životě v Holandsku, přenesla do své
původní vlasti.
/z/

O BASICu

Se Studijním centrem BASIC jsem se setkala před třemi lety, když k nám začaly
chodit letáčky do školy. Další moje setkání s BASICem bylo prostřednictvím mého
žáka, který do centra docházel.
To vzbudilo můj zájem a centrum jsem
osobně navštívila. Seznámila jsem se s prací v centru, jeho programem a jeho dobrými výsledky při doučování dětí, které mají
problémy s učením. Já osobně mám 23 let
praxi ve školství, kde jsem působila jako
učitelka pro první stupeň. Ve srovnání s
klasickou výukou ve škole a prací v BASICu je ten rozdíl, že je tam možný individuální přístup k dítěti a úzká spolupráce
s rodiči. Ke každému dítěti se tu přistupuje jako k osobě, která má své speciﬁcké
problémy, na které je se potřeba zaměřit a
vyřešit je. Výuka v BASICu se zaměřuje na
budování sebevědomí dětí a jejich vztahu
k učení.
Proto mohu z pohledu učitele toto centrum jen doporučit, nejen rodičům, kterým
ubude práce a trápení s učením, ale i dětem, které budou ve škole sebevědomější,
úspěšnější a spokojenější.
Pro učitele ve škole je takové dítě potom přínosem, protože lépe zvládá školní učivo.
Posláním Studijního centra BASIC je zvládnout problémy ve čtení, psaní, pravopise,
matematice a v učení celkově, a tím dát
šanci dítěti na lepší uplatnění v budoucím
životě.
Mgr. Lenka Pavlasová

Dotazník Martiny Lancingerové
Vystudovala ﬁlosoﬁi a historii na Filozoﬁcké fakultě Karlovy univerzity. Provozovala
vlastní galerii s čajovnou. Vždy ráda kreslila. Již devět let je „na volné noze“ a živí se
malováním obrazů. Převážně veselých.
Některé jste mohli vidět na červencové výstavě v síni ZUŠ na náměstí. Je autorkou
plakátu letošního
ročníku Prázdnin
v Telči. Moc se líbil. Dotazník TL
vyplnila Martina
L anc ing e rová ,
uměleckým jménem Kasandra.
Ukázky
jejích
prací najdete na
straně 22.
V kolika letech vznikla Vaše první kresba?
Asi ve třech.
Pamatujete si, co na ní bylo?
Samozřejmě sluníčko.
Jakou jste měla známku z kreslení na
základní škole?
No, několikrát jsem to dotáhla i na dvojku, protože mě nebavilo kreslit podle zadání paní učitelky.
Jaký obraz obdivujete?
Český Krumlov a Jindřichův Hradec od
Marie Brožové, autorky projektu „Obhajoba pastelky“.
Vystudovala jste historii. Současná
doba podle Vás?
Je příliš uspěchaná a konzumní, ale zato
se každý může svobodně rozhodnout, co
chce dělat.
Kterou historickou událost byste chtěla
nakreslit?
Ani ne tak událost, spíš období. Například telčské náměstí za renesance, plné
dobových postaviček.
Malířský vzor?
Helena Zmatlíková, Iva Hütnerová.
Proč přezdívka Kasandra?
Podle mého historického kostýmu, což je
bílá halenka, červená sukně a černá šněro-

