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Muzeum techniky Telč. Vstupte!
Do mozaiky nabídky možných cílů pro návštěvníky Telče přibyla
velká „kostka“. MUZEUM TECHNIKY. Více než 800 m2 bývalé výrobní haly pily Na Sádkách zaplnily skvosty techniky z konce
19. a začátku 20. století. Zásluhu na vzniku soukromého projektu
mají Jan a Aleš Wimmerovi se svými přáteli.
Až bude areál dokončený, nebude vůbec nadsázkou, že telčské
památky dostaly důstojného partnera. I proto, že stará auta, motocykly, šicí stroje, prostě technické památky, u nastupující návštěvnické generace jednoznačně „letí“.

o kdysi velmi úspěšné továrně Jana Říhy na lišty a rámy. Málo se
ví, že dokázala postavit i několik letadel,“ prozradil další plány
Aleš Wimmer. Samo umístění muzea v hale pily je pro návštěvníka
zážitkem. Takto zachovaných a opravených industriálních památek není v regionu mnoho. Že by v prostorách muzea nemusel být
slyšet jen šepot návštěvníků, ukázaly hned první dny po otevření. „Rodinné“ části expozice totiž vévodí funkční křídlo. „Hned
dvě dámy požádaly, zda by si na něj nemohly zahrát. Výsledek
byl překvapivý. Akustika haly je výborná, zážitek z koncertu mezi

Dámskou část výpravy zaujaly kočárky, pánové obdivovali
auta, děti zubařské křeslo
zápis v návštěvní knize

technickými památkami by byl jedinečný,“ plánuje Aleš Wimmer.
A když k tomu přidáme plán jeho otce Jana na venkovní kavárnu
ve staré tramvaji, je to hned několik důvodů, proč by se do Muzea
techniky mohli, či měli, vracet i domácí.
Že staré automobily nebo kočárky „nemusíte?“ Tak vás v muzeu
určitě dostane modrý servis. Není z míšeňského porcelánu, ale je
plechový. Babička či prababička vám v podobném pekla lívance či
vařila ranní kávu.
/z/

Muzeum nabízí nejen 10 starých automobilů, třicítku motocyklů
a velké množství prvního dopravního prostředku každého z nás,
dětských kočárků, ale i další předměty. Od zubařského křesla
s vrtačkou na šlapání až po vybavení domácností našich prarodičů.
Podstatná část exponátů pochází z celoživotní sbírky Jana Wimmera. „Řadu vystavených předmětů nám také zapůjčili naši známí. Jsme jim za to moc vděčni,“ připomněl Jan Wimmer. Muzeum
si klade daleko větší cíle, než je jedna stálá expozice. „Plánujeme pořádat tematické výstavy o světě zmizelé techniky se vztahem k Telči. Třeba o Vystrčilových hasičských stříkačkách nebo

V září bude Muzeum techniky otevřeno
každý den od 10 do 18 hodin.
Od října pak přes zimu po domluvě v Galerii Wimmer
na náměstí nebo na tlf. 736 734 324.

● sobota 8. září - Dny evropského kulturního dědictví s humanitární cyklistickou jízdou Na kole dětem Vysočinou
● sobota 22. září - Svatováclavské slavnosti s Telčským vinobraním
Úplný program obou akcí na str. 9

Z jednání rady města
42. schůze - 18. července
- RM rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Mobilní telekomunikační služby“, schválila dodavatele,
kteří budou vyzváni k podání nabídky,
a složení hodnotitelské komise.
- RM schválila udělení souhlasu ZŠ,
Masarykova uzavřením smlouvy o úvěru s ČSOB, a.s., na předfinancování projektu „Zdravá záda na Vysočině“.
- Rada města schválila darování 5 ks jízdních kole evidovaných na finančním
odboru ve ztrátách a nálezech obecně
prospěšné společnosti Kola pro Afriku.
- RM rozhodla na základě doporučení
výběrové komise uzavřít smlouvu o dílo
na zhotovení stavby „Kanalizace ul. Tyršova - bývalé nádraží, sportovní areál“
se společností TROJSTAV, s.r.o., Telč.
- RM schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu „DEPO TELČ – DY
– THA RAIL“ na pozemku p. č. 7599/1,
v k.ú. Telč, jehož vlastníkem jsou České
dráhy, a.s.
- RM schválila uzavření smlouvy
o sdružených dodávkách elektřiny pro
produkty řady Small business mezi městem Telč a dodavatelem energie E.ON
Energie, a.s., pro rok 2013.
Všechna usnesení rady města v úplném
znění najdete na www.telc.eu

Konzultační den
rady města
středa 12. 9. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ

Uslyšíme RARO12
Od 4. do 21. září se v České republice uskuteční největší alianční cvičení a zároveň
jediné cvičení vzdušných sil NATO v letošním roce s názvem Ramstein Rover 2012
(RARO12). Cvičení bude přímo řízeno
z velitelství vzdušných sil NATO v německém Ramsteinu. Letová činnost cvičení
bude především probíhat z letecké základny v Náměšti nad Oslavou a dotkne se také
vzdušného prostoru nad Telčí a celým
regionem. Proto je telčský starosta Roman
Fabeš mezi pozvanými na informační brífink ke cvičení, který se uskuteční 29. srpna na základně v Náměšti n. O. Cvičení
RARO12 se zúčastní 18 zemí NATO a jeho
hlavním cílem je sladění součinnosti pilotů
taktického letectva a leteckých návodčích
při podpoře pozemních operací. Podle TZ
str. 2

Novinka!

Voličské průkazy pro volby do zastupitelstev krajů
Letošní volby do zastupitelstev krajů, které se budou konat 12. a 13. října, přináší
novinku - možnost hlasovat na základě
voličského průkazu. Volič o jeho vydání může požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého bydliště. Voličský průkaz umožňuje hlasovat pouze ve volebním
okrsku, který se nachází na území volebního kraje, kde má volič trvalý pobyt, tzn.,
např. občan Telče může své volební právo uplatnit na základě voličského průkazu v některé ze 704 obcí Kraje Vysočina. Voličský průkaz tedy neopravňuje tak,
jak je tomu např. u voleb do Poslanecké
sněmovny, aby volič své právo realizoval
v kterémkoliv volebním okrsku na území
České republiky nebo i ve zvláštním stálém volebním okrsku na zastupitelském
úřadě. Občan zapsaný ve stálém seznamu
voličů vedeném MěÚ Telč, který nebude

moci volit ve volebním okrsku, pro který je
tento seznam veden, může požádat o vydání voličského průkazu MěÚ Telč - ohlašovnu evidence obyvatel - Na Sádkách čp.
453 (a to písemně nejpozději do 5. října
2012 nebo osobně do 10. října 2012 do
16 hod). Vzor žádosti o vydání voličského
průkazu je k dispozici na výše uvedeném
pracovišti MěÚ Telč, příp. ke stažení na
webových stránkách města www.telc.eu.
Voličský průkaz si může občan vyzvednout
osobně, prostřednictvím zplnomocněného
zástupce, příp. mu bude zaslán poštou na
adresu, kterou si zvolí. V případě podání
písemné žádosti o vydání voličského průkazu nebo převzetí zástupcem na základě
plné moci musí být na těchto dokumentech
podpis žadatele úředně ověřen.
JUDr. Jana Matoušková,
ved. odboru vnitřních věcí

Živnostenský úřad:

Nezaměstnanost

Dopravce čekají
opět změny

K 31. červenci dosáhla nezaměstnanost v České republice 8,3%, v Kraji Vysočina byla
o desetinu procenta vyšší, 8,4%. V Telči samé
pak ke stejnému datu bylo bez práce 263 osob
z 2722 ekonomicky aktivních obyvatel, takže
míra nezaměstnanosti dosáhla 9,7 %. Z obcí
ve správním obvodu Telče na tom byly nejhůře Vanov (19,4%) a Mrákotín (19%). Naopak ve Zvolenovicích není z 35 ekonomicky
aktivních obyvatel žádný bez práce.
Podle statistiky ÚP

Od 1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon č.
119/2012 Sb., kterým se mění zákon o silniční dopravě a mimo jiné i živnostenský
zákon. Změny se týkají dopravy malými
i velkými vozidly.
U dopravy malými vozidly, tj. nákladními s hmotností do 3,5 tuny, a taxislužby
se podmínky provozování živnosti nemění, dochází pouze ke změně předmětu
podnikání.
U dopravy velkými vozidly, tj. nákladními s hmotností nad 3,5 tuny, a u ostatní
osobní dopravy se rovněž mění předmět
podnikání. Především jsou zde stanoveny
nové zvláštní podmínky k provozování této živnosti - usazení, dobrá pověst, finanční způsobilost a odborná způsobilost.
Podnikatelé – dopravci, kteří provozují
dopravu velkými vozidly, musí do 1 roku,
tj. do 31. 5. 2013, na živnostenském úřadě
požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit příslušné doklady.
Všichni držitelé živnostenských oprávnění na zmiňované činnosti budou živnostenským úřadem písemně upozorněni na
předložení potřebných dokladů.
Ing. Irena Cáhová
Zápis do zájmových útvarů DDM
probíhá v měsíci září v kanceláři
DDM Telč nebo telefonicky
605 052 564, 567 243 148

