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Z jednání rady města
38. schůze - 16. května
- RM vzala na vědomí přehled pohledávek
města k 30. 4. 2012.
- RM schválila provedení rozpočtového
opatření na úhradu projektu akce „Osvětlení cesty kolem Štěpnického rybníka“.
- RM rozhodla, že vítězem veřejné zakázky „Zvýšení bezpečnosti podél komunikace I/23 – III. etapa (ulice Slavatovská)“ je
společnost KROVYS Telč.

39. schůze - 30. května
- RM schválila uzavření nájemní smlouvy s občanským sdružením Croquet
Club Dynamo Telč na pronájem pozemků a budov v ulici Batelovská za účelem provozování stávajících sportovišť
a vybudování sportovního zázemí pro
aktivity občanského sdružení Croquet
Club Dynamo Telč, o.s.
- RM schválila cenovou přílohu pro rok
2012, platnou od 1. 5. 2012 pro provoz
Sběrného dvora nebezpečných odpadů
v Telči.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
na akci „Kanalizace ul. Tyršova – bývalé autobusové nádraží, sportovní areál“,
jmenovala komisi pro otevírání a hodnocení nabídek a schválila seznam oslovených dodavatelů.

sKarty jsou již i v Telči
Od července začne také telčské pracoviště
Úřadu práce nabízet klientům jednu z novinek sociální reformy, tzv. sKartu, oficiálně Kartu sociálních systémů. Podle plánů Ministerstva práce a sociálních věcí ji
pak do konce letošního roku budou muset
mít všichni příjemci některé z dávek, které
úřad práce vyplácí. Důvod? Právě prostřednictvím zmíněné karty budou dávky nově
od ledna příštího roku jednotně vypláceny.
O které dávky se jedná, upřesnila pro TL
Jana Moudrá z telčského kontaktního
pracoviště ÚP: „Především všechny dávky státní sociální podpory, například rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení či
porodné, ale také další, jako dávky v hmot-

né nouzi, příspěvek na péči, dávky pro
osoby se zdravotním postižením a dávky
v nezaměstnanosti. U osob se zdravotním
postižením bude karta navíc plnit funkci
průkazky TP, ZTP a ZTP/P se všemi jejími
výhodami,“ doplnila Jana Moudrá.
Vydání karty jedenkrát za čtyři roky bude
zdarma. Karta umožní u bankomatů České
spořitelny jeden výběr hotovosti ke každé
dávce zdarma. Výběr z bankomatů jiných
provozovatelů je ale zpoplatněn. Kartou
se může také platit v obchodech. Při čerpání účelových dávek ji ale nebude možné v některých případech (herny, zlatnictví) použít.
/z/

40. schůze - 13. června
- RM schválila udělení výjimky z počtu
dětí u Mateřské školy Telč pro školní rok
2012/2013: pro třídy 1., 2., 3., 4. a 5. MŠ
Komenského na počet 28 dětí, pro třídy
1. a 2. MŠ Nerudova na počet 25 dětí.
- RM schválila udělení výjimky z obecně
závazné vyhlášky o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku agentuře ArtTriton, s.r.o., Praha, na pořádání akce hromadného charakteru Klasika
pod hvězdami 2012 Carmen od soboty
21. července od 08.00 hod. s ukončením
v 05.00 hod. následujícího dne.
- RM vzala na vědomí informaci o konání Horáckého jarmarku 14. července na
náměstí Zachariáše z Hradce.
- RM schválila zveřejnění záměru pronájmu prostor kotelny, vč. technologie
v objektu polikliniky, za účelem zajištění dodávky tepla pro objekt polikliniky.
- RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na akci „Zvýšení bezpečnosti podél
komunikace I/23 – III. etapa (ulice Slavatovská)“ se zhotovitelem, společností
SATES ČECHY Telč.
- RM schválila v souvislosti s realizací akce „Odbahnění a rekonstrukce
Štěpnického rybníka v Telči“ uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízestr. 2

NOVÉ SÍDLO ÚŘADU PRÁCE. Do poloviny minulého století byl přízemní objekt na
snímku Ilony Jeníčkové ve Slavatovské ulici nepřetržitě sídlem Hospodářské správy
panství Podstatských - Lichtensteinů. Od 1. července zde nově najdeme všechna pracoviště Úřadu práce v Telči.

Změna sídla Úřadu práce
Od 1. července 2012 je sídlo

Kontaktního pracoviště
Úřadu práce v Telči
ve Slavatovské ulici čp. 98 ve Štěpnici

ní věcného břemene na pozemku ČR Národní památkový ústav.
- RM schválila udělení výjimky dle obecně závazné vyhlášky o zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
Zdeňku Šimkovi a Lukáši Mazalovi pro
konání akce na veřejném prostranství po

Konzultační den
rady města
středa 18. 7 . od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ

22:00 hod. v sobotu 14. července v prostorách „Bufíku U Roštěnky“ u rybníka
Roštejn s ukončením v 02.00 hod. následujícího dne.
Všechna usnesení rady města v úplném
znění najdete na www.telc-etc.cz

Radosti a starosti telčského starosty
Dokončeny druhé
úseky silnice
Téměř na den přesně se daří firmě Colas
dodržovat naplánované harmonogramy
jednotlivých etap rekonstrukce průtahu silnice I/23 Telčí. Před koncem června byly
dokončeny druhé poloviny úseku mezi křižovatkou Jihlavská a centrálním parkovištěm a úseku před železničním přejezdem. Tím se podstatně ulehčí průjezd obou
stěžejních křižovatek na této silnici, což
určitě zrychlí provoz Telčí.
V současné době se již pracuje na polovinách dalších úseků – podél hotelu Antoň
ven z města a pravé straně vozovky od
železničního přejezdu směrem na Třebíč.
Práce byly zahájeny i na nedodělaném úseku u mostu v ulici Na Posvátné. Rozpracované části mají být dle harmonogramu
dokončeny zhruba do konce července, druhé poloviny pak do konce srpna.
Nejsložitější část rekonstrukce – křižovatky s ulicemi Jihlavská a s ulicí Staňkovou
přijdou na řadu v září. Nyní se rozhoduje
o způsobu provádění prací. O dalším postupu vás budu informovat v příštím čísle.
Už jen drobnosti zbývají firmě Sates dodělat na chodnících v ulici Na Posvátné. A tím
budou dokončeny obě etapy rekonstruk-

ce chodníků, veřejného osvětlení a zeleně
v ulicích Na Posvátné, Oldřichovo náměstí
a Štěpnická.
A protože tato firma vyhrála výběrové
řízení i na chodníky v ulici Slavatovská,
čeká se jen na potvrzení přidělení dotace
ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Pokud vše dopadne dobře, ještě letos by
byly dokončeny i tyto chodníky.

Energoklastr zahájil
v Jihlavě stavbu
Možná si po přečtení nadpisu řeknete, proč zařazuji informaci z Jihlavy.
Důvod je nasnadě. Energoklastr Vysočina před nějakou dobou deklaroval zájem
o vybudování technologického centra v Telči. A toto centrum by mělo být
úzce provázáno právě s tím jihlavským.
V materiálu, který popisuje zahajovaný
projekt, je uvedeno:
„Projekt je situován poblíž dálnice D1, a to
ve 2 lokalitách: Telč a Jihlava. Obě lokality jsou zajímavé přítomností volné kvalifikované pracovní síly, bezprostřední
blízkostí páteřních komunikací a dobrým
dopravním spojením i s okolními státy
(především SLK a A). Jedinečnost našeho
projektu tkví zejména v umístění projektu, jeho komplexní nabídce služeb, velmi

Roman Fabeš s certifikátem, který dokládá, že se Telč aktivně zapojila do charitativního
projektu na pomoc onkologicky nemocným dětem.
Foto: Ilona Jeníčková

dobré vybavenosti, kvalitě přístrojů, technologií a služeb. Předpokládané využití
VTP a CTT bude zejména oblast technologií, oblasti energetiky, snižování energetické náročnosti, materiálového inženýrství a využití biomasy.“
Při zahajovací akci všichni zúčastnění označili projekt za velkou šanci nejen pro Jihlavu, ale i pro celý Kraj Vysočina. Doufejme,
že je to šance i pro Telč.

Na náměstí se strhla
„gulášová bitva“
„Minulý měsíc byl doslova nabitý společenskými, kulturními a sportovními
akcemi.“ Takhle jsem to napsal v červnových Telčských listech. A mohl bych
to zopakovat i v těchto. Jen namátkou
– v jeden den se potkalo předávání maturitních vysvědčení na zámku a Noc kostelů. A na úvod je provázel „souboj trubačů“ z arkád zámku a ochozu věže kostela
svatého Jakuba. Určitě také zaujala velmi
zajímavá přednáška Oldřicha Zadražila
o hrobech na hřbitově u svaté Anny.
Bohužel, smůlu na počasí měli tentokrát
jak milovníci dechovek, tak i příznivci
festivalu freestylových sportů na zimním
stadionu. Ale i tak si myslím, že se obě
akce povedly.
Arts&film už tradičně do města přivedl
Vojtěcha Jasného a řadu dalších filmových
osobností a filmy z celé Evropy. Hlavní
cenu převzal režisér Vít Olmer. A doprovodná akce Ochutnávka Arts&filmu nabídla kromě zajímavých vystoupení a hudebních produkcí i jednu novinku. Poprvé
v historii se na telčském náměstí uskutečnilo klání mezi místními restauracemi
o nejlepší guláš a nejlepší koláč. A že to
byla opravdu prestižní záležitost, se mohli
přesvědčit všichni ochutnávači. Podstatné
nebyly výsledky, ale to, že se do přípravy
celé akce spolu s městem zapojili i místní
podnikatelé. Věřím, že tomu tak bude i při
jiných akcích.
Skončily fotbalové soutěže a já blahopřeji hráčům a trenérům dorosteneckých týmů k vítězství v krajském přeboru. Muži bohužel boj o postup nezvládli.
A jak dopadl závod českého poháru v triatlonu, který měl v Telči také premiéru?
To při psaní těchto řádků ještě nevím. Ale
věřím, že dobře.
A co prázdniny? Ty folkové mají ještě
chvíli času, ty školní právě začínají. A jsou
po náročném školním roce zaslouženou
odměnou pro žáky i učitele našich škol.
Tak si je v klidu užijte.
Roman Fabeš
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Senátor Miloš Vystrčil:

Železnici oživí projekt DY-THA rail
V druhé polovině loňského roku byl Svazkem
obcí Železnice Kostelec - Slavonice, ve spolupráci s městy Telč, Dačice, Slavonice, Třešť
a také s rakouským spolkem Zukunftsraum
Thayaland, podán a následně bez výhrady
schválen přeshraniční projekt s názvem „DYTHA rail“, spolufinancovaný z prostředků
Evropské unie z programu Evropská územní
spolupráce ČR - Rakousko.
Náklady projektu, jehož realizace začala 1.
ledna 2012 a bude ukončena 31. srpna 2014,
činí téměř 950 tisíc € (cca 24 mil. Kč.) Co
přinese tento projekt našemu regionu, občanům a turistům, přibližuje předseda Svazku Železnice Kostelec - Slavonice senátor
Miloš Vystrčil:
„Hlavním cílem projektu DY-THA rail je propojení a navázání úzké spolupráce českých
a rakouských regionů při využití jejich turistického potenciálu a podpora rozvoje ces-

tovního ruchu podél železniční trati Kostelec
- Slavonice. Realizací projektu dojde k vytvoření ucelené turistické nabídky, která bude mít
pozitivní vliv na turistiku v regionu.“
Na otázku, co konkrétního od projektu můžeme očekávat, pak Miloš Vystrčil
odpověděl:
„V Telči se návštěvníkům na vlakovém
nádraží otevře nová expozice týkající se historie a současnosti železniční dopravy na
obou stranách hranice a bude vybudováno
zázemí pro umístění historických kolejových
vozidel. V Dačicích a Slavonicích vyrostou
u nádraží dřevěné přístřešky s mobiliářem
pro cestující a turisty. Třešť obohatí expozice modelů dopravních prostředků v prostorách výpravní budovy na nádraží. Mimo těchto „stavebních“ částí počítá projekt v příštích
letech také s finanční podporou pravidelného
kulturního programu, organizací jízd histo-

rických vlaků a také s vydáním propagačních
materiálů.“
První velkou kulturní akcí projektu bude
několik jízd parní soupravy po celé trati, které se uskuteční v sobotu 11. srpna. Jízdní řád
historických jízd a informace o doprovodných kulturních akcích přineseme v příštím
čísle TL. Naleznete je také na stránkách projektu www.pokoleji.cz.
Projekt DY-THA rail je zároveň jeden ze tří
projektů, které mají pomoci maximálnímu
využití turistického potenciálu v ekonomicky slabých regionech podél osy Waidhofen
– Telč. Dalšími dvěma navazujícími projekty jsou „Die Thayarunde“ – projekt na vybudování cyklostezky Dobersberg – Slavonice
a již fungující projekt „Dosažitelnost spojuje“, v rámci kterého je od prosince loňského
roku provozována autobusová linka na trase
Raabs – Telč.
Martin Šťastný