vačka. Přezdívku mi dali tady v Telči před
deseti lety, protože tehdy běžela v televizi
jakási telenovela „Kasandra“ a já prý jsem
vypadala přesně jako hlavní hrdinka. Jelikož nemám televizi, dlouho jsem netušila
proč. Ale Kasandra už mi zůstala.
Vaše představa o štěstí?
Domeček se zahrádkou a velkým ateliérem,
abych už nemusela zakopávat o malířské
potřeby i na záchodě.
Oblíbená kniha, autor?
Budete se divit, ale F. L. Věk, hlavně druhý díl.
Květina?
Kopretina.
Barva?
Černá, červená a tyrkysová.
Výstavu v Telči jste nazvala Jako v nebi.
Vy víte, jak to v nebi vypadá?
No přece jako v Telči o folkových prázdninách. Pořád se tam něco zajímavého
děje.
Bruslíte ráda?
Moc, hlavně jen tak na rybníku.
(Pozn. redakce: Jeden z jejích obrazů se
jmenuje Bruslení v Telči.)
Malířka a sport?
Já se tak strašně natahám s krabicemi
svých výtvorů, že sportovat už nemám
sílu.
Malířka a kuchyně?
O tu se ve vlastním zájmu stará manžel.
Jak odpočíváte?
Vleže, s knihou, ale bohužel jen velmi
zřídka.
Na co se zeptáte TL?
Není to skrytá reklama, když napíšete, že
mé obrazy budou nadále celoročně k vidění v Galerii Wimmer.
TL:
Ne. S galerií dlouhodobě spolupracujeme a právě teď stále častěji hovoříme s
panem Wimmerem o jednom společném
projektu TL a jeho galerie. Pokud se ho
podaří realizovat, mohla by to být spíš
reklama na zmíněný projekt.
/z/

Léto bylo a nebylo
Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice od 21. 7. do 20. 8. 2009.

Červenec v číslech

Průměrná teplota: 18,1 °C
Průměrný tlak: 1015,4 hPa
Srážky: 39,8 mm
Maximální teplota: 34,1 °C, 22. 7. v 15,13
Minimální teplota: 8,0 °C, 12. 7. ve 2,56
Kdy nejvíce zafoukalo: 24,1 km/h, 8. 7.
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Pozvánka na soutěž

V Nové Říši se zase bude
štrůdlovat
V sobotu 19. září mají všichni, kdo rádi
pečou štrůdl, možnost „udělat díru do
světa“. Aktivní Novoříšský kulturní spolek NOKUS, Mikroregion Telčsko a obec
Nová Říše pořádají tento den další ročník
stále populárnější soutěže Štrůdlování.
Od 14 hodin do tři čtvrtě na tři přijímá odborná porota v jídelně restaurace
Na Blatech soutěžní výrobky. Opět jsou
vyhlášeny tři kategorie – slaný a sladký
štrůdl a Z jablka cokoliv a jakkoliv, aby
se to dalo jíst nebo pít. V té se soutěžícím
nekladou žádné podmínky.
„Důležité je přinést jeden štrůdl či jablečnou specialitu na ukázku a jednu na
ochutnání – tzn., jeden výrobek bude
sloužit jako výstavní exponát a druhý se
rozkrájí porotě k ochutnání,“ uvedla pro
TL Magda Pojerová z NOKUSu.
Také upřesnila, že štrůdly nemusejí být
jen z jablek.
Celá soutěž je anonymní – každý soutěžící dostane při registraci své soutěžní
číslo, které si vylosuje, a pod tímto číslem
jeho výrobky soutěží.
Soutěž je otevřená pro všechny příchozí.
Štrůdlování, které oﬁciálně začíná v novoříšském kulturním domě v 15 hodin, má
letos také bohatý doprovodný program.
Moderovat je bude Petra Emmerová z Českého rozhlasu Region –Vysočina, vystoupí
hudební skupina Pilgrim Pimple, rakouský
dětský folklorní soubor z Raabsu a český
soubor Dřeváček.
mp