DDM nabízí
Ve školním roce 2012/2013 zahájí v DDM
Telč nově činnost

Minimateřinka

Kroužek pro děti od 3 do 6 let povede každou
středu od 9 do 11,30 Jarmila Janovská, učitelka s dlouholetou praxí v MŠ. Bude zaměřen na pohybové, výtvarné, hudební, dramatické a tvořivé činnosti, které budou probíhat
hravou formou. Zápis od 3. září v kanceláři
DDM. Bližší informace na telefonním čísle
607 250 778 nebo ddmjanovska@seznam.cz

Logopedický kroužek

Logopedický kroužek pod vedením logopedické asistentky s odbornou způsobilostí má
za cíl seznamovat děti se správnou artikulací,
navozovat správnou výslovnost hlásek a hlásky procvičovat, učit děti pomocí dechových
cvičení správnému hospodaření s dechem při
mluveném slovu. Je vhodný i pro děti, které
navštěvují klinického či jiného logopeda. Přihlášky a informace v kanceláři DDM.

Radosti a starosti telčského starosty
Zaslouží si obdiv a poděkování
Všemi médii proběhla koncem července
informace o vážné dopravní nehodě u rybníka Roštejn. Jen díky obětavé pomoci Ireny Drevňákové, Romana Červenky a Jiřího Kadlece, odborné lékařské péči doktora
Richarda Štrobla, záchranářů Pavly Truhlářové a Marcela Šimka a zásahu místních
profesionálních hasičů Martina Kodyse, Miroslava Poledny a Josefa Volfšiče
se podařilo zachránit pět mladých životů. V rámci diskuse při setkání na radnici zazněla z úst profesionálů slova obdivu
a poděkování nad odvahou a duchapřítomností tří prvně jmenovaných zachránců.
Bez jejich včasné pomoci by nehoda určitě

a pak definitivní doladění povrchu a značení. Pevně věřím, že tak jako televizní i ten
náš seriál skončí v říjnu happyendem.
V současné době pracuje firma Colas na křižovatce s ulicí Jihlavská. I tato křižovatka,
stejně jako potom křižovatka s ulicí Staňkova, se rekonstruuje po polovinách. A vždy tak, aby pro dopravu zůstal jeden pruh
silnice průjezdný. Přesto si ale práce v určitých fázích zhruba na deset dnů vyžádají uzavírku ulice Jihlavská a následně ulice
Staňkova. Vzhledem k probíhající turistické
sezóně jsme se ale maximálně snažili zvolit
objízdné trasy tak, aby mimo město vyvedly nákladní dopravu, ale osobní auta aby
měla příjezd do města co nejsnazší.

6. srpna se vedení města setkalo se všemi, kdo se zasloužili o šťastný konec havárie
u Roštejna.
Foto: Roman Pokorný
skončila tragicky. Jsem rád, že jsme s paní
místostarostkou mohli všem jmenovaným
poděkovat i za město. A věřím, že zastupitelé podpoří udělení Ceny města za tento záslužný čin. Je jen smutné, že ihned po
nehodě kolem projelo několik aut a cyklistů bez povšimnutí…

Silnice I/23 – poslední díly
Nejznámější české televizní seriály mívaly
většinou třináct dílů. Letošní telčský akční seriál „Pokračování rekonstrukce průtahu silnice I/23 městem“ je na tom podle počtu realizovaných úseků podobně.
A určitě jsme všichni rádi, že deset dílů,
které se týkaly prací v ulicích Třebíčská,
Na Posvátné a Slavatovská, máme úspěšně za sebou. Zbývají nám dvě křižovatky

Nákladní doprava bude po dobu uzavírky Jihlavské ulice v obou směrech vedena přes Vanůvek, Řídelov, Řásnou a Mrákotín zpět do Telče. Osobním autům bude
v této době pro příjezd do Telče umožněno projet přes Markova humna. Pro
odjezd z Telče pak mohou využít buď
objízdnou trasu pro nákladní dopravu,
silnici přes Mysliboř, případně směr přes
Stonařov do Jihlavy.
V době uzavírky Staňkovy ulice bude pro
objízdnou trasu využita místní komunikace přes zemědělské družstvo.
Pokud jde o harmonogram, křižovatka
s ulicí Jihlavská by měla být hotova zhruba do 10. září, křižovatka s ulicí Staňkova
pak do konce září. Na přelomu září a říj-

na by byly dokončeny definitivní povrchy
a doplněno dopravní značení.
Aktuální informace najdete na webu města.

Oslavy se vydařily
„Mládí pryč a do důchodu daleko,“ říká
se při oslavě třicátých narozenin. To ale
neplatí o Prázdninách v Telči. Jubilejní
třicátý ročník sršel energií možná víc než
ty první. Samozřejmě jsme při zahajovací
prezentaci historie festivalu zaznamenali
drobné změny u hlavních protagonistů, ale
to podstatné zůstalo. Parta pořadatelů pod
vedením Milana Medvěda Koláře a jejich
chuť dát každému ročníku něco nového.
A tak se po sedmnáct dnů hrnuly do zámku a na náměstí tisíce gratulantů – diváků, muzikantů, herců, ale i těch, kteří chtěli u stánků Prázdniny jen zažít. A protože
Svatý Petr daroval pěkné počasí, mohly se
Prázdniny rozjet naplno. Od úvodních šansonů Szidi Tobias až po nádherný závěrečný koncert Radůzy nebyla ani minuta na
vydechnutí. Jedním slovem PARÁDA.
Jedním z gratulantů byl i Petr Píša. Do Telče
dorazil hned v několika podobách. Jako silák v Obludáriu bratří Formanů, které beznadějně vyprodalo svých šest představení.
Jako kapelník a organizátor třešťské Tančírny přivezl svůj nový projekt Orchestrion a roztančil a rozezpíval telčské náměstí.
A jako cestující s heligónem s partou herců
a telčských velocipedistů rozesmál všechny cestující v parním vlaku mezi Kostelcem a Slavonicemi.
Tohle všechno se propojilo v neopakovatelnou prázdninovou atmosféru na telčském náměstí a vyvrcholilo závěrečnou
sobotní slávou. Popsat ji slovy snad ani
nejde, to se musí zažít. Nevím, kdy naposledy jsem viděl pohromadě tolik spokojených lidí. Milane, Petře, za všechny vám
moc děkuji.

Máme technické muzeum
Sobota 11. srpna byla výjimečná ještě jednou událostí. Od tohoto data má Telč první soukromé muzeum. Svůj sen si splnil
Jan Wimmer, který spolu se svým synem
Alešem vybudovali v bývalé pile Na Sádkách expozici plnou zajímavých historických exponátů. Stroje, motory, auta, kola,
kočárky, předměty denní potřeby, zkrátka všechno, co používali naši předchůdci
v minulém a předminulém století. Součástí
expozice je i samotná budova pilnice, kterou svými silami a za pomoci přátel Wimmerovi dali do pořádku. Takže neváhejte
a jděte se podívat. A pokud s sebou přinesete nějaký historický exponát k vystavení, uděláte dvojnásobnou radost.
Roman Fabeš
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V Roštejně (ne)čekala smrt
Podvečer 24. července si skupina pěti
mladých lidí ve věku od 15 do 21 let bude
zřejmě pamatovat celý život. Ten den se
podruhé narodili. Když 21letý řidič projížděl s VW Polo pravotočivou zatáčkou na silnici z Vanova do Telče, vjel
na krajnici a dostal smyk. Vozidlo poté
pokračovalo přes protisměrný jízdní
pruh a dále mimo komunikaci, kde narazilo do vzrostlého stromu, od kterého se
odrazilo do rybníka Roštejn, kde se celé
ponořilo. Při nehodě se zranilo všech pět
cestujících, z toho tři těžce. „Nebýt obětavých zachránců, došlo by zaručeně ke

přivolal zdravotnickou záchrannou službu. Zachránil další zraněnou dívku, která byla zcela ponořena pod vodou. Vzhledem k jejímu zaklínění v automobilu ji
stabilizoval, vyčistil ústa a vytáhl jazyk.
Vzápětí se na místo neštěstí také dostavil Jiří Kadlec, který oběma zachráncům
dále pomáhal a s panem Červenkou se
podílel na pomoci zraněné dívce, zaklíněné ve vozidle až do příjezdu hasičů. Poté,
co hasiči převzali péči o dívku, pomohli oba muži paní Drevňákové dopravit na
břeh vážně zraněného muže, o kterého se
do té doby sama starala. Dva těžce zraně-