Beseda na GOB a SOŠ

Má vnoučata mají rády moje muffiny
Zcela zaplněná velká učebna telčského gymnázia naslouchala 29. května pozorně tomuto sdělení 80letého muže. Že nevěříte? Na
pochybách budete, i když uvedu, že přednášejícím byl brněnský rodák (*1931) Tomáš

Graumann. Uvěříte, když doplním, že pan
Graumann byl 652. z 669 židovských dětí,
které zachránil Angličan Nicholas Winton
v roce 1939 před jistou smrtí tím, že zorganizoval jejich odjezd z protektorátu do Anglie.

Tomáš Graumann měl z kytice, kterou na gymnáziu dostal, upřímnou radost.

Foto: Archiv GOB

V současné době dostatečně známý Čin opakovaně osloví každého, pokud o něm vypráví zachráněné dítě, dnes, byť velmi vitální,
kmet. „Bylo 1. srpna 1939..., posadili mě do
vlaku, uplakaná maminka, vyděšená babička..., měl jsem dva kufry a nějaké papíry
v ruce..., bratr Tony byl nemocný, a tak měl
za mnou přijet za měsíc..., on, rodiče, babička a všichni příbuzní zemřeli v koncentračních táborech...“
Tomáš Graumann prožil i po skončení války
výjimečný život. Humanitární pracovník na
Filipínách, sociální pracovník v USA, otec
dvou adoptovaných a dvou vlastních dětí,
milující dědeček (proto ty muffiny v nadpisu
příspěvku), učitel angličtiny v Česku po roce
1989 ale dokázal to, co málokdo. Zůstal židem
a současně našel cestu ke křesťanství.
Dvě hodiny, které studentům věnoval, vydaly
za několik hodin dějepisu a občanské nauky.
Odměnou mu bylo soustředění všech, kdo jeho
besedě byli přítomní, dlouhotrvající potlesk
a množství konkrétních otázek na závěr. /z/

Zeptali jsme se Jiřího Šenigla:

Jak jste se poznal s panem Tomášem Graumannem?
Besedu s Tomášem Graumannem zprostředkoval pro GOB a SOŠ telčský Jiří Šenigl. Na otázku TL, jak se s touto pozoruhodnou osobností seznámil, odpověděl: Zaujal mě, stejně jako každého, kdo měl možnost ho poznat, jeho životní příběh a poutavé vyprávění o něm
na jednom semináři pro studenty středních škol. Později jsme se poznali blíže a pak již nebylo daleko k jeho pozvání na Vysočinu
a samozřejmě i do Telče. Chtěl bych poděkovat studentům přítomným na přednášce za to, jak pozorně celou dobu naslouchali, a vedení
gymnázia, že umožnilo přednášku uskutečnit.

Půjčovní doba knihovny o prázdninách - Út, Čt: 9 - 11, 13 - 17 hod., Pá: 9 - 11 hod.
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Jak dopadl Arts&film?

Ad Noc kostelů

Osmého ročníku evropského filmového festivalu o umění, který se konal od 14. do 16. června v Telči, se zúčastnilo 32 zemí. Ty do soutěžního klání přihlásily celkem 142 snímků! Hlavní cenu festivalu, GRAND PRIX Vojtěcha Jasného, získal film České televize Hledání Jana
Wericha. Cenu České inspirace si na Slovensko odváží snímek Obyvateľ vlastného ostrova (RTVS Slovenská televízia). V jednotlivých soutěžních kategoriích pak zvítězily snímky
Christo at 75 z produkce Bulharského kulturního institutu (Výtvarné umění ve všech oblastech a oborech), Národní klenoty České televize a FRMOLu (Architektura a design), Neobyčejný život Hany Maciuchové (Hudba, dramatické umění, film a literatura), rovněž produkce ČT, a Kolekce krátkých filmů FAMU (FILM FUTURE 3000).
Podle TZ

Asi 600 návštěvníků různých vystoupení a dalších aktivit o Noci kostelů 1.
června v Telči, 50 pořadatelů a několik
desítek vystupujících jsou základní čísla
úspěšné akce, které pro TL uvedl hlavní
organizátor Martin Kohoutek. A také
třeba: Nově se do Noci kostelů zapojili
další telčští účinkující - Základní umělecká škola, Klub důchodců, kapela
Voces Veimelcorum a šermířská skupina Ballestra.
Co potěšilo? Zájem o kapli ve Štěpnici.
„Nebyl jsem zde asi třicet roků“ - reakce účastníka a velké překvapení nad jejím krásně opraveným interiérem. Co
zaskočilo? Počet zájemců o komentovanou procházku po hřbitově u sv.
Anny, takže nejen pro nepřízeň počasí se
všechny tři uskutečnily virtuálně v kostele. Co si návštěvníci mohli odnést?
Vedle množství zážitků a poznatků zdarma výtisk bible, pokud o ni projevili
zájem. Komu poděkovat? Všem, kdo
jakýmkoliv způsobem přispěli k organizaci Noci.

14. června se na vernisáži výstavy filmových plakátů potkali v radniční síni Vojtěch Jasný,
autor výstavy Philip Masheter (vlevo) a ředitel festivalu Josef Schütz.
Foto: Ilona Jeníčková

Konference se vydařila
Jednou z nejvýznamnějších doprovodných akcí věnovaných oslavám 20. výročí
zápisu našeho města do seznamu UNESCO byla i dvoudenní konference, která se
uskutečnila v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Nad konferencí převzal záštitu ministr pro místní rozvoj
Kamil Jankovský a zúčastnila se jí náměstkyně ministryně kultury pro památkovou
péči Anna Matoušková. Na tomto místě by
mohl následovat výčet osobností z oblasti
památkové péče a turistického ruchu, které
na konferenci vystoupily. Všem jim určitě
patří poděkování za zajímavá témata.

Já bych za všechny zmínil jednoho přednášejícího. Byl jím Pavel Jerie, který má
na NPÚ v Praze na starosti památkový
fond. Jeho přednáška se týkala stavebního vývoje a postupné obnovy našeho telčského zámku. A co hlavně, v jeho prezentaci byla řada fotografií dokumentujících
minulou podobu i úpravy v areálu zámku,
které jsem viděl poprvé. A myslím, že by
překvapily i řadu z vás. Určitě by stálo za
to věnovat někdy v budoucnu této tematice
více času a představit méně známou historii zámku i široké veřejnosti.
Roman Fabeš

Letní škola mladých kanadistů
Od 23. června do 1. července se v Univerzitním centru MU koná Letní škola mladých středoevropských kanadistů na téma Kanada a životní prostředí. Školu pořádá síť Mladí středoevropští kanadisté za podpory kanadského vládního grantu kanadských studií. Program školy
slavnostně zahájí velvyslankyně Kanady v ČR Valerie Reymond. V odborné části vystoupí
přední čeští a zahraniční kanadisté. Součástí programu bude také návštěva přírodního parku
Česká Kanada. „To, že se škola koná právě v Telči, je především díky loňské návštěvě Valerie
Reymond v našem městě. Nejenže ji Telč zaujala, ale také velmi ocenila přijetí, kterého se jí
zde dostalo,“ uvedl pro TL Stanislav Dvořák, prezident Společnosti přátel Kanady.
Podle Kanadské mozaiky, bulletinu vydávaného velvyslanectvím Kanady v ČR

Vystrčil:
Jak do Senátu?
Poté, co jsme v minulých TL informovali o návštěvě žáků telčské ZUŠ v sídle Senátu, kam je pozval senátor Miloš
Vystrčil, jsme zaznamenali několik
dotazů, jak je možné Valdštejnský palác,
významnou českou kulturní památku,
navštívit. Dotazy padly nejen od školních kolektivů, ale i od telčských seniorů. Je to logické. Ve Valdštejnské zahradě, která do areálu Senátu patří, se
odehrála závěrečná scéna filmu Hudba
z Marsu, ve kterém si řada z nich zahrála
v roce 1955 v komparsu. Na otázku Jak
do Senátu? Miloš Vystrčil čtenářům TL
odpovídá:
„Úplně nejjednodušší je se e-mailem na
adresu milos@vystrcil.cz nebo telefonicky na telefon 606 767 544 obrátit přímo na mě. Po domluvě a předání kontaktů bude již vše další vyřízeno s pomocí
mého asistenta.
Druhou možností je využít mé webové
stránky www.vystrcil.cz a tam přímo na
titulní straně kliknout na nabídku besed,
přednášek a návštěv do Senátu. Následně se zobrazí všechny další potřebné
informace.“
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Francouzsko-česká hudební akademie č. 18
Od 3. do 13. července se uskuteční již 18.
ročník Francouzsko-české hudební akademie. O radostech a také strastech kulturního projektu, který neodmyslitelně patří
k prázdninové Telči, jsme hovořili s místostarostkou Hanou Müllerovou. která
v současné době akademii vede.
„Asi tou nejpodstatnější zprávou o letoš-

ním ročníku je, že otevřeme jak obvyklé
třídy smyčcových nástrojů (housle, violu a violoncello), které vedou čeští profesoři a samozřejmě dechové nástroje flétnu
a hoboj. Dechové nástroje budou vyučovat, jako v předešlých letech, profesoři z Francie,“ uvedla na úvod H. Müllerová. Další z pozitivních novinek akademie