Zakončení léta ve mlýně
Vnorovice
v sobotu 5. 9. taneční zábava:
20.30 hod. CS ROCK Aréna (Praha)
Hospůdka u splavu – Mlýn
Vnorovice

www.vnorovice.cz

Senioři komunikují. I v roce 2009
V letošním roce probíhá již 3. ročník
projektu Senioři komunikují, který s ﬁnanční podporou Nadace Václava a Livie
Klausových probíhá na ZŠ Masarykova
v Telči. Tato týdenní akce se ze strany
seniorů těší velké oblibě. V říjnu tohoto
roku škola pořádá již 6. kurz zaměřený
na obsluhu internetu a elektronické pošty pomocí počítače, zvládnutí mobilního
telefonu a možností platebních karet.
Výuka pod vedením lektora školy Mgr.
V. Semotána probíhá v moderní klimatizované učebně výpočetní techniky. K
dispozici je i minikuchyňka, kde si mohou senioři odpočinout nad šálkem kávy

nebo čaje, osvěžit se a popovídat si o
probíraném tématu. Každý účastník dostane na začátku kurzu k dispozici výukový text, speciálně připravený Nadací k
zvládnutí látky i naprostými začátečníky.
Funkce mobilního telefonu předvede zástupce partnera projektu T-Mobile, případně náš lektor. Platební karty představí
již tradičně zástupci České spořitelny.
Kurz je pro seniory bezplatný, výuka se
koná od 5. 10. do 9. 10. vždy v odpoledních hodinách. Přihlášky přijímáme na
telefonu 604 343 986 do 15. září 2009.
Velice rádi vás přivítáme v naší škole.
Tomáš Marek, koordinátor projektu

Téma měsíce

Brambory. Na jaře
bude problém
Letošní počasí s mimořádným množstvím srážek, velkými výkyvy teplot a
vlhkostí vzduchu nepřeje pěstitelům
brambor. „Naše družstvo se nepovažuje za velkého producenta této, pro
Vysočinu kdysi typické plodiny,“ uvedl pro TL předseda ZD Telč Ing. Miroslav Nosek. Letos je telčské družstvo
pěstuje na 50 ha. „Na podzim odhaduji nadbytek nabídky a z toho plynoucí
nízkou cenu zimních brambor. Velkou
neznámou je ale jejich trvanlivost,“
říká předseda Nosek a stejně jako jiní
pěstitelé odhaduje, že na jaře se cena
brambor dostane hodně vysoko.
/z/

Vzkaz ze hřbitova
Když jste z hrobu na hřbitově u sv.
Anny kradli vzrostlou okrasnou dracénu, viděli jsme vás. Až se budete
chystat sem za námi, a může to být
docela brzy, ta kytka se promění v
závaží, které vás bude hodně tížit.
Vzpomenete si na to!
/z/

O přestávce bylo v loňském kurzu seniorů živo. Jako v každé jiné škole.
Foto: Tomáš Marek

www.telc-etc.cz

Katedra architektury, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze
a Město Telč
si Vás dovolují pozvat
na výstavu kreseb posluchačů studijního programu

„Architektura a stavitelství“

TELČ 09´
výstavu zahájí vedoucí Katedry architektury FSv ČVUT v Praze

Doc. Ing. Arch. Václav DVOŘÁK, CSc.

ve středu 16. září 2009 v 16 hodin ve vstupní síni radnice v Telči, výstava potrvá do 20. října 2009
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Němci se učili
ČD Bike. Na Vysočině jedině v Telči v Telči česky

Na dráze si může turista půjčit kolo

Nechce se vám trmácet s kolem na dovolenou? Nevadí, nechte kolo doma a půjčte
si ho u nás. Přímo na nádraží si můžete
vypůjčit kvalitní trekingové kolo a vydat se
na cestu. Kolo můžete vrátit i v jiné stanici, než jste si ho vypůjčili. Navíc můžete
vypůjčené kolo přepravovat zdarma vlakem na vybraných tratích blíže k cíli svého
výletu.
Takto lákají České dráhy na novou
službu, kterou zavedly v některých železničních stanicích. Telčská je jednou
z nich. V současné době je také jedinou
železniční stanicí v kraji Vysočina, která
ji poskytuje. Vypůjčené kolo můžete na
Vysočině ještě vrátit v krajské Jihlavě.