Vrtulník bude sedat
u hasičů
Jak se každodenně přesvědčujeme,
záchrana lidského života závisí mnohdy
na minutách. A rozhoduje o ní třeba rychlý převoz pacienta k odbornému ošetření.
Pro obyvatele Telčska se nyní tato šance
podstatně zvýší. Na základě dohody Zdravotní záchranné služby Kraje Vysočina
a leteckého provozovatele může v Telči od září vzniknout přistávací plocha
pro záchranářský vrtulník. Díky pochopení a spolupráci mezi městem, profesionálními a dobrovolnými hasiči a policisty z místní služebny bude tato plocha
umístěna na nádvoří hasičského areálu
na Starém Městě. Pro legalizaci „heliportu“ je však nutné splnit řadu technických parametrů. Většina z nich se odehraje uvnitř areálu a nijak nezasáhne do
akceschopnosti hasičů a policie. Jednou
z podmínek letecké služby je ale uzavření celého areálu. A to se dotkne vás, kteří jste byli zvyklí si tudy zkracovat cestu
nebo zde otáčet auta. To již nebude možné. Jsem ale přesvědčen, že tuhle komplikaci nová služba bohatě vyváží.
Roman Fabeš

Hasičské zprávy

Snímek z archivu PČR dokazuje, že havarovaný automobil se zcela potopil.
ztrátě jednoho mladého lidského života
a v ohrožení byli i další dva mladí lidé,“
napsal ve zprávě MUDr. Richard Štrobl
z telčské výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, který u nehody zasahoval. Průběh záchrany
zraněných pak podrobně popsala tisková
mluvčí Krajského ředitelství PČR Dana
Čírtková. Vyplývá z něho, že nebýt paní
Ireny Drevňákové a Romana Červenky
z Telče a Jiřího Kadlece z Hostětic, byly
by následky havárie daleko tragičtější. Irena Drevňáková, která byla nejblíže místu
havárie, neváhala skočit do vody a doplavat k automobilu, vytáhla z něj jednu zraněnou dívku a dopravila ji na břeh. Vrátila
se k automobilu, kde se jí podařilo dostat
nad hladinu hlavu dalšího zraněného, kterého vzhledem k jeho hmotnosti nemohla dostat z automobilu. V té době jí již
pomáhal Roman Červenka, který předtím
str. 4

ní byli z místa neštěstí letecky dopraveni
do nemocnic v Brně a Českých Budějovicích, ostatní zranění skončili v jihlavské
nemocnici. Velký díl práce odvedli při
záchraně zraněných také zasahující hasiči
z telčské stanice Josef Volfšic, Miroslav
Poledna a Martin Kodys. „Navíc operativně provedli v náročných podmínkách
takové opatření na havarovaném vozidle,
že nedošlo k ohrožení životního prostředí
v rybníku,“ připomněl pro TL velitel stanice Jiří Fišara.
Se všemi zachránci se 6. srpna sešlo vedení města a poděkovalo jim za jejich skutek a obětavost. Ireně Drevňákové a Romanu Červenkovi pak osobně poděkoval také
hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Starosta
Roman Fabeš pak pro TL uvedl, že jak Irenu
Drevňákovou a Romana Červenku, tak také
Jiřího Kadlece navrhne městskému zastupitelstvu na udělení letošní Ceny města. /z/

V uplynulém období hasiči ze stanice Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina
v Telči zasahovali u sedmadvaceti událostí. Třiadvacetkrát se jednalo o technickou
pomoc, jako například odstraňování překážek v silničním provozu vinou padlých
stromů nebo odstraňování vosích hnízd
na dětských táborech. Jednou také hasiči
asistovali při přeložení pacienta do vrtulníku letecké záchranné služby na stanici
v Telči. Ostatními událostmi byly dopravní nehody. V sobotu 28. července proběhlo současně s jednotkami sborů dobrovolných hasičů z Telče, Mrákotína, Krahulčí
a zaměstnanci podniku Krahulík, a.s., taktické cvičení na simulovaný únik čpavku
v masozávodě Krahulčí.
npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

XI. ročník
Hasičského pětiboje
sobota 15. září v 10:00 hodin
areál stanice HZS KV
v Luční ulici v Telči

160 let GOB a 90 let SOŠ V.
Významná výročí oslaví v letošním roce jak Gymnázium Otokara Březiny, tak také Střední odborná škola. Historii obou institucí připomínáme seriálem příspěvků, které mapují jejich historii. Tento díl napsala pro TL Mgr. Helena Volavková.

Čas velkých změn
1989 – 2012
školy v roce 2002 jsme získali další prosto- usnesení Rady Kraje Vysočina ke sloučení
Počátek školního roku 1989/1990 se ode- ry a školní jídelnu v nové přístavbě. Kolau- Gymnázia Otokara Březiny Telč se Středhrával v duchu let minulých a nikdo netu- dace proběhla 24. května 2002, měsíc před ní odbornou školou v Telči. Nový název
šil, že to bude zároveň rok velkých změn. velkými oslavami výročí školy.
školy je Gymnázium Otokara Březiny Telč
17. listopadu došlo v Praze k rozehnání Slavnostním dnem byl pro školu jistě 21. a Střední odborná škola Telč. Výuka probístudentské demonstrace a začátku „same- říjen 2002. Tehdy škola obdržela Cenu há prozatím na samostatných pracovištích,
tové revoluce“. Učitelé a studenti gym- města Telče za trvalý přínos k rozvoji GOB v budově na Hradecké ulici, SOŠ
názia se v pondělí 27. listopadu
v budově na náměstí Zachariápřipojili ke dvouhodinové maniše z Hradce, později také v budofestační stávce, jíž vyjádřili svůj
vě v ulici Batelovská. Po někopostoj ke stavu společnosti.
likanásobném stěhování se obě
Připomeňme si společně některé
části školy sešly v jedné budově
změny, které na sebe nedaly dlouho
v Hradecké ulici ve školním roce
čekat a v životě školy mají své neza2011/2012.
datelné místo. Již 17. března 1990
Škola se snaží dodržovat kulturbyly položeny základy partnerství
ní tradice, k nimž ji zavazuje její
mezi gymnázii v Telči a v rakousjméno. Studenti se mohou setkákém Waidhofenu, další partnerství
vat se zajímavými a významnými
se navázalo se školou ve švýcarlidmi, kteří zavítají do Telče a naském Belpu. Studenti gymnázia
jdou si čas i na návštěvu školy.
také začali intenzivně vyjíždět na
Bezesporu nejvýznamnější osobzahraniční exkurze a zájezdy po
ností byl prezident České repubcelé Evropě. V květnu 1990 Minisliky Václav Klaus s chotí, který
terstvo školství, mládeže a tělový11. května 2004 besedoval se stuchovy ČR obnovilo škole čestný Studenti gymnázia, kteří chtěli v 50. letech vidět Eiffelovku, denty. V průběhu let jistě zaujanázev „Gymnázium Otokara Bře- museli většinou dramaticky překonat železnou oponu a na li i další hosté. Nelze vyjmenovat
ziny“ a vedení školy připravuje dlouhou dobu ztratit domov. Po roce 1990 ji často uvidí na samozřejmě všechny, jen namátFoto: Archiv GOB kou například spisovatel a politik
obnovení víceletého studia. 1. čer- vlastní oči již na školním výletu.
vence 1991 získala škola právní
Milan Uhde, hudebník a básník
subjektivitu a v září téhož roku nastoupili vzdělanosti. Ocenění patří všem pracovní- Ivan Martin Jirous, herec Ondřej Vetchý,
první studenti do víceletého (sedmiletého) kům školy i studentům, kteří se zasloužili spisovatel Michal Viewegh, spisovatel Jiří
studia. Byl to velký přínos pro školu i měs- o dobré jméno školy ve městě, v širokém Stránský, astronom Jiří Grygar a další.
to, neboť se začal navyšovat počet studentů. okolí a celé republice.
Od ledna 2010 probíhala bouřlivá diskuse
Pro zlepšení komfortu školy byly v průbě- Demografická křivka nejen v Kraji Vysoči- ohledně rušení víceletých gymnázií v Krahu dalších let v podkroví vybudovány nové na nastartovala události, které změnily střed- ji Vysočina. Za zachování osmiletého
učebny, zrekonstruováno sociální zařízení, ní školství v Telči. 23. října 2003 proběhla gymnázia v Telči úspěšně bojovali učitelé,
upravena plynová kotelna a zlepšeno vyba- informační beseda se zástupkyní hejtmana žáci, rodiče, absolventi i široká veřejnost.
vení venkovního sportovního areálu. Stu- kraje Vysočina s PhDr. Alenou Štěrbovou Všem patří velký dík, že se prozatím podadenty potěšilo zřízení bufetu a připojení o chystaném slučování GOB a SOŠ v jeden řilo víceleté gymnázium v Telči udržet.
učeben k internetu. K 150. výročí založení subjekt. 1. července 2004 došlo na základě Budoucnost školy je i nadále otevřená….