Foto: Zuzana Šmídová

TELČísla zpívala v Lidicích
9. a 10. června proběhla v Lidicích připomínka tragických událostí z roku 1942, kdy
byla tato obec vyhlazena nacisty. Součástí pietního programu byla i celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“, které se zúčastnily sbory ze
všech krajů ČR. Za Vysočinu byla hejtmanem Běhounkem nominována TELČísla,
která působí pod vedením Pavla Saláka
v telčské ZUŠ. Mottem lidické přehlídky je: „Jsme děti, které zpívají lidickým
dětem.“ Tato věta silně vypovídá o atmosféře, ve které celá přehlídka probíhala.
Chtěla seznámit nejmladší českou generaci s bolestmi historie skrze setkání, spoluvytváření citu v hudbě a společné prožívání tragiky místa s pohnutou historií.
Záštitu nad přehlídkou převzali místopředseda senátu ČR Přemysl Sobotka a Aneta
Langerová. TELČísla se nejprve zúčastnila vzpomínkového koncertu v sobotu 9.
června, kde spolu s dalšími čtyřmi pěvec-

kými sbory zazpívala českou státní hymnu. Hlavní program pokračoval v neděli
mj. přehlídkou dětských pěveckých sborů
„Světlo za Lidice“, kde se nejprve spojily
hlasy cca 600 dětí ve společných skladbách
s Anetou Langerovou, poté pokračovalo
sborové setkání samostatnými vystoupeními jednotlivých sborů. TELČísla zazpívala 3 části z Truvérské mše Petra Ebena. Přehlídka byla zakončena společným
zpíváním dvou skladeb s lidickým tématem, napsaných přímo pro tuto přehlídku.
Kromě zpěvu se TELČísla seznamovala
s Lidicemi. Působivá byla zejména večerní procházka v místech, kde se nacházely
původní Lidice a kde byly během koncertu
zapalovány svíce na místech, na nichž stála ještě v roce 1942 lidická obydlí. TELČísla si z Lidic do Telče přivezla hluboké
dojmy, dobrý pocit z vlastního vystoupení
a třeba i podpis Anety Langerové.
Pavel Salák

je, že letošní ročník poprvé proběhne ve
spolupráci s Krajem Vysočina a jeho partnerským francouzským regionem Champagne-Ardenne. Ani akademii se nevyhnuly současné ekonomické problémy, které
jak u nás, tak v zahraničí pociťují pořadatelé podobných neziskových kulturních projektů. Rozpočet se podařilo posílit z projektu na příhraniční spolupráci s partnerským
městem Waidhofen an der Thaya. Díky
tomu bylo možné zachovat skladbu koncertů pro veřejnost, kterou uvádíme na jiném
místě. Pro několik desítek studentů akademie z Česka a řady evropských zemí je přes
všechny potíže, kterými příprava akademie
prošla, letošní ročník zlomový. „Budou mít
v Telči výrazně lepší podmínky. Ubytování, stravování a část zkušeben bude nově
v Univerzitním centru Masarykovy univerzity na náměstí,“ zdůraznila Hana Müllerová s tím, že výuka bude standardně probíhat v Základní umělecké škole.
Organizátory akademie již teď těší zájem
o veřejné koncerty. Na jeden bude dokonce
vypraven z Waidhofenu speciální autobus.
Na koncert 8. července se zase ohlásila
velká skupina posluchačů z Francouzskočeského klubu z Třebíče.

18. ročník

Francouzsko-české
hudební akademie
5. a 6. července v 19,30
Veřejné přehrávky studentů
sál ZUŠ Telč
8. července v 19,00
Koncert studentů a profesorů
kostel sv. Jakuba v Telči
10. července v 19,30
Koncert studentů
klášter premonstrátů v Nové Říši
12. července v 19,00
Slavnost. koncert profesorů akademie
kostel sv. Jakuba
Informace a rezervace míst v Informačním centru v Telči, nám. Zachariáše
z Hradce 10, tel.: 567 112 407,
e-mail: info@academie-telc

Oboroh v Kostelním Vydří
15. července vystoupí v 19 hodin v areálu kláštera karmelitánů v Kostelním Vydří známá skupina Oboroh. Předprodej lístků je v Telči
v obchodě U Šeniglů na náměstí a také přímo v Karmelitánském knihkupectví v K. Vydří.
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Prázdninám je 30!
Myslíte si, že připomenout jubilejní Prázdniny v Telči nejde jinak než rozhovorem s otcem zakladatelem festivalu, Milanem Medvědem Kolářem? My jsme si to mysleli také. Nakonec se ale TL rozhodly vyzpovídat syny pokračovatele.
S čím měl otec při přípravě letošních
Prázdnin největší práci?
Matěj Kolář:
Největší práci má asi s tím, jak na jubilejní
třicátý ročník vymyslet tu pravou třešničku na dortu, když se každý skalní fanoušek ptá právě na to. Někdy možná i přesvědčit nás mladé a divoké, že nemá smysl

dělat radikální změny a zbytečně si trhat
žíly, když si můžeme v pohodě užít to, co
dávno umíme. Takže: „Zaplaťpánbůh, žádné změny nebudou,“ říká, ale ono se nakonec stejně každý rok něco stane, a někdy
třeba i neplánovaně. Koncert v parku,
houslista na věži, polívka v kotli, komedianti s maringotkou na náměstí, romantic-

Milan Medvěd Kolář čte na loňských Prázdninách dětem. Bude na to mít čas i o jubilejním ročníku?
Foto: Ilona Jeníčková

ká noční výprava na Míchovu skálu, déšť
a blesky, houby a koláčky... To je možná
to, co nás na festivalu v Telči pořád tolik
baví. Pořád je co objevovat, i když už to
tak dlouho dobře funguje.
Označíte mezi 17 dny jubilejního festivalu den D?
Ondřej Kolář:
Den D naplánoval vrchní festivalový generál na 27. července, kdy v 19:30 hodin
zahájíme operaci Festival. My se ale vylodíme v Telči pár dní předem, připravíme
promyšlenou strategii a sešikujeme dobrovolníky - pořadatele do čet podle sektorů, které budou mít po celých 17 festivalových dní na starosti. Úspěšná operace je
zaručena – vždyť probíhá v Telči každoročně už od roku 1982!
První Prázdniny připravoval otec s blokem, propiskou a telefonem (pokud
dostal spojení). Ty letošní s počítačem,
mobilem, internetem a s vámi. Co bude
mít k dispozici při přípravě šedesátých
Prázdnin?
Vojtěch Kolář:
Tou dobou už bude mít dost vnoučat, pravnoučat a dalších pokračovatelů prázdninotelčské tradice, tak doufám, že už bude
mít hlavně klid. Bude si na chalupě užívat
zaslouženého odpočinku a jenom nás bude
zpovzdálí přes internet sledovat. Občas pro
něj zaletíme, aby potkal v Telči staré známé a společně zavzpomínali, jaké to bylo
tenkrát bez osobních vznášedel, virtuální
reality, amarounů a piva v tabletkách.

Brontosauři přivezou inspiraci, pohodu …
Již podesáté zamíří Ekostan Hnutí Brontosaurus na festival Prázdniny v Telči. Brontosauří ekoporadna
na cestách zpestří festival od 1. do 12.
srpna. Lidé tak mohou spojit příjemné
s užitečným. Kromě návštěvy koncertů
a kulturních akcí se mají možnost poradit o šetrném provozu domácnosti, otestovat své znalosti v ekokvízech nebo
ochutnat spravedlivě vyrobenou čokoládu Fair trade.
Informační stan mohou návštěvníci
během festivalu navštívit v ulici Na Baště a v zámecké zahradě. „Chceme událost
obohatit nejen o poradenství a zajímavé informace. Ale také přispět k celkové
atmosféře zábavou, netradičními aktivitami a možností zapojení se do dobro-

volnické činnosti,“ říká koordinátorka
ekostanu Monika Hornová.
Pro děti jsou připraveny rozmanité přírodovědné soutěže, výtvarný koutek či
tematické hříčky. Dospělí mohou otestovat své vědomosti v ekokvízu, zakoupit
tašku z české biobavlny nebo si pochutnat na „spravedlivě“ vyrobené čokoládě.
„Vše doplní výstava kresleného humoru Ekofór a dětských výtvarných děl ze
soutěže Máme rádi přírodu, které mohou
návštěvníci zhlédnout přímo v centru
města,“ připomněla Hornová.
Nedělní odpoledne pak budou patřit filmům. Nejprve 5. srpna dobrovolníci promítnou snímek Architekt odpadu a následující neděli 12. srpna nabídnou divákům
dokument Nalezeni. Obě projekce začnou

ve 13 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Telč.
Vrcholem doprovodného programu bude
cyklojízda, kterou Hnutí Brontosaurus
uspořádá společně s Arnikou. Pohodový výlet spojený s koupáním si mohou
užít všichni návštěvníci Prázdnin. Akci
nazvanou „Kolmo za vodou“ inspirovala voda a její význam pro člověka a krajinu. Zúčastnit se jí mohou všichni cyklisté se zájmem o přírodu, od dětí až po
nezdatnější sportovce. Tím však festivalové aktivity Arniky nekončí. „Také lidé
ze sdružení Arnika otevřou veřejnosti svůj stánek a představí zajímavé kampaně. Z doprovodného programu si jistě
každý vybere,“ uzavřela Monika Hornová.
www.brontosaurus.cz, TZ
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Slavatovské výročí
Letošní letopočet přináší hned několik kulatých výročí událostí z dějin českého šlechtického rodu Slavatů z Chlumu a Košumberka.
Ti byli v letech 1602 až 1762 majiteli telčského panství. Výročí 360 let od smrti Viléma
Slavaty (19.1.1652) jsme již v TL připomněli.

tánů, jehož byl P. Karel Felix členem, a po ní
proběhne ve farním sále přednáška o životě
Karla Slavaty, kterou přednese známý historik P. Jindřich Z. Charouz. Následujícího
dne, v sobotu 14. července v 16 hodin, zveme
všechny zájemce k pěší pouti z Lipek ke kapli
sv. Karla mezi Telčí a Vanovem. Zakončíme
ji tam v 18 hodin mší sv.“
pátek 13. července
18,30 mše sv. v kostele Jména Ježíš (celebruje P. Pavel Pola, OCD), po ní přednáška
o životě Karla F. Slavaty
(P. Jindřich Z. Charouz, OPraem)
sobota 14. července
16 hod. - pěší putování z Lipek ke kapli
sv. Karla
18 hod. - mše sv. v kapli sv. Karla

22. července uplyne 300 roků od smrti Karla
Felixe, posledního potomka rodu. Toho nám
mezi Telčí a Vanovem připomíná kaple sv.
Karla příběhem z jeho mládí, který se vypráví po generace. Program zaměřený na osobnost tohoto šlechtice, řeholníka a významného muže tehdejší Evropy proběhne v červenci
zčásti i v Telči. TL to potvrdil převor Konventu karmelitánů v Praze - Liboci P. Gorazd
P. Cetkovský: „V pátek 13. července bude
v 18,30 celebrovat mši sv. v kostele Jména
Ježíš P. Pavel Pola z řádu bosých karmeli-

Další část programu se odehraje v sobotu 14. 7. dopoledne v Jindřichově Hradci.
V neděli 22. července bude pak o hlavní
pouti v Kostelním Vydří za P. Karla Felixe
obětována mše sv. v 8 hodin. Sehrál totiž
důležitou roli při vzniku tohoto poutního
místa Panny Marie Karmelské.
P. Pavel Pola, OCD, je pravnukem oblíbeného telčského zubního lékaře Leopolda Svobody a vnukem docenta MUDr. Otto
Svobody, významné osobnosti Telče posledních dvaceti let.
Více TL 5/2010
Celý program připomínky tohoto výročí
najdete na www.karmel.cz
/z/

Z historie

Když přijel Karel Slavata
Před 330 roky, 11. února 1682, navštívil
Karel Felix Slavata Telč. Slavnostní uvítání,
které mu zde bylo připraveno, zaznamenal
ve své autobiografii tehdejší hejtman telčského panství Jan Nikodém Mařan Bohdanecký z Hodkova. Výmluvně dosvědčuje,
jak si P. Karla Felixe vážili jeho slavatovští
příbuzní a jistě i jiní jeho současníci.
Dne 11. Februarii ráčila přijeti Jeho Milost
hraběcí Excelence (Jan Jiří Jáchym Slavata) z Vídně do Telče na noc a s sebou přivésti
vysoce důstojného pana patera Karla, generala celého řádu karmelitánského, pana
bratra svého nejmilejšího, z řeholi bosákův,
s některými ještě jinými pány patery přespolními téhož řádu.
Byli z poručení milostivého Jeho Milosti hraběcí Excelence s tou největší možnou počestností přivítáni. Na šesti krytejch
vozích vyjelo se proti nim až do první vesstr. 8

nice Zvolenovic, před kterýmž jedna malá
companie rejtarů domácích s pěknou štanderou jela.
V městě všechno měšťanstvo stálo ve zbrani, sedláci pak dvoumy řady přes celou cestu skrz předměstí a město až k zámku stáli
s rozsvěcenými světly, což též ve všech oknech
v domech celého města bylo spatříno.
Blíž zámku byla brána vítězná slavná s erby
rozdílnými a jinším ozdobená, u brány města vítal ouřad, v městě před svými příbytky
celé židovstvo se všemi svými ceremoniemi,
u kostela z obouch stran mládež pěkně oblečená ...
(Z Autobiografie Jana Nikodéma Mařana
Bohdaneckého z Hodkova, kterou zpracoval
a vydal Josef Hrdlička v edici Monographia
historica Historického ústavu FF Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích.)
/z/

Připomínáme si
300 roků

22. (21?) července 1712 zemřel Karel
Felix Slavata (*1640). Do dějin vstoupil
jako poslední příslušník významného českého šlechtického rodu. V osmdesátých
letech 16. století zastával funkci generála řádů karmelitánů. Je doloženo, že byl
důvěrným přítelem císaře Leopolda. Inicioval vznik karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří. V Telči, díky známé příhodě
z jeho mládí, máme kapli sv. Karla.