pinu turistů, kterou Jitka Havlíčková na
nádraží v Telči najednou odbavila, čítala
20 lidí. Služba půjčování kol na železnici zatím nemá dlouhou tradici, a tak se
také zajímáme, jak půjčení kola probíhá
v praxi. „Zájemce musí předložit dva své
osobní doklady, podepíše jednoduchou
nájemní smlouvu, složí zálohu 1000 Kč
na jedno kolo nebo 2000 Kč za dvě až pět
kol, zaplatí půjčovné a může vyrazit na
cestu,“ rychle vypočítala paní Havlíčková. Půjčovné na jeden den je 160 Kč,
půldenní 120 Kč. Držitelé slev Rail plus
mají slevu i na půjčovném.
A kdy si kolo v Telči můžete vypůjčit?
Prakticky po celý den, v době provozu

pokladní přepážky, která je otevřena ve
všední dny od 6,35 do 18,15 a v sobotu
a v neděli od 8,20 do 17,15.
Rezervace kol se vyřizuje na telefonu
725 754 757, nebo e-mailem zsttecpujkol@epos.cd.cz
Půjčovny kol jsou na železnici v provozu od 1. dubna do konce října.
/z/

O tom, že se v Telči v různých jazykových kurzech vyučují cizí jazyky, pravidelně informujeme. Čtenáře TL možná
překvapí, že se zde o prázdninách také
vyučuje čeština. Navíc intenzivně!
Jak TL informovala Marta Procházková, již po druhé si Telč zvolila za místo
pořádání intenzivního kurzu češtiny jazyková škola Tschechisch-Sprachkurse.
de z Mnichova. Ta jinak vyučuje český
jazyk po celý rok v různě dlouhých kurzech v Německu.
V posledním červencovém týdnu se do
hotelu Antoň sjelo 11 zájemců o rychlé
zvládnutí naší mateřštiny. „Studenti byli
tentokrát nejen z Německa, ale také z Rakouska a dokonce z německy mluvící části
Itálie,“ zdůraznila Marta Procházková, která zde působila jako lektorka. Na otázku,
proč se stále objevují zájemci o studium
nelehké češtiny, pak uvedla: „Někdo se učí
česky kvůli svému partnerovi, příbuzným
či předkům. Jiní chtějí lépe rozumět svému
obchodnímu partnerovi nebo zamýšlí v Česku pracovat. Motivace je u každého prostě
jiná.“
V každém případě zmíněná jazyková
škola zaznamenává, podle její majitelky
Radany Dielmannové, která v Telči působila také jako lektorka, trvalý růst počtu
zájemců o výuku češtiny.
V průběhu kurzu, ve kterém byli studenti rozděleni podle pokročilosti do
dvou skupin, absolvují jeho účastníci
klasických 48 vyučovacích hodin. Dále
jim škola nabízí možnost zhlédnutí českých ﬁlmů a účast na právě probíhajících
kulturních akcích ve městě.
Samozřejmostí je pak prohlídka Telče
a výlety do okolí.
Studenti z prázdninové Telče odjížděli
nejen s množstvím gramatických cvičení, ale také s příslibem jazykové školy, že
se kurz do Telče příští rok vrátí. Zásluhu
na tom má i hotel Antoň, který pro kurz
vytvořil velmi dobré podmínky.

http://www.cd.cz/
volný čas/půjčovny
kol

Marta Procházková vystudovala telčské nižší gymnázium. Poté absolvovala
Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži a Filozoﬁckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor český jazyk
a literatura a hudební věda. Působí jako
externí lektorka jazykové školy Tschechisch-Sprachkurse.de
/z/

Foto: Tereza Jeníčková
Na internetových stránkách ČD, kde
tuto službu nabízejí, byste zatím Vysočinu marně hledali. Telč je zde přiřazena
do regionu jižní Čechy, kde má půjčování kol na železnici velkou oblibu.
Telčská stanice disponuje třemi pánskými a dvěma dámskými koly. „Zájemce
si kolo může dopředu rezervovat,“ uvedla
pro TL Jitka Havlíčková, která na nádraží v Telči vede také půjčovnu kol. Zná
odpověď i na otázku, co se stane, když
je zájemců o půjčení více, než je počet
kol, se kterými stanice disponuje. „Pokud se zájemci ozvou včas dopředu, není
problém půjčit téměř jakékoliv množství
kol. Na domluvený termín je nám dodá
centrální půjčovna.“ Zatím největší sku-
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Sport