Program oslav 160 let GOB a 90 let SOŠ v sobotu 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.
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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:

Půjčovna pomůcek
Součástí odborného sociálního poradenství je i půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Pro zajištění kvalitní a všestranné péče o vážně nemocné v domácím prostředí je třeba mít
k dispozici příslušné vybavení, které může SDÍLENÍ zapůjčit.
Cílem půjčovny kompenzačních pomůcek je umožnit lidem s váž-

V nabídce půjčovny Sdílení je i toaletní a sprchové pojízdné křeslo.
Foto: Archiv SDÍLENÍ

ným onemocněním nebo zdravotním postižením návrat k nejvyšší
možné míře soběstačnosti v běžném životě, ulehčit situaci upoutaným na lůžko a jejich ošetřovatelům.
Přednostně jsou pomůcky zapůjčovány klientům domácí hospicové péče, odlehčovací služby a domácí zdravotní péče.
SDÍLENÍ, o.s., zapůjčuje vybrané zdravotnické pomůcky zástupci klienta, popřípadě klientovi osobně. Zástupcem klienta je osoba
o klienta pečující, např. rodinný příslušník, přítel, pečovatel apod.
Zástupce SDÍLENÍ, o.s., poučí klienta o správném zacházení se
zapůjčenou pomůckou, popř. názorně předvede manipulaci s ní.
Půjčovna neslouží k trvalému zapůjčení pomůcek. Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány na dobu 1 měsíce. Vyžaduje-li péče
o klienta nebo jiné okolnosti, lze tuto dobu po dohodě prodloužit.

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Houby. Rostou?
Václav řekl, že rostou, a to je, jako když Fanda řekne, že se dá
koupat v rybníku. Problém je v tom, že se Fanda koupe, sotva roztají ledy, a Václav chodí na houby, dá se říci, od stejného období.
Václavovi věřím, když donese pravého hřiba. To už vím, že opravdu rostou a jdu do lesa. Nevím, kam chodí Václav, ale předpokládám, že také do lesa, jen zjišťuji, že není les jako les nebo houby
jsou stále chytřejší. I proto se asi slovo „houby“ postupně dostalo
k významu „zklamání“ a podobně. Např.: „Dal ti manžel k svátku
kytičku?“ „Ale houby, zapomněl na mne.“
Takže proto raději nechodím na houby, ale pouze do lesa a dělám,
že košíček jsem zapomněla vrátit v sámošce, abych je nevyplašila,
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Pomůcky jsou půjčovány proti vratné záloze. Klient hradí příspěvek na údržbu pomůcek dle ceníku.
Jaké pomůcky můžeme zapůjčit a k čemu sloučí?
Polohovací mechanická a elektrická lůžka - usnadňují ošetřovatelskou činnost a díky polohovatelným dílům zvyšují komfort klienta.
Antidekubitní matrace-aktivní a pasivní - jsou vhodné pro klienty s rizikem vzniku dekubitů (proleženin).
Polohovací a antidekubitní podložky - se používají k polohování
a k rehabilitačním cvičením klientů a podložení částí těla, kde hrozí vznik dekubitů.
Hrazda k lůžku - je součástí lůžka nebo je samostatná.
Jídelní stolek k lůžku - zabezpečuje pohodlné stravování, příp.
i čtení a psaní klienta.
Mechanické a převozové vozíky - slouží pro přesun klientů, kteří
mají omezenou hybnost. Zvyšují nezávislost klientů na pečovateli.
Vozíky jsou složitelné a je možný transport v autě.
Toaletní křesla - jsou jak pojízdná, tak pevná. Jsou vybavena hygienickým prkénkem a nádobou pro mobilní použití. Kombinované
křeslo, které je přizpůsobeno do vlhkého prostředí, lze využít i pro
sprchování.
Nástavce na WC - zvýší toaletní mísu a usnadní dosednutí. Vhodné
po operacích kyčle, kolene atd.
Sedačky do sprchy a vany pomáhají při hygieně a snižují riziko úrazu.
Chodítka čtyřbodová, kloubová, čtyřkolová vysoká s oporou
slouží při omezené pohyblivosti dolních končetin.
K zapůjčení jsou též francouzské hole, podložní mísy, „bažant“ atd.

SDÍLENÍ, o.s.
Masarykova 330 Telč (budova polikliniky)
www.os-sdileni.wz.cz os.sdileni@gmail.com, tel. 777 574 975
NABÍZÍ:
● Odborné sociální poradenství (více TL 5) ● Terénní
odlehčovací službu (TL 6) ● Domácí hospicovou péči (TL 7)
● Dobrovolnický program (TL 8) ● Půjčovnu zdravotnických pomůcek (TL 9)
Pondělí, středa 13 - 17 hod.

a pak čekám, jak to dopadne. Většinou je to na houby, protože buď
nerostou, nebo už rostly a ty zapomenuté jsou již červavé, protože
červíci byli rychlejší, protože ti nechodí na houby, ale do hub.
Pamatuji si ze školy obrázky lesa, kde byl pařez, vedle muchomůrka a kousek od ní hříbek. Někdo to musel ale hříbkům prásknout, protože i když najdu desítky muchomůrek, hříbek vedle nich
ani jeden, tak se aspoň pokochám barevnou kombinací červené
s bílou a říkám si, jaký krásný outfit to příroda vytvořila.
Ale košík se mi pomalu plní. Bedly, babky a dokonce i pár hříbků
a s radostí konstatuji, že jsem byla tentokrát rychlejší než ostatní
houbaři, ale i rychlejší jak červíci, protože kousky jsou to opravdu výstavní.
Takže dávám Václavovi za pravdu, vážně rostou, ale koupat se
asi nepůjdu, protože léto jsem propásla, bylo minulý týden ve
středu ve 12,30 a to jsem byla právě v tom lese.

TL hovořily s Matějem Formanem

Dyjické pastičky

Bylo tady Obludárium!
Obludárium bratří Formanů je pojem kulturní současnosti. Úspěšně objíždí celou
Evropu. Doma v Česku se letos zastavilo
na jediném místě. Na náměstí v Telči! Senzace tuzemské kulturní sezóny byla na světě. Přesto si jeden ze dvou hlavních protagonistů projektu, Matěj Forman, našel
ochotně čas odpovídat na otázky TL:
Jak jste objevili Telč?
V 90. letech jsme nedaleko odtud v rámci příprav festivalu pro prostory bývalé
cihelny v Třešti potkali Petra Píšu. Ten má
kamarády tady všude v okolí, a tak jsme
se tenkrát dostali v rámci přípravy projektu i sem.
To tedy bylo docela pozdní setkání s Telčí.
Kdepak! Řada našich přátel, kteří za námi
přijíždí ze světa, má v Česku většinou
naplánované tři místa k návštěvě - Prahu,
Český Krumlov a Telč.

okamžiku, v setkání 15 komediantů a 145
diváků, v potkání našich i vašich příběhů,
v tom, jak si každý do stanu něco přinese
a jak se s tím ponoří do našeho obludárního světa.
Tak, jak to vidím dnes, mi připadá, že přijít se smyšleným strojem na budoucnost
by proti zážitku z prožitého okamžiku tady
a teď mohla být trochu nuda. Ale možná na
to jenom nemám dost bujnou fantazii.
Město již řadu let pořádá Mezinárodní
festival filmů o umění Arst&film. Jeho
patronem je režisér Vojtěch Jasný, který
na festival pravidelně přijíždí a zve zajímavé hosty ze světa filmu. Nedoporučíte
svému otci, aby se do Telče také vydal?
Doporučím. A to i přesto, že vím, jak je
pro něj dneska důležité hovět si tam, kde
je jeho doma. Výhoda je, že už víme, kde tu
dělají dobrej guláš s knedlíkama, už víme,