190 roků

9. července 1822 se v Telči narodil Jan
Vlk (+1896). Syn zdejšího soukenického
mistra vystudoval práva v Olomouci. Od
roku 1860 působil jako notář ve Znojmě,
kde se mimořádně zasloužil o rozvoj českého národního povědomí. Byl také literárně
činný. Mimo jiné je autorem slov znárodnělé písně Přijde jaro, přijde. V roce 1876
byl jmenován čestným občanem Telče.

130 roků

● Telčský rodák (1825) P. Josef Jan Sankot
zemřel 11. července 1882 v Radkově. Ve
své době přispíval do řady novin. Zanechal
po sobě rukopis práce O dějinách Telče.
● 19. července 1882 se v Mrákotíně narodila Marie Foitová (+1963). Učitelka ručních prací se v telčském muzeu věnovala národopisné sbírce a studiu horáckých
výšivek.

90 roků

22. července 1922 zemřel v Jihlavě telčský rodák (*1875) Hynek Janků. Spolu s Františkem Fromkem je považován
za zakladatele úspěšného projektu školy
a družstva Lidové malírny. V roce 1920
se stal ředitelem české dívčí měšťanské
školy v Jihlavě. V poválečné době se zde
podílel na všech českých aktivitách v tehdy převážně německém městě.

20 roků

24. července 1992 zemřel Prokop Novák,
rodák z Rozseče (*1927). Po absolvování
telčského gymnázia vystudoval Filozofickou fakultu v Brně, na které později pedagogicky působil. Ve své vědecké práci se
věnoval především sociální psychologii.
Jeho nadějná vědecká kariéra byla přerušena rokem 1968, po kterém mu bylo znemožněno přednášet a působit na univerzitě.

Více v Kdo byl kdo z telčských osobností
(Telč 1995) a Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě (Dačice 2000).

160 let GOB a 90 let SOŠ III.
Významná výročí oslaví v letošním roce jak Gymnázium Otokara Březiny, tak také Střední odborná škola. Historii obou škol připomínáme seriálem, který pro TL připravuje Mgr. Zdeněk Bártů.

Když se psalo „Vybudujeme lidovou demokracii“
1945 - 1948
V důsledku válečných událostí bylo telčské
gymnázium v roce 1944 uzavřeno a zrušeno. Pro Telč a celý region to znamenalo velkou ztrátu a je proto pochopitelné, že téměř
okamžitě se s koncem války rozběhla práce
na obnovení školy. V květnu 1945 se sešlo
v Telči deset členů bývalého profesorského
sboru s úmyslem obnovit a znovu vybudovat zrušenou školu. Po dohodě s národním
výborem získali prostory v budově Lidové
malírny v dnešní ulici Na Posvátné, 15. května vylepili vyhlášky, svolali žáky a 22. května
bylo zahájeno vyučování v oktávě. Ta se po
osmi měsících totálního nasazení vrátila do
školních lavic, aby dokončila studium. Později začíná výuka v dalších třídách, gymnázium se opět vrací do své budovy v Masarykově ulici a škole je navrácen čestný název
„Březinovo reálné gymnázium v Telči“.
V obnovené škole probíhaly adaptační práce, hledal se poztrácený inventář, vyčíslovaly se škody a ztráty. Po válečných událostech
bylo téměř vše v troskách a jen velkým úsilím
se podařilo připravit vše na začátek prvního
školního roku v osvobozené republice. Bylo
třeba doplnit profesorský sbor. V počátcích
pomohli penzisté - bývalí profesoři, nastoupili ti, kteří se do Telče po válce vraceli, přišly nové tváře, a tak měl sbor před začátkem
školního roku 1945/1946 24 členů. V září
1945 zasedlo do lavic obnoveného gymná-

zia celkem 339 žáků. Učilo se zatím podle provizorních osnov a starých učebnic. Od
tercie se zavádí diferenciace na větev s latinou, zaměřenou humanitně a větev bez latiny, s větším počtem hodin matematiky, fyziky a rýsování. Otevírá se řada nepovinných
předmětů a velké úsilí se klade na doplnění

mezer vzniklých v době protektorátu, především v oblasti dějin, literatury a zeměpisu. Do
výuky je nově zavedena politická výchova
s patrnou orientací na nového zahraničního
partnera Československé republiky, Sovětský
svaz. Gymnázium se čile pustilo do aktivní
činnosti – gymnazisté vítali v Telči prezidentskou návštěvu E. Beneše (1946), chodili na

Z TL si četli v Kanadě
Pramen, občasník Českého a Slovenského sdružení v Kanadě, uveřejnil v prvním letošním čísle
část titulní strany TL, na které jsme informovali o návštěvě velvyslankyně Kanady v ČR Valerie
Reymond v Telči 16. října loňského roku. Současně si čtenáři Pramene přečetli také o činnosti
Společnosti přátel Kanady a RCI, která byla v roce 1990 založena právě v Telči. Zásluhu na propagaci Telče za oceánem má předseda a zakladatel Společnosti telčský Stanislav Dvořák.

Aleš Seifert povede Alšovu jihočeskou galerii
Dosavadní ředitel Oblastní galerie Vysočiny a absolvent telčského gymnázia Aleš Seifert (maturoval v roce 1995) povýší. Radní Jihočeského kraje jej vybrali na prestižní post ředitele Alšovy
jihočeské galerie (AJG). Ta patří k pěti nejvýznamnějším ústavům v Česku. Do nového ředitele, který se má ujmout funkce ještě v této sezóně, vkládají Jihočeši velké naděje. V tamním regionálním tisku jsme tak mohli číst i titulek Alšovu jihočeskou galerii má spasit Aleš Seifert.

akce spojené s obnovou válkou zničeného
hospodářství, pořádali studentské slavnosti
– majálesy, navštěvovali nejrůznější kulturní
a společenské akce, a tím se gymnázium opět
rychle zapojilo do života města.
Školní rok 1947/1948 byl na události také
bohatý a příslovečně „převratný“. V tomto
roce vyšla poslední z řady výročních zpráv,
které mimo válečná léta 1939-1945 bez přerušení vycházely od roku 1874. Z ní se naposled přehledně dozvídáme o činnosti gymnázia v Telči. Průběh školního roku 1947/48 měl
tradiční podobu: řádná výuka, školní slavnosti, inspekce, přednášky, divadelní a filmová
představení, exkurze, výlety a spousta akcí
podobných těm z předchozích let. Přesto při
listování stránkami výroční zprávy čtenář
dojde k závěru, že něco není tak, jak bývalo. V textech se objevují politické narážky
a patrná reakce na dramatické politické události roku 1948. Po únoru 1948 došlo k otevřené změně politické orientace a na dalších
čtyřicet let přišly nové časy...

Program oslav

160 let GOB a 90 let SOŠ
sobota 6. října
určeno pro absolventy a veřejnost
13,30 - 13,40 přivítání, seznámení s programem, představení současné školy
13,40 - 13,50 přednáška na téma vzniku,
vývoje, historie školy za GOB
13,50 - 14,00 přednáška na téma vzniku,
vývoje, historie školy za SOŠ
14,00 - 14,10 kulturní vystoupení
Programový blok začínající ve 13,30
bude zopakován od 15 hodin!
Následuje volná prohlídka školy s ukázkou výuky. Po skončení programových
bloků jsou možné i prohlídky s průvodcem. V rámci prohlídky možné posezení s občerstvením v jídelně školy.
17,00 společenský večer se setkáním
absolventů a hudbou k tanci i poslechu
v sokolovně.
Změna programu vyhrazena.

Studenti GOB a SOŠ opět uspěli. V grafických disciplínách!
Jedenáctý ročník Soutěže Talentů, tedy soutěže orientované na studenty prvních ročníků středních škol z celé republiky v grafických předmětech hostila tento týden Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Do Jihlavy dorazilo sedmnáct
družstev a za klávesnice zasedla zhruba padesátka soutěžících. V soutěži družstev se nejlépe vedlo zástupcům Gymnázia Otokara Březiny
a Střední odborné školy Telč, druhé místo oslavili studenti Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.
Podle TZ
str. 9

Barevné TL

Duha 14. června.

16. června byly farmářské trhy.

Bude jarmark. 14. července.

Stále se staví.

ČERNÝ PÁTEK ŽELEZNICE. 25. květen byl tragický den pro
naši železnici. Na přejezdu v Třešti zahynula při střetu autobusu
s drezínou tlačící jeřáb jedna žena. Tragická událost nám připomněla podobnou z roku 1961, kdy na jiném přejezdu v Třešti při srážce vlaku s autobusem zahynul 14letý Oldřich Vejvoda
z Doupí.
Foto na této straně Ilona Jeníčková a archiv HZS Kraje Vysočina
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SDÍLENÍ nabízí
Občanské sdružení SDÍLENÍ nabízí již několik let v telčském a třešťském mikroregionu řadu sociálních služeb. Jaké, kdo je může
využít a pro kterého klienta se konkrétní služba hodí? Na tyto a další otázky najdete odpovědi v seriálu, který pro TL připravuje
předsedkyně sdružení Marie Gregorová. Dnes představuje:.

Domácí hospicová péče
Tato služba je poskytována v domácím prostředí klienta, jehož stav vyžaduje péči jiné
osoby, a je zřejmé, že nemocný člověk se
blíží smrti. DHP nabízí podporu rodinám,
které se rozhodly umožnit svému blízkému
zemřít důstojně a v klidu doma.
Službu zajišťuje tým složený z lékaře odborného garanta, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, pracovníků v sociální
péči a psychologa. Je také navázána spolupráce s duchovními.