Hasičské září. V Telči

Fotbal

Start se povedl
Lepší start si nemohli fotbalisté SK v
krajské soutěži přát. V prvním kole nového ročníku zvítězili doma nad Štěpánovem nad Svratkou 3:1 (branky Holý 2,
Všohájek 1) a ve druhém dokázali, jako
jediní v tomto kole, přivézt bod z hřiště
soupeře, když remizovali 1:1 v Rozsochách (branka Chalupa).
Další program fotbalistů v krajské soutěži je následující:
Po uzávěrce TL, v neděli 23. 8., hostí
doma SK Vrchovinu B (Nové Město na
Moravě) , 30. 8. zajíždí do Herálce (ZR),
v září pak na domácím hřišti hrají 6.9.
se Studencem, 20. 9. s Borovinou Třebíč,
27. 9. s Lukama nad Jihlavou a na počátku října (1. 10.) budou hostit Čáslavice
– Sádek.

volejbalové kurty pod sokolovnou
10,00
17,00
10,00
17,00
10,00
10,00
10,00

Hasiči
4. - 6. 9.

Volejbal
5.9.
8.9.
19.9.
22.9.
27.9.
3.10.
4.10.

Foto: Tereza Jeníčková

Muži
Přibyslav B
Ženy
Dobronín
Muži
Chotěboř
Ženy
Bedřichov A
Juniorky Třebíč hala
Muži
Dobronín A
Juniorky Náměšť hala

Motokros

6. 9.
areál na Dyjických mostech
Motokrosové závody O pohár města
Telče III

trénink od 9.00 hod.
závod od 13.00 hod.
www.motoklubtelc.cz

Mezinárodní FIRE-Trophy 2009

okružní jízda historických zásahových
vozidel, www.ﬁretrophy.at
pátek 4. 9.
15.30 Prolog k Dolnorakouské zemské
výstavě
večer Hasičský výčep v Garsu
sobota 5. 9.
9.00 Slavnostní přehlídka v Hornu
10.30 Průjezd Raabsem
13.00 Zastavení v Heralticích
16.30 Slavnostní akt v Jihlavě
večer Country festival ve Štokách
neděle 6. 9.
11.00 Zastavení v Telči na náměstí
14.00 Průjezd Dobersbergem
17.00 Slavnostní přehlídka v Garsu
5. 9.

náměstí

Hasičský den

republiková soutěž dobrovolných hasičů
v požárním útoku a soutěž mladých hasičů
www.sdhnevcehle.cz
19. 9.

10.00

Hasičský pětiboj

Foto: Tereza Jeníčková

areál na Luční ul.

profesionální hasiči z celé ČR, zástupci
dobrovolných hasičů z regionu
pořádá Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, stanice Telč, ve spolupráci s SDH
Telč, OSH Jihlava a Policie ČR
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Cyklistika
Druhý výjezd na Javořici
19. září ve 13 hodin odstartuje od kulturního domu v Mrátkotíně druhý ročník
rekreačního výjezdu na nejvyšší vrchol
kraje Vysočina – Javořici. Trasa výjezdu
povede po cestě kolem Mrzatce k Čejkovně, poté k Březové boudě, Světelské
chatě až na vrchol Javořice, kde bude
kontrolní stanoviště. Zde každý účastník
dostane samolepku na rám kola s dosaženým časem na vrcholu. Ti, kteří pojmou
celou trasu závodně, mohou pokračovat
ihned dolů. Ostatní se budou moci občerstvit, prohlédnout nový horní díl vysílače
a teprve poté se vydat na zpáteční cestu
kolem Studánky Páně a Hraběcí chaty
přes Řásnou a Lhotku zpět do Mrátkotína. Zde, na místě startu, jim bude na samolepku zapsán výsledný čas.
Ani tentokrát se nebude vybírat žádné
startovné a nebudou předávány žádné
hodnotné ceny vítězům, snad jen drobné
ocenění nejlepšímu muži, ženě a dítěti
do 15 let. Zato jako v minulém roce pro
vás Myslivecké sdružení Jasanky připraví
v kulturním domě něco dobrého z myslivecké kuchyně.
A abychom se rozešli s veselou, pozvali
jsme na třetí hodinu i živou hudbu. Posedět budou moci i ostatní občané, kteří si
nevyrazí na kolech.
Miroslav Požár