Stan Obludária a sv. Markéta se dobře snášely.
V Telči začíná pracovat klimatický tunel
Akademie věd, přezdívaný „stroj na
počasí“. Vy jste přivezli Obludárium,
které novináři pojmenovali „stroj na
minulost“. Nepřijedete někdy se strojem
na budoucnost?
Je pravda, že Obludárium je svým způsobem připomínkou zapomenutých forem
„pokleslého“ divadelního a cirkusového
světa. Ale mám pocit, čím déle žijeme tento
kočovný-cirkusový způsob života a čím déle se pokoušíme vykřesat z rutiny pokaždé
jedinečný zážitek pro ty, kdo to ještě neviděli, ukazuje se, že síla divadla a představení, které tady hrajeme, je v přítomném

Foto: Ilona Jeníčková

kde točej dobrý Plzeňský pivo, který má
táta za nejlepší na světě, a kde bychom si
mohli sednut spolu na mariáš a hrát do rána. Je tady v okolí stanu na náměstí pár
míst, kde jsme po týdnu s Obludáriem už
skoro jako doma.
Otázka, která nemůže nepadnout. Vrátí
se Obludárium do Telče?
Coby kočovné divadlo - jistý „ohrožený
druh“ společenské zábavy - budeme tady
hledat útočiště, až se brány ostatních měst
pro takový „pokleslý“ kočovný způsob
života zavřou. Ale přijedeme i dřív, kdyby
vám ten obludární život na náměstí a silhoueta stanu moc chyběla. /z/

Již tři roky pravidelně informujeme o kulturních počinech tohoto ojedinělého projektu. O tom, co bylo a co bude nového
v Dyjických pastičkách, hovořím s jejich
duchovním otcem Borisem Hodulem.
Proč Dyjické pastičky (DP)?
Dyjické samozřejmě proto, že jsme doma
v Dyjici. A pastičky? To je náš rodinný příběh,
který bychom si rádi nechali jen pro sebe.
Dokážete stručně charakterizovat pro
neznalého čtenáře scénu DP?
Multižánrová prezentace nekomerčních
hudebníků (folk, rock, blues, alternativa),
kteří představují špičku ve svých oborech
nejen v Česku, ale i v zahraničí.
A pro znalého, který zatím DP neobjevil?
Naši hosté byli Oldřich Janota, Dagmar
Andrtová - Voňková, Vladimír Merta,
Bonus-Martin Tvrdý Trio, Beňa-Ptaczek
(Slovensko), Marks Steiner (USA), Peppe
Voltareli (Itálie). Mám pokračovat?
Ne. Tato jména hovoří sama za sebe. Co
ale podzim a DP?
Vidíme, jak je léto na Vysočině krátké. Takže
letos čeká příznivce DP Dejcký podzim.
Prozradíte program?
16. září šamanský pop Vladimíra Václavka, 22. září blues jako v Misissippi v podání L. Beňa & Bonzo Radvanyi L a 22. září
100 múch. Nové zjevení na slovenské
rockové scéně.
DP se v krátké době staly respektovanou
scénou nejen v českém hudebním světě.
Patří k Dyjici. Neuvažujete ale někdy
o Dyjických pastičkách v Telči?
Nevylučuji, že v budoucnu Pastičky do
Telče zavítají, ale myslím, že pro zájemce
o dobrou hudbu je vzdálenost mezi Dyjicí
a Telčí zanedbatelná.
Boris Hodul, rodák z Piešťan (*1965),
přišel pracovně do Prahy jako interiérový
architekt. Z chalupáře v Dyjici se s celou
rodinou proměnil v jejího občana. Působil také aktivně jako kytarista v několika hudebních seskupeních. Odtud pochází
jeho vazby s hudebním světem.
/z/

Dejcký podzim 2012
16. září - Vladimír Václavek
zpívá, hraje a čte ze své nové knihy
22. září - L. Beňa&Bonzo Radvanyi
blues, jak se hraje v Misissippi
22. září - 100 múch.
Parta skvělých muzikantů a zpěvaček.
Začátek vždy ve 20 hodin.
str. 7

Barevné TL

S KÝM HOVOŘÍ STAROSTA? 30. července s kulturní atašé Velvyslanectví USA Sherry
Keneson-Hall. Podobné návštěvy k letní Telči patří.

NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU. 8. září vyjede opět humanitární cyklojízda na podporu onkologicky nemocných dětí.

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. Pro
nové budoucí čtenáře by mohla být
hezkým dárkem záložka s omalovánkou z ateliéru Kasandra od Martiny
Lancingerové.

JAK SE STAVÍ SEN. ROZHLEDNA
NA MAŘENCE. Více na str. 21.
str. 8

Foto na této straně Ilona Jeníčková, Marie Báňová a archiv TL
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mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
TL 9/2012

List MAS Telčsko

Dnes představujeme: Nevcehle

Hoří, má panenko!
Košařka, rozdělovačka, strojnice? Pokud odpovídáte, že v prvním případě se jedná o krajový název pro košikářku, ve druhém pro
prodavačku za socialismu a v posledním o hrdinku románu z 50. let,
tak vězte: Samá voda! V Nevcehli již děti v mateřské škole vědí,
že jde o posty v družstvu hasiček pro požární útok. Kdo ví, jak by
odpověděl Miloš Forman, od kterého jsme si vypůjčili nadpis pro
dnešní příspěvek. Nedivte se. Dnes představujeme obec, která by
právem mohla nést titul hlavní hasičská obec Mikroregionu Telčsko. Vypočítat všechny aktivity zdejších hasičů a hasiček je nelehký úkol i pro starostu Luboše Peleje. „Sbor dobrovolných hasičů
má 92 členů, což je téměř polovina všech obyvatel obce. Družstva
mužů i žen úspěšně startují v Extralize ČR v požárním útoku.

Nevcehle

První zmínka
o obci
1355

Nadmořská
výška
586

lost. Byl o ní natočen jeden díl oblíbeného seriálu Divnopis. Starosta
Pelej se v něm shodl s jazykovědcem Milanem Harvalíkem, že jméno
Nevcehle pochází z německého neuziehen. Tak asi původně pojmenovali jihlavští horníci místo, kde založili nové štoly. Starosta se ale tehdy
úsměvně zmínil o variantě, že se jedná o podobný název jako v Anglii či
v Austrálii - Newcastle /New-Castle/. V tom případě by měla Nev-cehle
hned dvě významné partnerské obce.

Počet
obyvatel
235

Děvčata v ní zvítězila pětkrát, muži ji vyhráli dvakrát. Samozřejmě
také máme družstva mladých hasičů, a jak trochu „doroste“ osazenstvo v naší mateřské škole, tak se i děti seznámí se základy hasičského sportu,“ vypočítal L. Pelej. Je na mně, abych starostovi připomněl, že sbor je také držitelem ojedinělého vyznamenání. V roce
2009 mu telčští zastupitelé udělili Cenu města za dlouholeté organizování velkolepého Hasičského dne na náměstí v Telči. Ten letošní 1. září bude již dvanáctý! Pořadatelé počítají s účastí více než sta
družstev dobrovolných hasičů z celé republiky. Za úspěchy a aktivitami nevcehelských hasičů stojí samozřejmě velké úsilí a zapálení
všech členů sboru. „To by ale nestačilo, nebýt obětavosti a osobních
aktivit starosty sboru Pavla Šebesty a velitele Aleše Němečka,“ zdůrazňuje Luboš Pelej. Obec se také snaží hasičům v mezích možností
vycházet vstříc. Nedávno zde dokončili velkou přestavbu kulturního
domu za 1,6 mil. Kč, ve kterém hasiči dostali prostory pro svůj klub.
Zastupitelstvo obce: Luboš Pelej, Jitka Soukupová, Libor Hák,
Milan Novotný, Petr Krejčí, Jiří Poukar, Václav Poukar
„A hlavně místo na jejich poháry,“ dodal s úsměvem starosta Pelej.
V budově obecního úřadu na nově upravené návsi je, jak jinak
v Nechcehli, také moderní hasičská zbrojnice. Nevcehle má vlastní
kanalizaci, je plynofikována a v části obce je také vodovod. „Koupili jsme ho od Zemědělského družstva i kvůli naší mateřské škole,“ prozradil L. Pelej. Navštěvuje ji 25 dětí. Obec vůbec nezaznamenala problém
s jejím naplněním. „Velkou zásluhu na tom má
ředitelka Eva Nováková, která zde působí nepřetržitě od otevření školy v roce 1993, a také proto, že sem chodí i děti z Urbanova a Sedlejova,
připomněl starosta Pelej. S Urbanovem a Sedlejovem pojí Nevcehli také společná historie. Seznam
majitelů, kteří podle historiků od 14. do 16. století původně hornickou obec vlastnili, je dlouhý
jako ten pověstný telefonní. Někteří z nich, jako
třeba v roce 1476 Václav z Nevcehle - Dubenek, se podle ní dokonce
psali. Stabilitu přinesl Nevcehli až rok 1560, kdy ji zakoupil Zachariáš z Hradce a natrvalo připojil k telčskému panství. O historické vazbě
také k Urbanovu pak svědčí dávná příslušnost Nevcehle k tamní farnosti. Při hledání „nej“ u Nevcehle je jedno opravdu mimořádné. Je to jediná obec toho jména v celé republice. To jí také vyneslo televizní proslu-