V rámci domácí hospicové péče pomáhají pracovnice Sdílení i s podáváním stravy
klientům.
Foto: Archiv Sdílení
Péče vychází z přání a potřeb klienta
a jeho rodiny. Důležitá je pomoc ve chvílích strachu a nejistoty, neboť poslední
týdny života blízkého člověka jsou náročné a vyčerpávající, ale mohou být naplněny smířením, odpuštěním, poděkováním
a důstojným završením života.
Všichni pracovníci usilují o to, aby lidé,
jejichž čas je krátký, mohli žít svůj život

co nejlépe a aby jejich blízcí dobře zvládali
náročnou péči v domácím prostředí a cítili
při tom podporu.
Základní podmínkou pro poskytnutí domácí hospicové péče je ochota rodiny pečovat o nemocného. DHP může navrhnout
lékař - specialista, či o službu může rodina
požádat sama. Praktický lékař, který přebere péči o klienta, začne při započetí DHP
spolupracovat s odborným garantem, lékařem, který je součástí týmu DHP.
Jak postupovat?
Rodina kontaktuje sociální pracovnici
SDÍLENÍ a po vzájemné dohodě a nezbytných formalitách může být zahájena péče
v rodině. Služba je zpoplatněná. Dle přání
klienta můžeme zajistit profesionální ošetřující péči dle indikace lékaře, pravidelné návštěvy registrované zdravotní sestry,
konzultaci s lékařem, psychologem, sociálním pracovníkem a duchovním. Samozřejmostí je pomoc při ošetřovatelské péči,
prevenci a ošetřování proleženin, pomoc
při stravování, hygienické péči, aplikaci lékařem předepsaných léků, zaučení
rodiny v ošetřování nemocného člověka,
zapůjčení zdravotních a kompenzačních
pomůcek, pomoc v problémech spojených
s právními úkony v sociální oblasti, spolupráci s lékařem - specialistou na tlumení bolesti a dalších doprovodných příznaků a pomoc při zajištění posledních věcí
člověka.
Snahou našich pracovníků je, aby těžce
nemocný člověk mohl na konci života žít

důstojně, bez zbytečné bolesti a strádání
a zároveň doma mezi svými blízkými.
Stavíme naši práci na zkušenostech, které
získáváme při konkrétní službě, a s každým
příběhem se učíme, jak zvládat náročnou
situaci při doprovázení umírajícího.
Složení týmu DHP: sociální pracovnice - Jana Zatloukalová, DiS., pracovníci v sociální péči – Michaela Dejmková,
Miloslava Píšová, Dana Štamberová, zdravotní sestry – Pavla Dejmková, Bc. Lucie
Váchová, Linda Vidláková, DiS., odborný
garant - MUDr. Jaroslav Řičánek, psycholog – Mgr. Terezie Štokrová

SDÍLENÍ, o. s.
Masarykova 330 Telč
(budova polikliniky)
www.os-sdileni.wz.cz
os.sdileni@gmail.com
777 574 975
NABÍZÍ:
Odborné sociální poradenství
(více TL 5) • Terénní odlehčovací
službu (TL 6) • Domácí hospicovou
péči (TL 7) • Domácí zdravotní péči
• Půjčovnu zdravotnických pomůcek
• Dobrovolnický program
Pondělí, středa 13 - 17 hod.

Vzpomínáme
na 20. století
Záměr města nově využít areál bývalé hospodyňské školy (internát zemědělské školy) v Batelovské ulici, o němž informoval
starosta R. Fabeš v minulých TL, budí stále velký zájem veřejnosti. Na snímku, který dnes zařazujeme, se můžete podívat
k jednomu altánu okrasné zahrady školy po jejím dostavění v roce 1937. Sedící
žena vlevo v černém je Marie Kopřivová,
zakladatelka a ředitelka školy. Jediný muž
na snímku je známý zahradník, šlechtitel
květin a amatérský meteorolog František
Florian. Ten na škole také vyučoval.
str. 11

Policie ČR Telč informuje
Kradli železný šrot. Chytili je
Na základě oznámení všímavého občana
přistihli 31. května policisté muže a ženu,
kteří odnášeli železný šrot z opuštěného
domu v Radkovské ulici. Po zjištění totožnosti naložený lup v hodnotě 2 tis. Kč vrátili na místo, odkud ho odcizili.

V Nevcehli se ztratila kola
Policisté pátrají po pachateli, který odcizil mezi 3. až 7. červnem dvě jízdní kola
v Nevcehli. Jedná se o krosová kola značky
Cross STR Credo, typ Gent, obě v šedo-bílooranžové barevné kombinaci. Krádeží vznikla majiteli škoda téměř deset tisíc korun.

Za pohonné hmoty nezaplatil
Policisté šetří přestupek, ke kterému došlo
ve čtvrtek 14. června. Po šesté hodině
večer přijelo na čerpací stanici ve Slavatovské ulici vozidlo Fiat Punto. Po natankování pohonných hmot v hodnotě téměř
dva tisíce korun odešel řidič do prostoru prodejny, kde chtěl částku uhradit platební kartou, na které ale nebyla potřebná
finanční částka. Řidič předložil občanský
průkaz a obsluze přislíbil, že si pro peníze
dojede a hned se vrátí. Do současné doby
se zde ale neukázal.

Střet dvou vozidel
V úterý 15. května před 19. hodinou došlo
ke střetu vozidel na křižovatce u benzinové pumpy v Hradecké ulici. Jednatřicetiletý řidič Škody Octavie zde nedal přednost
v jízdě automobilu Volvo, který jel po hlavní silnici ve směru na Krahulčí. Při nehodě ke zranění osob nedošlo a provedenou
dechovou zkouškou policisté u obou řidičů požití alkoholu vyloučili. Celková škoda je téměř 100 tis. Kč.

Obtěžoval hosty restaurace
V neděli 27. května zasahovala policejní hlídka před jednou hodinou odpoledne
v restauraci v Palackého ulici, kde opilý
muž obtěžoval hosty. V přítomnosti hlídky uvedl, že bude ve svém jednání i nadále
pokračovat. Policisté opilého muže zajistili a při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 3 promile alkoholu. Poté ho převezli
na protialkoholní záchytnou stanici.

Tragická událost v Krasonicích
V úterý 5. června došlo v objektu zemědělské společnosti v Krasonicích k mimořádně tragické události. Při nakládání jatečního
dobytka utekl býk, který následně napadl čtyřiapadesátiletého muže. Způsobil mu těžká

zranění, kterým muž po převozu do nemocnice v Jihlavě podlehl. Přivolaná policejní
hlídka a veterinář dostali pomocí uspávacích
střel rozzuřené zvíře pod kontrolu.

Motocyklista vyjel na pole
8. června jel po poledni šestapadesátiletý řidič na motocyklu BMW ve směru od
Kališť na Býkovec. Po projetí levotočivé
zatáčky vyjel vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy vpravo mimo komunikaci, kde na
poli s motocyklem havaroval. Při dopravní
nehodě se řidič motocyklu zranil a byl převezen do nemocnice. Na motocyklu vznikla
škoda přibližně šedesát tisíc korun.

Co bude zloděj měřit?
Policisté pátrají po pachateli, který se v úterý 22. května vloupal do vozidla Land
Rover na parkovišti u Velkopařezitého rybníka v katastru Řásné. Ze zavazadlového
prostoru pachatel odcizil nivelační měření
a další věci.

Řídili pod vlivem alkoholu
27. května před polednem zastavili policisté v Květinové ulici vozidlo Ford Escort,
jehož dvacetiletému řidiči naměřili 0,52 promile alkoholu. Podobného výtečníka dopadli
6. června ve vozidle Suzuki Swift ve Svatojánské ulici. Jednatřicetiletému řidiči naměřili
hodnotu 0,71 promile alkoholu. Navíc zjistili,
že muž nevlastní příslušné řidičské oprávnění.

Krádež klavíru
V době od konce dubna do 31. května se
neznámý pachatel vloupal do objektu bývalého mlýna v Horní Myslové. Odcizil zde
deset dřevotřískových desek a v obytné části klavírní křídlo! Krádeží způsobil pachatel
škodu přes osmnáct tisíc korun.

Dopravní nehoda ve Staré Říši

Havárie na křižovatce U Zlámaného Jána se 15. května naštěstí obešla bez zranění.
Foto: Archiv PČR

14. června vyjížděli policisté k dopravní nehodě, ke které došlo na křižovatce ve Staré Říši.
Jednapadesátiletý řidič vozidla Ford Focus,
jedoucí od Hladova na Novou Říši, nedal
přednost Fiatu, jedoucímu po hlavní silnici od
Telče na Třebíč. Ke zranění osob při dopravní
nehodě nedošlo. Požití alkoholu u obou řidičů
po dechové zkoušce policisté vyloučili. Škodu na vozidlech vyčíslili na 230 tisíc korun.

Hasičské zprávy
V uplynulém měsíci měla jednotka Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, stanice Telč, sedmnáct zásahů. Jednalo se zejména
o technické pomoci, jako jsou odstraňování stromů a větví z komunikací, čerpání vody ze sklepů a likvidace bodavého hmyzu na veřejném
prostranství. Jednotka také zasahovala při požáru stromu u Velkého Pařezitého rybníka, pravděpodobně zasaženého úderem blesku, a při
dopravní nehodě motocyklu za obcí Kaliště. Stanice Telč měla také své zastoupení v tradiční regionální soutěži v disciplínách požárního
sportu 22. května v Jihlavě. Té se účastní příslušníci HZS KV ze stanic Telč, Třešť, Polná a tři družstva ze stanice Jihlava. Telčské družstvo
obsadilo první místo v požárním útoku a po součtu bodů ze všech disciplín obsadilo druhé místo. Výborného výsledku dosáhl také Milan
Pařil v nejnáročnější hasičské soutěži TFA (nejtvrdší hasič přežije), která se uskutečnila 8. června v Aero Vodochody v Praze, když zde
obsadil druhé místo v jednotlivcích. Podobnou soutěž pořádá také stanice HZS KV v Telči. Ta letošní se uskuteční 15. září přímo v areálu
stanice v Luční ulici. Letos se jedná již o XI. ročník a v předstihu na ni zveme i čtenáře TL. Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč
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mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
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List MAS Telčsko

Dnes představujeme: Doupě

Kdo má takový hrad?
Tak dlouhá a trvalá pouta, jako má Doupí s Telčí, má málokterá obec
mikroregionu. Se starostou Ottou Christiánem jsme jich našli celou
řadu. Posuďte sami. Obec od svého vzniku, který je stále zahalen
tajemstvím, protože nikdo nepochybuje, že existovala dříve, než je
zatím nejstarší nalezený písemný doklad o její existenci z roku 1580,
nepřetržitě patřila k telčskému panství. Na jejím katastrálním území
leží dominanta celého kraje, hrad Roštejn, neodmyslitelně spojený
s historií Telče. Nakonec všichni víme, že ho postavil čert z kamenů
na telčských Oslednicích ... Zcela výjimečný doklad o spojení Telče s Doupím jsem ale nakonec našel v knihovně starosty Christiána.
Opatruje v ní jeho prarodiči schraňované svazky telčského Farního
věstníku z let 1919 až 1939. „Stále v nich nacházím informace o životě v té době a také zajímavé příspěvky z historie, protože jsme patřili, a patříme, do telčské farnosti,“ říká starosta, který v čele obce stojí
nepřetržitě od roku 1994.

Doupě

První zmínka
o obci
1580

Nadmořská
výška
593

dříve vyhlášeného kamenosochařského závodu Ferdinanda Foita. Zde
vyrobené pomníky dodnes hlásají jeho slávu a také povědomí o Doupí v regionu od Jindřichova Hradce po Třebíč. Na každém lze dodnes
nalézt „F. Foit Doupě“. Závod, který vznikl v roce 1905 přestavbou
vodního mlýna a pily, dodával také kamenné hlazené desky z ušlechtilých žul na významné stavby po celé republice, pražské metro nevyjímaje. Zaměstnával až 40 lidí. Vyrovnal se se znárodněním v roce 1948,

Počet
obyvatel
110

V dnešní době překvapí, že starosta Christián nezačíná naše setkání
obvyklými nářky, i když i on má starostí se správou obce nad hlavu.
Jako většina našich starostů se i on má čím pochlubit, co se Doupským
podařilo v posledních letech. O sobě ale téměř nemluví, zato chválí spolupráci s občany, chalupáře bere za domácí, oceňuje pomoc vedení ZD
Hodice, které obhospodařuje většinu pozemků v obci, a hlavně chválí
spolupráci s Městským úřadem v Telči, především s kolektivem kanceláře Mikroregionu Telčsko. „To tam musíte napsat,“ trvá na svém a argumentuje tím, že ví, že vstřícnost a pomoc, kterou dostává na telčské radnici, není u jiných úřadů samozřejmá. Doupí má nový vlastní vodovod
za více než 9 mil. Kč. Místním tak odpadla letitá starost o vodu pro
domácnosti. Navíc ta, která jim z kohoutků teče, má parametry kojenecké vody! Pravdou je, že na tak velkou investici by obec bez státní dotace
nikdy nemohla pomyslet. Bez dotace by se neuskutečnila ani další velká
akce, rekonstrukce místních komunikací, které všechny dostaly bezprašný povrch. „Tady nám moc pomohla kancelář mikroregionu, především
Eva Skálová, která pro nás zpracovala nejen úspěšnou žádost o dotaci,
ale později vyřídila i celou náročnou administrativu s ní spojenou.
Zastupitelstvo obce: Otto Christián, Zdeněk Svoboda, Jiří Budek,
Jaroslav Říha, Radek Christián, František Kameník, Aleš Tušer
Samostatnou kapitolou je několik let probíhající čištění a údržba koryta Třešťského potoka, který Doupím protéká. „Zde dobře spolupracujeme s Povodím Moravy. I když ležíme skoro 600 m nad mořem, tak
přívalové deště, které se stále více objevují, u nás způsobovaly lokální
záplavy,“ připomíná Otta Christián. Mohl by ještě hovořit o opravách kanalizací, tarasů či chodníků, ale dává přednost současné velké akci, kterou
obec řeší. Od pozemkových úprav, které právě
probíhají, si slibuje nejen narovnání vlastnických
vztahů k pozemkům, ale také možnost výstavby nových cest, realizaci dalších protipovodňových a protierozních opatření. Počítá také s tím,
že po vyřešení majetkových poměrů k sousedním pozemkům se obec pustí do opravy kulturního domu. Velká starost
starosty Christiána, jejíž řešení ale není v rukou obce, je osud zdejšího,

Foto: Karel Vaníček

I vodojem může být krásný.