Kulturní kalendář

Památkový ústav v Telči
připravuje

26. 9. 10 – 17
náměstí
Svatováclavské časy
pohádka pro děti i dospělé, historické divadelní vystoupení skupiny historické
dělostřelby a šermu Společenství svobodných pánů z Jihlavy, města královského
14.30 příjezd sv. Václava s družinou
10 - 17 řemeslný trh
10 - 17 Sokolnictví Falker (možnost focení zdarma s dravci na ruce)

22. 6. – 30. 9.
Klíč v zámku
zámecká zahrada
výstava dřevěných soch rodáka z Nové
Říše uměleckého řezbáře Petra Krajíčka

Přednáškový cyklus Územního odborného
pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.

20. 8. – 13. 9.
My Evropané
zámecká zahrada
projekt fotografů Georga Waltera a Stanislava Maxy, 700 fotograﬁí, 1000 občanů
z České republiky a Rakouska, z regionů
Waldviertel a Jihočeského kraje

Kulturní krajina

Koncerty

16. 9. – 20. 10.
TELČ 09´
vstupní síň radnice
výstava kreseb posluchačů ČVUT Praha
studijního programu „Architektura a
stavitelství“
vernisáž výstavy ve středu 16. září v 16
hodin

9. 9.
19.00
kostel Jména Ježíš
PONTES 09 - Mosty porozumění
Program: J. Haydn: Smyčcový kvartet
C dur op. 33 č. 3 „Ptačí“, W. A. Mozart:
Exsultate, Jubilate KV 165, U. Chitman:
Adon Olam
Účinkují: Sivan Rotem – soprán (Izrael),
Eduard Spáčil – klavír, Virtuosi quintet,
Oldřich Vlček - housle
www.pontesfestival.com
10. 9. 19.00
kostel Jména Ježíš
Mladý komorní orchestr Ostwürttemberg
sbor partnerského města Jihlavy, německého Heidenheimu
Program: díla Dove, Duruﬂé, Górecki, Kaminski, Lauridsen, Mendelssohn-Bartholdy
17. 9. 19.30
sál ZUŠ
Pěvecký recitál
Martino Hammerle – baryton (Rakousko), doc. Šárka Králová – klavír, HF
JAMU Brno
Program: árie z oper R. Wagnera, W. A.
Mozarta, B. Smetany, G. Rossiniho, G.
Verdiho, písně z operet F. Lehára a C.
Millöckera, italské písně a písně z amerických muzikálů

Výstavy

15. 6. – 15. 9.
Keramika z Bechyně
věž sv. Ducha
práce studentů SPŠ keramické Bechyně

Klub zdraví

16. 9. 18.00
hotel Antoň
Cukrovka - epidemie 21. století nebo
nový strašák?
Přednáší Petr Tržil, absolvent institutu životního stylu, ochutnávka, zpívání s kytarou

Chovatelé

13. 9. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek

23. září od 18.00 hodin
Přednáší: Mgr. Tomáš VÍCHA, NPÚ
– ú.o.p. v Telči
Pojem „kulturní krajina“ je pro laika
mnohdy špatně srozumitelný. Kulturní
krajina, tj. lesy, pole, louky, komunikace
i lidská sídla, která vznikla přetvořením
původní přírodní krajiny člověkem, je však
nedílnou a velmi důležitou součástí našeho dědictví a potřebuje stejnou pozornost
a péči jako ostatní památky.
Přednáška se koná v obřadní síni na
radnici v Telči.