Nevcehelské mistryně. Zleva Zuzana Neradová, Lucie Pospíchalová, Helena Svobodová, Kateřina Pelejová, Michaela Honsová,
Anna Poukarová, nahoře Lucie Vítů.
Foto: Josef Janoušek
Na závěr jsem si nechal ještě jeden úsměvný, ale tentokrát pravdivý,
příběh z historie obce. I v Nevcehli mají velký pomník věnovaný zdejším mužům, kteří padli v I. světové válce. Bylo jich celkem 18! Obec
se o něj vzorně stará, v roce 2009 byl celý nákladně opraven. Současně byl přemístěn z místa od silnice, kde trpěl jak provozem automobilů, tak zimním posypem, na důstojné místo ve středu návsi. Má jednu
zvláštnost. Jména padlých nejsou ve stejně vysokých sloupcích. Nejedná
se ale o chybu kameníka. „Pomník byl vztyčen bezprostředně po válce
v roce 1921. Jedna rodina zde nechala vytesat i jméno nezvěstného syna
- vojáka. O to větší překvapení, a určitě i radost, nastala, když se později objevil doma. Samozřejmě, že jeho jméno bylo potom z pomníku
odstraněno,“ popsal starosta Pelej. Je to jeden z mála válečných příběhů
s dobrým koncem, se kterým se s hasičskou obcí loučíme.
/z/

Pomník obětem I. světové války je vzorně opravený. Foto: Archiv obce
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Představujeme projekty MAS Telčsko

Mikroregionální střípky

Kulturní dům Studnice
Kulturní dům ve Studnicích byl vzhledem ke
stavebně technickému stavu delší dobu nevyužíván a chátral. Město Telč se proto snaží
postupně získávat prostředky na jeho opravu.
Z 2. výzvy 2010, kterou vypsala Místní
akční skupina Mikroregionu Telčsko, byl
podpořen projekt na rekonstrukci kulturního sálu.
Předmětem projektu byla rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor (oprava podlahy, modernizace WC, výměna oken a dveří, modernizace elektroinstalace a oprava

omítek). Bylo také zakoupeno potřebné
vybavení pro pořádání kulturních, společenských a volnočasových aktivit - stoly
a židle, florbalové branky, mantinely, stolní tenis, stolní fotbal a dětský koutek.
Realizace projektu byla dokončena v červenci tohoto roku. Celkové výdaje byly
více než půl milionu korun, z čehož je
dotace 395 974 Kč.
Díky projektu je možné kulturní dům opět
plnohodnotně využívat.
Eva Skálová, manažer MAS Telčsko

Hodice

22. 9. Drakiády
Soutěže pro děti v pouštění papírových draků. Začátek ve 14 hodin na fotbalovém hřišti.
Opékání špekáčků na závěr. Soutěž o ceny!

Dyjice - Dyjické pastičky

16. 9. BONZO RADVÁNYI  LUBOŠ
BEŇA blues, jak se hraje v Misissippi
29. 9. STO MÚCH – parta skvělých muzikantů a zpěvaček. Nové zjevení na slovenské scéně aneb jak si sami říkají „ekologický funky underground“.
Oba koncerty začínají ve 20 hodin.

Otvírání venkovských expozic

1. 9. 10:00 - Expozice kamenictví – Úřad
městyse Mrákotín, č.p. 49
2. 9. 13:00 - Expozice o hudebním skladateli K. Pádivém doplněná o další významné osobnosti městyse – rodný
dům K. Pádivého, Dolní Cerekev 36
15. 9. 14:00 - Expozice Poštovní stanice
– Vratěnín 88, budova obecního úřadu
30. 9. 11:00 - Expozice Genius loci – stodola fary, Kostelní Myslová 36
Aktuální informace o projektu
Mikroregionu Telčsko, díky kterému mají
občané možnost získat za výhodných
podmínek kompostéry na bioodpad,
v příspěvku

Kompostuji ...

Foto: Archiv MT

na straně 15

Sochy mikroregionu II.
Na území mikroregionů Třešťsko, Jemnicko
a Telčsko vznikne v příštích letech 25 nových
soch. Z toho v telčském jich má být 14. Mají oživit menší obce a stát se cílem pro turisty. Informace, kterou jsme přinesli v minulém
čísle, vzbudila řadu reakcí. Od těch vážné
míněných až po dotaz, zda se nejedná o příspěvek pro aprílové číslo. Vybrali jsme nejčastější dotazy a položili je Evě Skálové
z kanceláře MAS Telčsko.
Není to tedy apríl?
Ne. Projekt se zcela vážně připravuje. Podali jsme žádost o dotaci na projekt spolupráce místních akčních skupin, což je velice
komplikovaný dotační titul. Náš projekt byl
nakonec velice kladně hodnocen jako originální.
V řadě obcí chybí kanalizace, mají špatnou
dopravní obslužnost, topí se uhlím, jezdí
po rozbitých silnicích a najednou sochy?
O všech zmíněných nedostatcích víme, a kdo
chce, tak vidí, že se postupně řeší. Pokud ale
chceme klást v budoucnu větší důraz na turistický potenciál venkova, musíme rozvíjet
i tuto oblast. Sochy a jiná výtvarná díla vznikaly v obcích i v dobách, kdy naši předci žili v daleko složitějších podmínkách. Myslíme
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si, že je povinností naší doby tento kulturní
poklad nejen udržovat, ale také rozšířit.
Mikroregion Telčsko tvoří 49 obcí. Uvedli jste, že sochy vzniknou jen ve 14 z nich.
Kdo zmíněné obce určil?
Obce samozřejmě nikdo neurčoval, samy se
přihlásily, pokud měly o sochu zájem.
Jak se budou vybírat autoři děl, resp. díla
samotná?
Ač se dotacemi zabývám více než 10 let,
nedovedu si výběrové řízení na sochy do 14
obcí představit. Při přípravě žádosti jsme se
kvůli tomu na chvíli dostali do slepé uličky. Nakonec jsme se rozhodli jít na to z druhé strany. V regionu působí několik umělců
zvučných jmen, je tu také silná tradice kameníků, kovářů a řezbářů. Každá obec si sama
vybere umělce, který má pokud možno k obci
nějaký vztah, a MAS Telčsko jej pak zaměstná na pracovní smlouvu.
V živé paměti je rozruch, který nedávno
vyvolal podobný záměr na oživení centra
Jihlavy novými výtvarnými díly. Ta, co se
líbila veřejnosti, se nelíbila odborníkům
nebo byla příliš drahá. Ta, která vybrali
radní, zase sklízí negativní reakce občanů.
Nebojíte se něčeho podobného?

Diskuse zcela logicky musí vzniknout. Jen
si představte, jak dlouho by trvalo vybrat
obraz nad pohovku u vás doma, natož sochu
na náves! Finanční limit je však daný dotací
a předběžné téma již muselo navrhnout vedení obce. Naše představa je, že vybraný autor
dostane zadané téma, ale navrhne i další a připraví několik návrhů. Z nich občané vyberou
ten, který se jim bude nejvíce líbit.
Zcela nedávno zmizel 150 kg těžký vodník v Urbanově. Nevidíte v tomto případě riziko záměru?
Bohužel žijeme v takové době. Variantou je,
že bychom z veřejných prostranství odstranili všechny staré sochy, kříže, pamětní
kameny. Chtěl byste v takové krajině žít?
Počítáte s tím, že s návrhy soch seznámíte
veřejnost třeba prostřednictvím TL?
S návrhy asi ne, ty umístíme na internetové
stránky MAS. Ale s vlastními díly po jejich
zhotovení určitě ano. Myslím, že to bude
zajímavý seriál TL.
Kdy by se mohlo první dílo vzniklé díky
tomuto projektu objevit na veřejnosti?
Všechny sochy by měly vznikat v průběhu
příštího léta.
/z/

Nabídka volného bytu

Dle vyhlášky města Telče č. 2/92 „O zásadách pro nájem bytů, které
jsou ve vlastnictví města Telče“, nabízí město k pronájmu následující
byt v ulici U Háje 626, Telč – Staré Město

Byt č. 9 (1+kk) ve 3. podlaží

pokoj 24,36 m², kuchyňský kout 8,09 m², chodba 4,18 m2
koupelna + WC 3,96 m², sklep 2,83 m2
Výměra bytu celkem: 43,42 m2
Byt je bez základního vybavení.
Základní nájemné: 2 244,- Kč
Záloha za služby (teplo, voda, osvětlení společných prostor
a obslužní a kontrolní práce kotelny) 1.550,- Kč
Nájemné celkem: 3.794,- Kč
V nájemném nejsou započítány zálohy na el. energii a plyn.
Termín pro přijetí žádostí: do 17. září 2012
Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování
Jana Pavlíčková, tel.: 567 112 425, jana.pavlickova@telc.eu
Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Policie ČR Telč informuje
Dívky kouřily marihuanu
Policejní komisař zahájil trestní stíhání
dvaadvacetiletého muže z Jindřichohradecka a devatenáctiletého muže z Telčska ze spáchání přečinu šíření toxikomanie. Přečin spočívá v tom, že nabídli
a poskytli ke kouření marihuanu dvěma
dívkám, z nichž jedna byla mladistvá
a druhá dokonce nezletilá. Trestnou činnost kriminalisté odhalili na základě
důkladné operativní činnosti.