Foto: Eva Skálová

ale bohužel nepřežil divokou českou privatizaci v 90 letech minulého
století. Podle starosty lze si jen těžko představit, že by opuštěný areál
v obci ještě kdy ožil. Ztráta zmíněných pracovních míst je to, co tíží starostu Christiána při správě obce nejvíce. Naopak si pochvaluje aktivity Lesů ČR na obnově Roštejnské obory, která k obci prakticky přiléhá
a vedle již zmíněného hradu přivádí do Doupí stále více turistů.
Závěr? Ve skromném vystupování Otty Christiána tak zcela zapadlo, že
hrad Roštejn je vlastně „jeho“ hrad. Pokud byste na hrad psali, tak má
adresu Doupě 1 a jeho případný obyvatel by se musel přihlásit k trvalému pobytu u Otty Christiána na Obecním úřadu v Doupí! Řekněte, kdo
má takový hrad?
/z/
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Představujeme projekty MAS Mikroregionu Telčsko

Kulturní dům v Černíči
V Černíči byl podpořen projekt na rozšíření využití kulturního sálu a klubovny,
a to z 1. výzvy 2011, kterou Místní akční
skupina Mikroregionu Telčsko vypsala.
Předmětem projektu byla rekonstrukce vnitřních prostor a interiérů Obecního domu v Černíči a jeho dovybavení
mobiliářem. Bylo vytvořeno odpovídající prostředí pro potřeby kulturního vyžití
občanů, bylo vybaveno a upraveno zázemí pro provozování volnočasových aktivit, zejména v oblasti zdraví a sportu
a v neposlední řadě vzniklo místo vhod-

né ke schůzkám maminek s dětmi, které
zde najdou vybavenou hernu. Realizace
projektu byla dokončena v květnu tohoto
roku. Celkové výdaje byly téměř půl milionu korun, z čehož je dotace 359 996 Kč.
9. června proběhlo slavnostní otvírání
nově zrekonstruovaného kulturního domu.
Při této příležitosti byl pořádán koncert,
aneb posezení u klavíru, kde vystoupili
žáci Základní umělecké školy z Telče pod
odborným vedením svých učitelů.
Ing. Petra Karásková
manažer MAS Mikroregionu Telčsko

Děti ve Staré
Říši sázely
stromy
Žáci staroříšské základní školy se učí
nejen přírodu poznávat, ale také ji aktivně chránit. Zapojujeme se do akcí zaměřených na ochranu životního prostředí.
Ve sběru starého papíru, který organizuje firma A.S.A, se již několik let umisťujeme na předních místech. V loňském
školním roce jsme dokonce tuto „Soutěž s panem Popelou“ v regionu jižní
Čechy vyhráli. V ekologickém projektu
společností ELEKTROWIN „Ukliďme
si svět“ jsme se loni umístili na 2. místě
v Kraji Vysočina v množství sebraných
vysloužilých elektrospotřebičů. Vydatně
nám při tom pomáhají nejen rodiče dětí,
ale i obyvatelé Staré Říše a pracovníci městyse v čele se starostou Zdeňkem
Svobodou. Na jaře jsme využili možnosti podílet se na výsadbě švestkové aleje
v katastru městyse a tím se zapojit do
akcí pořádaných ke Dni Země.
Jana Kovářová, ředitelka školy

Foto: Archiv MT

Farmářské trhy v další sezóně
V sobotu 16. června odstartovala na náměstí
Zachariáše z Hradce další série farmářských
trhů. Tentokrát se na nich objevilo 15 prodejců převážně regionálních produktů. Co
bylo na trhu dobrého a co Vás příště čeká?
Po roce opět do Telče přivezl své uzenářské výrobky a dobrý domácí mošt Mefisto
ze Studené, sortiment uzenin doplnila biofarma Sasov, jejíž produkty jsou například
Biouherák nebo Kančí biolovečák. Nejen
tyto výrobky jste mohli zakoupit u stánku paní Zemanové z Bioshopu Slunečnice.
K farmářským trhům v Telči už neodmyslitelně patří také pekařství Marek. Na trhu
bylo možné také zakoupit zeleninu a ovoce

od paní Klomfarové z Počátek. Nováčkem
v Telči byly Tasovské placky a čerstvě mletá mouka z Pekárkového mlýna. Paní Pašková z Třebíče zpestřila sobotní trh ukázkou výroby vinutých perel, které se staly
ozdobou trhu. Stejně jako vloni byl zájem
o luštěninové pochoutky od DAMORADY, zaujal stánek s květinami zahradnictví
Pelikán. K dostání bylo pivo z Radničního
pivovaru z Jihlavy, které v sobotním horkém dnu osvěžilo. Příští trh se uskuteční
21. července a můžeme na něm očekávat
další zajímavé prodejce. Více informacím
k trhům na www.trhybezhranic.cz
Šárka Suchá

Farmářské trhy 2012
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Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčková
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21. července ●18. srpna
15. září ● 20. října
vždy od 9 do 16 hodin
na náměstí Zachariáše z Hradce
Organizuje MAS Mikroregionu Telčsko
za podpory Města Telč a Fondu malých
projektů Vysočina – Dolní Rakousko.
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Mikroregionální střípky
Parním vlakem po expozicích Regionu
renesance
28. 7. Telč (odjezd 14:40) - Třešť - Hodice
- Telč (příjezd 21:26)
od 17:00 je připravena „zábava ve stínu
parní lokomotivy“
29. 7. Telč (odjezd 14:40) - Třešť - Telč
(příjezd 18:28)
připraveno je dětské odpoledne v Třešti

Mrákotín
7. 7. Soutěž požárního sportu
„O pohár starosty městyse Mrákotín“.
Po soutěži následuje taneční posezení
s hudbou. Pořadatelem je SDH Mrákotín
a MAS Telčsko.

Růžená
21. 7. Oslavy výročí obce Růžená
V sobotu se bude konat Sousedský fotbalový turnaj. K příležitosti 50. výročí
otevření místního kulturního domu a 10.
výročí udělení znaku a praporu bude
k tanci a poslechu hrát od 14:00 Doubravanka, večer vystoupí kapely ROS3S
a ARCIS, AČÁNY.
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Velká výstava chovatelů

Zase víme první. Bohužel...

Nad Kopečkem bude zatmění.
O výstavě chovatelů

Parní mlýn
na známce nebude

Vypadá to jako zpráva rádia Jerevan, ale
je to pravda. Telčští chovatelé připravují velkolepé zakončení své letošní hlavní
výstavy, kterou připravují na 28. a 29. července v areálu Na Kopečku v Jihlavské
ulici. „Pokud bude příznivé počasí, vypustíme na závěr slavnostního ocenění úspěšných
vystavovatelů asi 200
poštovní holubů. V prvním okamžiku po startu
takového množství opeřenců skutečně „zmizí“
obloha. Jedná se o jedinečný zážitek, který jsme v Telči zatím
neměli,“ plánuje předseda telčské organizace chovatelů Jaroslav Dvořáček.
Výstava je sice ohlášena jako okresní, ale
podle organizátorů se bude jednat o nej-

toři podle došlých přihlášek potvrdit, že
návštěvníci uvidí více než 170 králíků,
120 holubů a 100 kusů drůbeže. Podobný počet exponátů by měla mít i kategorie exotů, papoušci, andulky, zakrslí králíci či japonské křepelky.
Telčští chovatelé samozřejmě sledují
měnící se zájmy návštěvníků podobných
výstav. A tak i oni na té letošní nabídnou expozici drobné zahradní techniky
a jako překvapení také výstavku dobových dopravních prostředků a zařízení ve
spolupráci se Spolkem telčských velocipedistů. „Nezapomeneme ani na program
pro děti, občerstvení a budeme mít také
bohatou tombolu. Pokud návštěvníci na
výstavě posedí, uslyší vystoupení oblíbeného Františka Dědiny ze Studené,“ zve
na výstavu J. Dvořáček. Hlavní cíl výsta-

Rádi jsme v dubnových TL zařadili informaci, že emisní plán poštovních známek na rok
2013 počítá s vydáním známky s námětem
Parního mlýna na Starém Městě. Byla by to
již pátá poštovní známka s telčským motivem!
Bohužel je vše jinak. „Česká pošta, jako vydavatel známek, prověřila stav a vývoj rekonstrukce Parního mlýna a rozhodla odložit
vydání zmíněného námětu,“ informoval TL
předseda Klubu filatelistů Ing. Bohuslav
Makovička. Jak jsme se sami přesvědčili,
v emisním plánu poštovních známek je již
místo Parního mlýna uvedeno vydání námětu s vodním dílem Fláje v Krušných horách
s datem vydání 15. května. „Pokud by došlo
k příznivému obratu v rekonstrukci Parního
mlýna, je velká naděje, že se tato technická památka na známce objeví. Komise, která emisní plán schvaluje, je zařazení Parního
mlýna, podle zpráv, které mám, velmi nakloněna,“ doplnil informaci B. Makovička.

Mažoretky
bojovaly v Telči

větší chovatelskou přehlídku v regionu
od Pelhřimova až po Znojmo. Z těchto
míst přijedou jak vystavovatelé, tak po
předchozích zkušenostech i návštěvníci.
Těch bývá na chovatelské výstavě více
než půl tisíce. „I letos počítáme s podobnou návštěvou. Máme velký okruh příznivců, kteří se na naše výstavy pravidelně vrací,“ konstatuje J. Dvořáček s tím,
že jako u všech podobných akcí bude
záležet na počasí.
Měsíc před výstavou mohou organizástr. 16

vy? Ukázat výsledky chovatelské práce,
nabídnout zajímavý program veřejnosti
a také přilákat k chovatelství další zájemce, především mladé.