Festivia Chorus bude
slavit
V sobotu 19. září oslaví v Evangelickém
tolerančním areálu ve Velké Lhotě zdejší
pěvecký sbor Festivia Chorus slavnostním koncertem 5. výročí svého založení.
Koncert začíná v 19,19 a očekává se, že
vystoupí řada hostů.

Zase chyba

V Jemnici teče Želetavka
Uzávěrka příštího čísla

18. září 2009
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Sobota 12. září na zámku v Telči

Schola Gregoriana Pragensis
umělecký vedoucí David Eben

Předprodej vstupenek 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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V minulém čísle TL jsme k článku Evy
Požárové o cyklojízdě Telč – Vídeň uveřejnili snímek jejích účastníků při průjezdu Jemnicí. V popisce pak bylo uvedeno,
že cyklisté zde přejíždí Dyji. V Jemnici
Dyje neteče, nás upozornilo několik
pozorných čtenářů. Účastníci cyklojízdy
jedou na zmíněném snímku po mostě v
Jemnici samozřejmě přes Želetavku. Za
hrubou neznalost regionálního zeměpisu
se nejen omlouváme, ale i stydíme.
Redakce

Společenská rubrika Počasí v červenci

Bohoslužby

Vítáme nové občánky

5. 9.
6. 9.
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8. 9.

út

12. 9.
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19. 9.
20. 9.
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26. 9.
27. 9.
28. 9.
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Zuzana Slámová, Staré Město
Eliška Mazalová, Staré Město
Jiří Procházka, Štěpnice
Jiří Mandát, Podolí
Vanessa Malečková, Staré Město
Michaela Hustáková, Staré Město
Jan Brtník, Staré Město
Veronika Marková, Štěpnice
Ester Šindelářová, Podolí

Blahopřejeme novomanželům

David Hajn, Telč
a Hana Marečková, Telč
Libor Krůza, Brno
a Jitka Sovová, Jihlava
Pavel Barták, Jihlava
a Monika Havlová, Jihlava
Aleš Martinek, Jablonec nad Nisou
a Michaela Pospíšilová, Jablonec
nad Nisou
Mgr. Petr Svoboda, Praha
a Mgr. Ivana Navrátilová, Praha
Jiří Švrček, Police
a Darja Andrejeva, Nižnij Novgorod
Michal Bártů, Želetava
a Pavla Němcová, Jakubov
Pavel Komzák, Nová Ves
a Kamila Hejsková, Jihlava
Tomáš Řehounek, Jihlava
a Petra Pahrová, Jihlava
Ing. Petr Sadlon, Mysliboř
a Iveta Němcová, Krahulčí
Pavel Gabriel, Telč
a Oleksandra Doloshytska, Ukrajina
Milan Bartoněk, Věžná – Jabloňov
a Radomíra Krymová, Jabloňov
Ing. Kamil Branda, Velká Bíteš
a Dagmar Gazdová, Velká Bíteš
Jiří Linhart, Třebíč
a Lucie Borková, Třebíč
Michal Toman, Brno
a Veronika Salátová, Brtnice
Martin Dobiáš, Petrovice
a Pavlína Hrušková, Brumovice