Řídil pod vlivem alkoholu
V pondělí 23. července přistihli policisté
v Palackého ulici při řízení Škody Octavie řidiče, který usedl za volant pod vlivem alkoholu. U šestadvacetiletého muže
naměřili hodnotu 0,33 promile alkoholu.
Zakázali mu další jízdu a na místě zadrželi
řidičský průkaz.

Opilí cyklisté
Ve středu 1. srpna havaroval ve Staré Říši
cyklista, u kterého policisté naměřili 1,53
promile alkoholu. Muž, který navíc neměl
ochrannou přilbu, se při nehodě zranil.
K další dopravní nehodě cyklisty došlo
v neděli 12. srpna před sedmou hodinou
večer. Mladý muž ve Štěpnické ulici vyjel
vpravo mimo komunikaci, kde narazil do
sloupu podchodu. I u něj naměřili policisté
1,4 promile alkoholu.

Řidička se zranila
V pátek 3. srpna došlo k dopravní nehodě na silnici v katastru obce Markvartice.
Třiačtyřicetiletá řidička vozidla Renault
jela směrem od Třebíče ke křižovatce se
silnicí I/38. Zde najela na krajnici a sjela do silničního příkopu, kde havarovala.
Při nehodě se řidička zranila a na ošetření byla převezena do nemocnice v Jihlavě. Policisté jí provedli dechovou zkoušku, při které požití alkoholu vyloučili. Při
dopravní nehodě vznikla škoda přibližně
dvacet tisíc korun.

Teď pije jen slivovici
Policisté pátrají po pachateli, který se
v době od 5. července do 5. srpna vloupal do rodinného domu v Mládkově ulici. Odcizil zde obrazy, porcelán, svítidla,
nádobí, dvacet litrů slivovice a další věci.
Krádeží způsobil škodu třicet tisíc korun.

Nebojí se. Ukradl vodníka
Policisté pátrají po pachateli, který ve čtvrtek 2. srpna v době mezi šestou hodinou
ráno a třetí odpoledne odcizil v Urbanově
dřevěnou sochu vodníka. Ukradená socha
je ze světlého dřeva, měří 160 cm a váží
přibližně 150 kg. Pachatel majitelce způsobil škodu dvanáct tisíc korun.
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Ustlal si na chodníku
V pondělí 13. srpna vyjeli policisté po deváté hodině večer do Nádražní ulice v Telči, kde před restaurací ležel u kruhového
objezdu muž. U jednapadesátiletého muže
naměřili 2,21 promile alkoholu. Vzhledem
k tomu, že bezprostředně ohrožoval svůj
život a zdraví, policisté ho zajistili a převezli na protialkoholní záchytnou stanici.

Motocyklistka nedobrzdila
Ve středu 1. srpna po poledni došlo v Hradecké ulici k dopravní nehodě, když sedmnáctiletá řidička motocyklu Jonway nedodržela bezpečnou vzdálenost za osobním
vozidlem Seat, do kterého zezadu narazila. Při dopravní nehodě utrpěla motocyklistka zranění. Po dechové zkoušce
policisté požití alkoholu u obou řidičů
vyloučili. Při nehodě vznikla škoda přibližně čtyřicet tisíc korun.

Loupil v Krasonicích
Policisté pátrají po pachateli, který se
vloupal 7. srpna do prodejny v Krasonicích. Pachatel odcizil cigarety, alkoholické nápoje a cukrovinky. Krádeží zboží
a poškozením dveří způsobil škodu téměř
šest tisíc korun.

Kradl železný šrot. Dopadli ho
Policistům se podařilo dopadnout pachatele, který v pondělí 13. srpna dopoledne
kradl v areálu bývalé farmy v Telči železný šrot. U sedmačtyřicetiletého muže,
ukrytého v objektu, našli pilku na železo. Navíc zjistili, že podezřelý muž byl
již v minulosti soudem za majetkovou
trestnou činnost pravomocně odsouzen.
Z výkonu trestu odnětí svobody byl propuštěn letos v březnu.

Chlapce policisté našli
V sobotu 21. července pátrali policisté po
patnáctiletém chlapci z Telče, kterého po
23. hodině pohřešovala jeho matka. Ještě
před půlnocí ho našli v jednom z nočních
podniků ve městě.

Poctivý nálezce
Ve čtvrtek 26. července po půl jedenácté
dopoledne nalezl v bankomatu na náměstí Zachariáše z Hradce sedmašedesátiletý
muž bankovku v hodnotě jeden tisíc korun
a ústřižek o vyplacení této částky bankomatem. Nalezenou bankovku proto odnesl
na policii. Policisté peníze předali na oddělení ztrát a nálezů městského úřadu, kde se
o ně může majitel, který svoje vlastnictví
prokáže, přihlásit.
Podle zprávy por. Bc. Jany Kroutilové, tiskové mluvčí Územního odboru PČR Jihlava

Dopravně preventivní akce

Policisté budou radit
řidičům
Tradiční dopravně preventivní akci Vysočinou na silnicích bezpečně připravili
na září krajští dopravní policisté ve spolupráci s odbornými firmami a dalšími
institucemi. Jejím hlavním cílem je přispět ke zlepšení technického stavu vozidel, a tím i ke snížení dopravní nehodovosti v kraji. V minulých letech se akce
vždy setkala s velkým zájmem motoristické veřejnosti. V loňském roce bylo
v rámci akce zkontrolováno více než 550
motorových vozidel.
V Telči se uskuteční akce Vysočinou na
silnicích bezpečně v pondělí 17. září od
15.00 do 18.00 hodin na centrálním
parkovišti ve Slavatovské ulici. Každý
řidič, který se jí zúčastní, obdrží dárek –
jednorázový alkoholtester. Na několik
prvních řidičů, kteří si přijedou na centrální parkoviště zkontrolovat svoje vozidlo, čeká také reflexní vesta.
Policisté nebudou rozdávat pokuty,
ale řidičům poskytnou rady ke zlepšení technického stavu vozidel. Motoristé si budou moci prostřednictvím odborných firem nechat zdarma zkontrolovat
technický stav vozidel před nadcházející zimní sezónou, především kontrolu
stavu a opotřebení oleje, kontrolu stavu
provozních náplní a autobaterie, seřízení
světlometů, kontrolu stavu tlumičů, pneumatik a lékárničky.
Řidiči budou mít také možnost porovnání
tachometru vozidla s policejním radarem.
Vyškolení specialisté vysvětlí motoristům zásady bezpečného poutání a upevňování zádržných systémů.
Podle TZ

Připomínáme si
20 roků
2. září 1992 zemřel Zdeněk Šťáva
(*1918 v Krahulčí). Po maturitě na telčském gymnáziu vystudoval Lékařskou
fakultu Univerzity Karlovy. Celý profesní život se věnoval dermatologii, ve
které získal světovou proslulost. V r.
1968 byl jmenován řádným profesorem Univerzity Karlovy. Publikoval řadu vědeckých prací a byl členem mnoha
vědeckých společností na celém světě.
Věnoval se také beletrii. Více Kdo byl
kdo - významní obyvatelé Telčska.