Chovatelská výstava
drobného hospodářského zvířectva
a exotů
28. července od 8 do 16 hodin
29. července od 8 do 14 hodin
Areál Na Kopečku v Telči

Poslední květnovou sobotu se do Telče sjelo
na 600 mažoretek z 15 měst z České republiky. V sedmi kategoriích bojovaly o hlavní cenu, Skleněný střevíc. Soutěž zahájila
skupina maminek ze Ždánic, Mamkynej, na
závěr jsme naopak zase viděli tatínky z Hluboké nad Vltavou, kteří předvedli bojový
tanec. Rodiče svým vystoupením určitě zpestřili celý program. Tatínkové nebyli jedinými
muži, kteří se mažoretkové soutěže zúčastnili. V nejmladší kategorii Mini děti soutěžil ve skupině Pidiprincezniček z Hluboké
nad Vltavou i tříletý klučina Vašík Buška.
V kategorii Děti vybojovaly hlavní cenu,
Skleněný střevíc, i mažoretky z Telče, Poupátka. Ani ostatní telčské skupiny se v obrovské konkurenci neztratily – Přípravka skončila čtvrtá a Růžičky a Růže obsadily svorně 3.
místo. Celou soutěží provázel i bavil Milan
Řezníček z Rádia Vysočina.
Vítězové jednotlivých kategorií O střevíček z pohádkové Telče 2012
Mini děti: Hlubocké Pidiprincezničky
Děti: Poupátka Telč
Kadetky: Hlubocké Princezničky I.
Juniorky: Berušky Dačice
Seniorky: Poupata Jemnice
FreeStyle I: Divošky Pelhřimov
FreeStyle II: Berušky Dačice
Pořadatelé děkují všem, kteří se jakkoli
podíleli na celé soutěži. Bez jejich pomoci by se nedala taková akce pořádat.
Renata Křížková
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Zpestřete si prázdniny jízdou parním vlakem v sobotu 11. srpna na trati Telč - Slavonice - Kostelec - Telč v rámci projektu
DY-THA rail.
Kromě nevšedního zážitku budete svědky velkolepého kulturního programu. Více informací již brzy na www.pokoleji.cz.

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.
• Prodám nebo pronajmu sklad v centru
Třeště u nádraží. Tři patra, půda, velký sklep, plocha 800 m2. Přípojka el.,
vody, odpad. Cena 680 000 Kč. Tel.
777 212 523.
• Autoškola EKOL – Vladimír Roupec.
Učebna v Telči na Myslibořské ulici,

výuka a výcvik na osobní automobil
a všechny skupiny motocyklů. Informace na tel. 607 185 517.
• Prodáme zahradu (1045 m2) s chatou
k rekreaci a letnímu bydlení (80 m2),
hospodářskou budovou (25 m2) a bazénem (11 m3) v ulici Slavatovská v Telči.
Tel. 737 375 638, 737 196 335.
• Prodám dveře vchodové plastové bílé
a zlatý dub. Dále plechové dveře do stávající zárubně a kompletní oplocení bránu, branku a pletivo. Nové z neuskutečněné stavby. Dopravu zajistím. Tel.:
777 106 709.

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Foto: Hasiči Telč
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Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Zámek v červenci

Pozvánka na jarmark
V polovině července Telč ožije stánky,
posázenými po celém náměstí. Ten den je
totiž známý jako telčský jarmark. Stal se
symbolem léta a prázdnin.
Vzpomínám na otevřené mázhausy, kde
se v předvečer jarmarku sedělo a popíjelo pivo. Název mázhaus není překvapivě
z termínu „namazat se“, ale máz byla stará
objemová jednotka, především pro měření piva, které se vařilo v „Hausu“, což byl
dům, kde mázhaus sloužil jako výčep.
Tyto mázhausy byly většinou rušeny v 19.
století, kdy prostory pro vaření a pití tohoto moku byly předělány na bydlení a podnikání. V sedmdesátých letech minulého
století ale zase sloužily jeden večer svému
původnímu účelu.
Již od půlnoci začaly na náměstí vyrůstat
stánky. Chytit totiž dobré místo, bylo to
nejdůležitější. Jarmark je vlastně výroční

Výlet do pohádky – Z pekla štěstí

trh, z německého Jahrmarkt. Dříve to byly
trhy s dobytkem, později zde předváděli
řemeslníci, co všechno umí, a lidé si mohli
nakoupit na malém prostranství od hřebíku po perníkové srdce. Takové začínající
hypermarkety.
Pamatuji si, když se na náměstí mezi stánky
točily kolotoče a cukrová vata. Místo kolotočů se tam nyní točí pivo, což v důsledku má stejný účinek. Na závěr se vám také
může pěkně zamotat hlava.
V posledních letech se trhy vrátily opět
k původnímu záměru, předvést kreativní
práce šikovných českých ručiček. Takže si
14. července udělejte v kalendáři vykřičník, napište „JARMARK“ a přijďte se
podívat na náměstí, kde se určitě nudit
nebudete, protože poté, co si nakoupíte, se
můžete věnovat bohatému doprovodnému
programu.

Justiční sál do 30. října
Výstava kostýmů a rekvizit z divácky úspěšných filmových pohádek Z pekla štěstí I. a II.
je otevřena každý den mimo pondělí od 10 do
17 hodin. O prázdninách do 18 hodin.

Fotoateliér
– fotokostymérna v Konírně

červenec, srpen
Barrandov Studio, které je partnerem výstavy
„Výlet do pohádky – Z pekla štěstí“, zapůjčil
pro fotoateliér kostýmy z filmových a televizních pohádek. Návštěvníci mají možnost si
vybrat z několika desítek kostýmů a nechat se
v nich vyfotografovat. Na počkání jim bude
vyhotovena barevná či černobílá fotografie.
Fotokostymérnu provozuje telčský fotoateliér Kordíková. Přijít se vyfotit můžete každý
den mimo pondělí od 10 do 17 hodin.

Řemeslné trhy

Zámecké a vstupní nádvoří
5. - 8. července
Tradiční řemeslné trhy od 9 do 18 hodin.

IYASA Czech Tour 2012

Zámecká zahrada
14. července od 20 hodin
Patnáctičlenná skupina studentů umělecké školy ze Zimbabwe vystoupí během červencového pobytu v České republice opět
na zámku. Předprodej vstupenek v Zámecké
galerii od 10. července.

Výstava fuchsií

Zámecká zahrada - arkády
17. až 29. července
Oblíbená výstava pozoruhodné sbírky Marie
Závodské a její rodiny.

Klasika pod hvězdami
– CARMEN 2012

Foto: Tereza Jeníčková

Konírna na poprvé. Úspěšně
Po Dnu otevřených dveří 19. května, kdy si prostory rekonstruované Konírny na zámku
prohlédlo na 600 domácích návštěvníků, zažila Konírna 7. června první velkou zatěžkávací zkoušku. Oslavu svého 20letého úspěšného působení na trhu informačních technologií v České republice zde pro své zákazníky připravila a.s. Minerva ČR. Vedle programu, kterým provázela herečka Mahulena Bočanová, ocenili i hosté firemní akce z Anglie,
Belgie, Ruska a Slovenska právě nové prostory zámku, které měli k dispozici. Podle hodnocení účastníků i organizátorů setkání se jedná o mimořádně atraktivní prostor, který
v budoucnu může do Telče přivádět velmi zajímavou klientelu z celého světa. Vykročení
Konírny do praktického života tak bylo velmi zdařilé.
/z/

Zámecký park
21. července od 21 hodin
Po velkém úspěchu v roce 2011 přichází letos
opět Klasika pod hvězdami, tentokrát s operou
George Bizeta - CARMEN. Více na www.
arttriton.cz. Kryté jeviště, orchestřiště, všechna sedadla jsou číslovaná. Opera ve francouzském originále, podrobný obsah opery
v programu představení. Vstupenky je možné
zakoupit v předprodeji v Zámecké galerii každý den mimo pondělí nebo v síti TicketArt.

Historický šerm

Zámecká terasa 28. 7. – 11. 8.
Cavalieri Moravi představí opět jednu ze
svých her. Představení je každý den mimo
pondělí v 11, 13 a 15 hodin.
Muzeum Telč (v areálu zámku)

Dřevo na schodech
Výstava fotografií Karla Křížka
Schodiště muzea
od 11. června do 31. srpna
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CHEB

POLIČKA

19. – 22. 7. - Mezinárodní závody
spřežení CAI A – Nebanice
Světový pohár v jízdě spřežení
jezdecký oddíl TJ Agro Cheb

20. - 21. 7. – Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival
v jedinečném prostředí poličského parku u hradeb. Zahraniční i česká hudba, bohatý doprovodný program – dětská divadla, workshopy, výstavy, dětský
koutek, domácí kuchyně, čajovna.

JINDŘICHŮV HRADEC

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
3. - 6. 7. - Rock for People
– 18. ročník
Festivalpark - letiště Hradec Králové
Jeden z největších tuzemských hudebních festivalů. 150 zahraničních i domácích hudebních hvězd, množství interaktivních i sportovních atrakcí, nové
technologie, stejně jako skvělé zázemí pro jídlo a pití. Festival pro všechny
smysly…
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28. 7. – zahájení TOP týdne v Jindřichově Hradci
Celodenní zábavný program na náměstí
Míru – oslavy 140. výročí Sboru dobrovolných hasičů a pokus o rekord ve vytvoření
živého symbolu Jindřichova Hradce

KUTNÁ HORA
12. - 15. 7. Creepy Teepee - Festival
alternativní hudby

LITOMYŠL
6. 7. - 31. 8. - Toulovcovy prázdninové
pátky
Každý pátek o prázdninách se koná na
Toulovcově náměstí pohádka nejen pro
děti a folkový koncert nejen pro dospělé

TELČ
21. 7. - Klasika pod hvězdami - opera
George Bizeta - Carmen
Open-Air projekt na českých a moravských zámcích, opera v italském originále, zámecký park

TŘEBOŇ
14. 7. - Historické slavnosti Jakuba
Krčína a trh
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz

Dyjické mosty slaví

Počasí v květnu

Letos 30. června je to již 55 let, co byl na Dyjických mostech odstartován první Rychlostní terénní závod motocyklů, který uspořádal telčský Automotoklub. Automotoklub nepořádal jen závody na Dyjických mostech, ale také závody silničních motocyklů - Mezi dvěma
branami, oblíbené dvoudenní soutěže motocyklů v okolí Telče, závody motokár na náměstí, později na parkovišti ve Slavatovské ulici a zimní soutěže - jízdy zručnosti automobilů.
V Automotoklubu vyrostli i výkonní závodníci, kteří reprezentovali Československo, jako
třeba Zdeněk Havlík na Mezinárodní šestidenní soutěži motocyklů. V současné době Automotoklub pořádá závody na nové trati na Dyjických mostech. Spolu s městem Telč organizuje již pátý rok čtyřdílný seriál motokrosových závodů o Pohár města.
Josef Holec

Počátkem měsíce bylo velmi teplo
a jenom malá oblačnost. Pokračovaly
nadprůměrně teplé dny od konce dubna
s maximálními teplotami kolem 25 °C.
Od 3. května se začalo ochlazovat a přibližně do 8. května zůstávaly nejvyšší
denní teploty jen od 16 do 20 °C. Spadly konečně i trochu vydatnější srážky.
Od 9. do 12. 5. se opět poněkud oteplilo a maxima stoupala nad 20 °C. Asi
nejsledovanější květnovou pranostikou jsou ledoví muži. Letos se dostavili na den přesně. Od 12. 5. se výrazně
ochladilo. Do 18. 5. maxima vystupovala jen na 10 až 16 °C a noční minima
klesala na +2 až +5 °C. Při zemi potom
bylo kolem nuly. Už se zdálo, že tentokrát přešli beze škod, ale přišlo ráno 18.
5., a jak se říká, bylo vymalováno. Už
při pohledu z okna byly vidět bílé střechy aut a chrastící povadlé rostliny. Na
stanici jsme naměřili -1 °C ve výšce 2 metry a -6 °C při zemi. V Telči
a jiných údolních lokalitách bylo -5 °C
za okny. Po několika dnech už byly vidět
následky - mrazem spálené mladé výhony rostlin a později zčernaly a opadly
i plůdky třešní, švestek i jabloní. Podle
květů mohla být pěkná úroda, ale takhle
nezbylo skoro nic. Od 19. 5. se postupně znovu oteplilo, bylo méně oblačnosti a více sluníčka a maxima opět vystupovala na 20 až 26 °C. V závěru měsíce
se přidaly i vydatnější, tolik potřebné
srážky, někdy s bouřkami. Měsíc hodnotíme teplotně jako mírně nadprůměrný,
srážkově slabě podprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Foto: Tereza Jeníčková

Panorama z Telče
Telč je zařazena do televizní sítě s prezentací záběrů v rámci programu „Panorama
v České televizi“ od 1. 5. do 31. 10. 2012. Sledujte denně na ČT2 od 8.00 do 8.30 hod.