Opustili nás

Jana Kubištová, Štěpnice
Marie Komínová, Staré Město

68 let
82 let

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

Červenec měl tentokrát letní charakter. Byly opravdu letní teploty s maximy
většinou nad 20 °C, ale okusili jsme i tři
dny nad 30 °C. Bylo jenom několik málo
chladnějších dnů s maximy pod 20 °C a
s nočními minimy pod 10 °C. Počasí se
vyznačovalo velmi proměnlivou oblačností a častými srážkami, většinou ve
formě dešťových přeháněk spojených s
bouřkami. Zvláště v první dekádě měsíce
bylo několik větších denních úhrnů srážek s naměřenými hodnotami na stanici
10 až 26 mm. V Telči a okolí však byly
pomocí zahrádkářských srážkoměrů naměřeny hodnoty i 50 až 60 mm, někdy i
s kroupami. Nebylo to přesné a oﬁciální
měření, ale dává obrázek o tom, jak záleží
na poloze místa měření vůči srážkovému
oblaku. Pod jeho centrální částí mohlo
napršet i více. Markantně se to projevilo
hned 1.července za bouřky. Silné srážky
dokázaly během asi tří hodin naplnit
vypuštěný Staroměstský rybník. Trochu
to připomínalo scénu ze seriálu „ Návštěvníci“. Voda se dokonce rozlila i do
přilehlé ulice Na Korábě. Místy došlo na
polích k polehnutí zemědělských plodin,
ale jinak větší škody na majetku naštěstí nevznikly. Pochopitelně takhle nebylo
stále. Bouřky s deštěm sice byly časté a
někdy i po několik dnů za sebou, ale mezi
tím bylo i krásné a slunečné počasí, rostly
houby a bylo pěkné koupání - tak, jak se
na léto sluší.
Měsíc hodnotíme teplotně jako slabě
nadprůměrný, srážkově mírně nadprůměrný.
Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Nové knihy městské knihovny
Smích je k nezaplacení, zvláště po zdražení všeho ostatního.
Ivan Fontana: Klobouk myšlenek

Beletrie

Amrein: Riskantní zásah; Cornwell:
Azincourt; Procházková: Nazí; Brown:
Nebezpečná podoba; Koontz: Oči soumraku; Kertész: Člověk bez osudu; Whitton: Dáma v modrém hedvábí; Welsh:
Acid house; Kohout: Hvězdná hodina
vrahů; Reichs: Divoké kosti; Meyer: Hostitel; Matuška: Tisíc mil, těch tisíc mil…

Dětská

Braunová: Princové nemyjou záchod;
Wilson: Holka na hlídání; Kratochvíl:
Jejda a Helemes; Kunešová: Originální
šperky z FIMA; Moritz: Klička a gól; Ullrich: 1000 důvodů, proč se netrápit láskou; Simpsonovi - komiksový nářez
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová
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Římskokatolické

18.00
7.30
9.00
10.30
8.00
18.30
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
8.00
18.30

Matka Boží
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
Matka Boží
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Štěpnice
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Jakub

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

Poděkování

Děkujeme za všechna blahopřání, která
jsme dostaly k našemu životnímu jubileu. Zvlášť děkujeme za blahopřání představitelům města. Velmi nás potěšilo.
Anna Navrátilová, Marie Olejníková

Vzpomínka
Dne 25. července 2009 uplynulo 105 let
od narození pana Ludvíka Sušického,
učitele v Telči. Jeho manželka Marie by se
dožila 18. srpna 2009 100 roků. Zemřela
22. října 2008.
Prosím o vzpomínku ty, kteří je znali, zejména bývalé žáky.
Dagmar Fixelová, dcera s rodinou
Úsměv Tvůj laskavý, Tvé oči známé v srdíčku, ukrytého navždy Tě, tatínku máme.
Dne 5. září 2009 by se
dožil 78 let pan Jan
Sejrek z Telče. S láskou vzpomínají manželka, dcery Jana a Jitka s rodinou a ostatní
příbuzní.

Léto v Telči II.

Parní léto a mažoretky.

V hotelu Antoň se učili Němci česky. Více na str. 18.

V ZUŠ vystavovala Martina Lancingerová Kocoura na zámku i Bruslení
v Telči. Její Dotazník najdete na str.
16. Více o Martině Lancingerové na:

www.kasandra.cz
Bratři Ebenové hráli a zpívali. A také zašli na Dolnorakouskou zemskou výstavu.
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Foto: Ilona Jeníčková, Marta Procházková, archiv DRZV
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