Jaro, léto i skoro zima

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

20. 5. do 19. 6. 2012

Květen v číslech
Průměrná teplota:
Průměrný tlak:
Srážky:
Maximální teplota:
Minimální teplota:
Kdy nejvíce zafoukalo:

14,2 °C
1015,8 hPa
39,2 mm
29,9 °C, 2. 5.,
v 16.08 hod.
-1,8 °C, 18. 5.,
v 4.28 hod.
29,6 km/h, 24. 5.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.
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Sport
Fotbal
Konečná podoba čela tabulky krajské I.B
třídy pro sezónu 2011 - 2012. Z pohledu
Telče jsou optimistické tabulky krajských
soutěží staršího a mladšího dorostu, ve kterých na prvním místě skončili mladí telčští
fotbalisté.
1. Vrchovina
26 68:25 59
2. Želetava
26 82:36 56
3. Hrotovice
26 73:54 49
4. Křižanov
26 43:45 42
5. Telč
26 51:45 41
Krajský přebor staršího dorostu
1. Telč
24 83:39
2. Polná
24 99:54
3. Chotěboř
24 79:47
4. Bedřichov
24 59:61
5. Bystřice n.P.
24 64:85
6. Kamenice /L
24 53:89
7. Pacov
24 56:118

52
50
43
35
23
19
17

Krajský přebor mladšího dorostu
1. Telč
24 78:26
2. Kamenice/L
24 87:59
3. Chotěboř
24 63:38
4. Bystřice n.P.
24 63:57
5. Bedřichov
24 50:70
6. Polná
24 83:68
7. Pacov
24 38:144

53
44
39
34
23
27
9

Taekwondo

26. května se v chorvatské Karlovači zúčastnilo 18 bojovníků CBU Vysočina prestižního Croatia Open 2012. V bouřlivém jihoevropském prostředí, ve kterém nechyběly ani
bubny bubeníků v historických kostýmech,
se výprava z Vysočiny neztratila. Konečné hodnocení trenéra Petra Konráda bylo
více než radostné. Do Česka si jeho svěřenci odvezli 6 zlatých, stejný počet stříbrných
medailí a tři bronzová umístění. Navíc jeho
klub získal v technických sestavách v celkovém hodnocení první místo! Bez medailí
se nevrací ani závodníci z telčského regionu. Stříbrné si z Chorvatska přivezli Michal
Krupil, Pavel Martianov a Radek Pešek.
Šimon Vopelka pak dokonce zlatou.
Podle TZ
9. června se SK Kyonggi Kwon zúčastnil
turnaje národní ligy a extraligy v poomsae
Hansoo Cup 2012 v Mělníku. Výprava 21
závodníků se mezi 100 bojovníků z celé
republiky soutěžících v technických sestavách poomsae neztratila. Na Vysočinu přivezla 8 zlatých, 6 stříbrných a 3 bronzové
medaile. S celkovým počtem 95 bodů získal klub první místo v týmech.
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Telčské děti se 14. června přidaly k cyklojízdě Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky
nemocných dětí.
Foto: Ilona Jeníčková

Kulturistika
Medaile z mistrovství
Úspěšné vystoupení na Mistrovství Čech
26. května v Hrádku nad Nisou a vzápětí na Mistrovství České republiky 2. června v Rumburku mají svěřenci Jakuba Cahy
z SK KAZE Telč.
Zlatou medaili v kategorii juniorů nad
77 kg si z Hrádku nad Nisou odvezl Vojtěch Bartoň, který o týden později skončil na republikovém mistrovství čtvrtý. Ještě úspěšnější byl v dorostenecké kategorii
do 72 kg Patrik Pazourek. Po vítězství na
Mistrovství Čech obsadil na Mistrovství
republiky druhé místo! K úspěchům malého, ale aktivního oddílu patří i třetí místa Martina Hybáška v kategorii juniorů
nad 77 kg a Lukáše Kobrleho v kategorii
dorostu do 65 kg na Mistrovství Čech.
Podle TZ

Florbal
Tým mužů Orla Telč se 27. května zúčastnil
turnaje ve Skutči u Chrudimi.
Po dvou výhrách, dvou remízách a prohře
se soupeřem z Kutné Hory zde obsadil třetí místo. Telčský Ondřej Zahradníček byl
vyhlášen brankařem turnaje.
Starší žáci 3. června na Memoriálu Vojtěcha Koreše v Kněžicích obsadili mezi pěti
účastníky čtvrté místo.
9. června se florbalový tým Orla zúčastnil
Mistrovství ČR smíšených týmů (po celé
utkání musí být na hřišti dva muži a dvě
ženy) v Nové Cerekvi, odkud si přivezl
bronzovou medaili. Turnaje se zúčastnilo 8
týmů.

Mažoretky
O skleněnou hůlku
v Kyjově
V sobotu 2. června soutěžily v Kyjově tři
skupiny mažoretek z Telče v nepostupové soutěži O skleněnou hůlku. V obrovské konkurenci 500 mažoretek dokázaly
naše Růžičky, v kategorii kadetek, vybojovat bezchybným výkonem první místo!
Růže byly v kategorii juniorek druhé, stejně jako v mini formacích obě naše skupiny.
Nejmenším, Poupátkům, uteklo medailové
místo o jeden jediný bod. Děkujeme všem
děvčatům za perfektní reprezentaci Telče.
Renata Křížková, vedoucí mažoretek Telč

Jezdectví
30. 6. – 1. 7. Skokové závody
sobota 30. 6. Styl šampionát 2012 – Mistrovství ČR veterinárních lékařů
neděle 1. 7. Mistrovství ČR veterinárních
lékařů
Soutěže jsou určeny i pro všechny licentované jezdce a koně.Zahájení soutěží po oba
dva dny v 9.00 hod. v Jezdeckém areálu
Hospodářského dvora v Bohuslavicích
Pořadatel SS Starkon Nová Říše
www.hospodarskydvur.cz

Střelectví
5. 7. areál na Dyjických mostech
Cyrilometodějské střílení
otevřená střelecká soutěž z velkorážné pistole a revolveru
pořádá střelecký klub Autoklub Tourservis
www.streleckyklubtelc.cz

Kulturní kalendář

Bohoslužby
Římskokatolické

Pro letní měsíce
je vydán samostatný tisk
„Telčské léto 2012“
ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Provoz v klubu o prázdninách v pondělí
a ve čtvrtek od 13 do 17 hod.

Chovatelé
8. 7.
7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
– výkup kožek
28. – 29. 7.
Chovatelská výstava drobného
zvířectva a exotů, více na str. 16

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Kateřina Křížová, Staré Město
Matylda Malečková, Štěpnice
Markéta Dvořáková, Staré Město

V květnových dnech se dožil 90 roků náš
dobrý kamarád, Ing. Jaroslav Samek, CSc.,
vynikající dřevařský odborník, který pracoval mnoho roků ve Výzkumném dřevařském
ústavu v Bratislavě a po roce 1968 také několik roků v prestižním dřevařském výzkumném ústavu v Kanadě. Jako kluk se s námi
honil okolo kašen na náměstí, kde jeho tatínek vlastnil proslulé uzenářství. Po absolvování vysoké školy odešel do světa, ale na
důchod se vrátil do milované Telče. Jaroslave, hodně zdraví Ti přejí „mladší“ kamarádi
z Telče. K přání se připojuje také redakce TL
a jen připomene, že díky skvělé angličtině
a velkému rozhledu byl Ing. Jaroslav Samek
v 90. letech minulého století u většiny jednání, které město tehdy v angličtině vedlo.

ne

7. 7.
8. 7.

so
ne

14. 7.
15. 7.

so
ne

21. 7.
22. 7.

so
ne

28. 7.
29. 7.
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ne

Blahopřejeme novomanželům
Tomáš Gregor, Třešť
a Ilona Pospíchalová, Třešť
David Abraham Trujillo Reyes, USA
Magdaléna Rychtecká, Brtnice
Roman Vostál, Jihlava
a Lenka Dlouhá, Jihlava
Tibor Tomášek, Jihlava
a Sylva Pejchalová, Jihlava
Zdeněk Špindler, Jihlava
a Veronika Janišová, Jihlava
Tomáš Nosek, Telč
a Petra Zitová, Větrný Jeníkov
Pavel Kadlec, Telč
a Veronika Pízová, Mrákotín
Martin Navrátil, Telč
a Gabriela Šeniglová, Třešť
Michal Šára, Řevnice
a Petra Hochmanová, Havl. Brod
Pavel Karásek, Jemnice
a Lenka Sobotková, Telč
Karel Šibra, Mrákotín
a Jitka Šimků, Mrákotín
Martin Svoboda, Třebíč
a Martina Baňasová, Třebíč
Zdeněk Hajn, Jihlava
a Martina Filsaková, Jihlava

Opustili nás

Neuvěřitelné.
Ing. Jaroslav Samek 90!

1. 7.

Jiří Jetleb, Štěpnice
Vlastimil Čermák, Staré Město
Ludmila Šmachová, Staré Město
Marta Kardynálová, Podolí

65 let
55 let
80 let
63 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).

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 10. 7. IV.
12. 7.
III.
11. 7. V.
13. 7.
Vysvětlivky: I – Staré Město – křižovatka
ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 28. října
u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova
u viaduktu, IV – Štěpnice I. – křižovatka
ulic Na Posvátné a Květinové, V – Štěpnice II. – u garáží

7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30

sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Anna

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté
každý čtvrtek v 19.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Židovský hřbitov v červenci
do 6. 7.
Ondřej Mestek ‚Parukářka‘
+ Šárka Bukowsky
7. 7. - 13. 7.
Jakub Myslín‚ Zase fotky‘
14. 7. - 20. 7.
Hade + Polly ‚ContrastArt‘ ~ fotografie ~
21. 7. - 27. 7.
Mikuláš Petr‚ Z nových prací‘
~ portréty a fotografika, akty ~
28. 7.
Divadlo Mýtus ~performance~
28. 7. - 3. 8.
Zdeněk Ryneš + Ivana Bendová
+ Michal Ryneš ‚Klidná deformace‘
~grafika, fotografie, malba, instalace~

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým a kamarádům, kteří se přišli naposledy
rozloučit s naším milovaným synem. Poděkování patří též rodině Vejmelkově, která
krásným zpěvem Vlastíka doprovodila.
Rodina Čermákova
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KRÁSA REPREZENTUJE KRÁSU. Tato popiska se ke snímku telčských mažoretek
nabízí sama. Děvčata z týmu Růže pravidelně a úspěšně reprezentují Telč na řadě kulturních a společenských událostí. Snímek George Kouklíka je z vystoupení v soutěži
O střevíček z pohádkové Telče v sobotu 26. května.

Malé, ale důležité
NEJEN VELKÉ OPRAVY. Lešení, které
se objevilo ze dne na den u vstupního vchodu do zámku, slouží k opravě havarijního
stavu římsy, ze které odpadávaly kusy omítky. Malá, ale důležitá oprava.

Klubu filatelistů je 75 let
5. listopadu 1937 byl v Telči založen Klub českých filatelistů. Výročí jednoho z nejstarších
spolků ve městě připomínáme seriálem zajímavých dokumentů, který pro TL připravuje
Ing. Bohuslav Makovička.
Foto: Archiv SZ Telč

Končí éra rakousko-uherského poštovnictví. Odesílatelem tohoto dopisu z roku 1915 nebyl
nikdo jiný než ředitel telčské reálky Karel J. Maška. Ze sběratelského hlediska je na něm
zajímavá německo-česká R nálepka pro doporučenou zásilku.

Blíží se: 17. – 18. srpna

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna

OD ZACHARIÁŠE PO UNESCO
více na straně 22
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A sanace trhlin v cestě u Štěpnického rybníka
Foto: Archiv TL

Uzávěrka příštího čísla
18. července