S Evou Skálovou

Kompostuji, kompostuješ, kompostujeme
V Mikroregionu Telčsko existuje přibližně 5500 domácností. Prakticky ve třetině
z nich se bude nově zpracovávat biologický odpad v moderních kompostérech.
Tak zatím hovoří čísla ojedinělého projektu mikroregionu, díky kterému nabídl
občanům kompostéry za výhodnou cenu.
Podrobně jsme o projektu, jehož celkový objem je 4,36 mil. Kč, informovali
v minulých TL. „Do projektu se zapojilo 40 obcí, z 2000 dodaných kompostérů
jich občané k termínu uzávěrky TL (16.8.)
odebrali 1 600 kusů,“ uvedla Eva Skálová
z kanceláře mikroregionu.
Běžná cena tohoto typu kompostéru se
pohybuje mezi 2000 - 3000 Kč, občané
mikroregionu mají díky dotaci možnost
pořídit jej za 300 - 320 Kč.
V Telči, kde je plánován výdej asi 800
kompostérů, se pokračuje s jejich výde-

kolik by nové kompostéry mohly vyprodukovat kompostu: „Celkový objem získaných kompostérů je 1,3 mil. litrů.
Skromný odhad je tak půl milionu litrů
kompostu.“
Pro začátečníky s kompostováním pak má
optimistickou radu: „Nehledejte v kompostování velkou vědu. Ono se to nakonec vždy nějak rozloží. Ale čím větší péči
kompostu věnujete, tím rychleji se vytvoří a bude kvalitní. Jednoduché zásady,
které je dobré dodržet, jsou v brožurce,
kterou každý dostal. Ve zkratce: míchat
zelené a hnědé suroviny v poměru 1:1,
zajistit dostatek vzduchu a vody a občas
kompost přeložit.“
K někdy neobvyklé češtině (a také gramatickým chybám) ve zmíněné brožuře pak
uvedla: „Dodavatel kompostérů slíbil, že
nad rámec svých povinností dodá i z ori-

Zájem o kompostéry předčil očekávání. Občas se na výdejním místě vytvořila i malá
fronta zájemců.
Foto: Eva Skálová
jem i po uzávěrce TL. „Protože od druhé
poloviny srpna bude omezený přístup do
výdejního místa v bývalém Školním statku z důvodu rekonstrukce přilehlé křižovatky, budou podmínky pro odběr kompostérů v Telči průběžně zveřejňovány
v aktualitách na www.telcsko.cz,“ připomněla Eva Skálová.
Kancelář mikroregionu odhaduje, že zvýšením kompostování díky novým kompostérům klesne na území celého mikroregionu hmotnost směsného odpadu ukládaného
na skládky o 12,5 tis. tun v jednom roce,
z toho v Telči o více než 5 tis. tun.
Eva Skálová znala i odpověď na otázku,

ginálu přeložený návod, jak kompostovat. Sice do něj aktivně vložil naše loga,
nedal nám jej však dopředu na korekturu a rovnou nám jich několik tisíc kusů
poslal. Protože spolupráce s ním byla
jinak téměř bezchybná, tak jsme mu tuto
chybu odpustili.“
PO UZÁVĚRCE TL:
K dispozici jsou již jen kompostéry
o objemu 500 l za 300,- Kč. V září bude
výdej kompostérů pokračovat každou
středu 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00. Odběr
kompostérů je i nadále možno domluvit
na tel. 567 223 235.

Muzeum Vysočiny se chce
podívat na 20. století
Muzeum Vysočiny Jihlava plánuje rozšířit
své expoziční prostory o svědectví z posledního „historického“ období, dvacátého století. V tiskové zprávě o tom informoval ředitel
muzea Karel Malý. Obrací se v ní na veřejnost s prosbou o poskytnutí dobových materiálů, které uplynulé století charakterizují. TL
odpověděl, spolu s historikem muzea Karlem
Kosem na otázky, které zajímají naše čtenáře.
Ve zprávě píšete, že se nová expozice bude
zabývat životem v Jihlavě a okolí v průběhu předchozích desetiletí. Telčsko není
okolím Jihlavy. Počítáte s tím, že se budete
v budoucnu našemu regionu také věnovat?
Opravdu se jedná o rozšíření expozice muzea
přímo v Jihlavě. V Telči je expozice nová
a moderní, která byla vytvořena před třemi lety,
takže nemáme v úmyslu do ní zatím zasahovat.
O jaké předměty či dokumenty máte především zájem?
Máme zájem o místní listiny, výrobky, fotografie, a vlastně o vše, co mapuje život v oblasti působnosti našeho muzea. Samozřejmě ale
máme i zájem o různé předměty všeobecně. Ty, které byly typické pro minulé století.
Oděvy, nábytek, bytové doplňky a další. Naše
depozitáře ale bohužel nejsou tak prostorné
jak bychom si přáli, takže z nabídek budeme
muset pečlivě vybírat.
Kam mohou občané nabídky směřovat?
Dárce předmětů rádi uvítáme na kterékoliv
pobočce našeho muzea, ale nejraději v Jihlavě, kde jsou pracovníci zodpovědní za přípravu nové expozice.
Bude možné předměty jen zapůjčit nebo
poskytnout jejich kopie?
Pokud nám někdo předmět zapůjčí dlouhodobě, budeme ho moci vystavit na několik let,
samozřejmě je to možné. V případě listin, fotografií a jiných dokumentů bychom byli vděční
i za možnost vytvoření kopií. Ale i zajímavé
předměty, které majitelé nechtějí muzeu věnovat, by nemusely zůstat skryty. Po dohodě by
bylo možné zapůjčení na určitou výstavu, třeba v období Vánoc či výstavu úzce specializovanou. Tedy mít vytvořenou databázi předmětů, které by nám lidé byli ochotni zapůjčit.

Sběrový kalendář
Kovový odpad: 10. 9.
Biologický odpad:
I. – II. 11. 9. IV.
13. 9.
III.
12. 9. V.
14. 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
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Vzpomínáme na 20. století

Komentář k události, na kterou vzpomínáme, za nás udělala vyhláška C.k. Řiditelství
státních drah v Praze ze srpna roku 1902.

Pozvánka na výstavu

Mašinky, vláčky a svět kolem nich. V Dačicích
Ještě do 9. září je v dačickém muzeu otevřena zajímavá výstava ke 110. výročí otevření
dráhy Telč–Dačice–Slavonice. Nejen příznivce cestování po kolejích na ní zaujmou
modely lokomotiv a vagónů, ale především
dobové uniformy, fotografie, jízdenky a také
„železniční“ grafika Jiřího Boudy).
Jen v červenci si výstavu prohlédlo tři tisíce návštěvníků. „I to svědčí o velkém zájmu
veřejnosti,“ uvedla pro TL ředitelka muzea
Marie Kučerová a dodala, „dětem se určitě
nejvíce líbí dvě funkční kolejiště, protože co

Zvítězil nejen Vídeňský
modrý
Velká výstava chovatelů králíků, holubů
a drůbeže, která se konala poslední červencový víkend v chovatelském areálu v Jihlavské ulici, zná své vítěze. Je jím především
tým pořadatelů ze zdejší organizace Českého svazu chovatelů v čele s jejím předsedou
Jaroslavem Dvořáčkem. Díky tradiční dobré přípravě zavítalo do Telče 50 soutěžících
z celé Vysočiny, kteří vystavili na dvě stovky
živých exponátů. Výstava ale hlavně přilákala téměř 500 spokojených návštěvníků. Těmi
oficiálními vítězi se pak v expozici králíků
stal Vídeňský modrý Radka Slavětínského
z Krasíkovic, v expozici drůbeže Wyandotka bílá Marie Špátové z Pelhřimova a mezi
holuby Český voláč žlutý chovatele Josefa
Nováka z Nových Dvorů.
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se hýbe, má pro ně nesmírný půvab. Zajímá
je i koutek na hraní, kde si malují, vybarvují
mašinku, kterou dostanou jako vstupenku jízdenku. Označíme ji štípacími kleštičkami,
což děti oceňují. Ty odvážnější si ji chtějí
„cvaknout“ samy.“ Takže ideální první zářijové víkendy nejen pro děti, ale i pro dospělé? Železniční výstava v dačickém muzeu.
Výstava je otevřena denně, kromě pondělí, v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Naposledy ji můžete vidět v neděli 9. září.
/z/

Farmářské trhy 2012
● 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.

Bazárek
dětského ošacení
a jiných dětských
a těhotenských potřeb
6. října od 9.00 do 12.30 hod.
v sále hotelu Antoň

Reprezentanti Telčska:
Jakubcovi poštovní holubi
Absolutním vítězem letošní hlavní soutěže Oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů Horácko, které
zahrnuje prakticky celý kraj Vysočinu
a část Znojemska a Jihočeského kraje, se
stal novoříšský chovatel Jan Jakubec.
„Takový úspěch našeho člena nepamatuji,“ uvedl pro TL předseda telčských chovatelů Jaroslav Dvořáček. Ten je přitom
členem zdejší organizace chovatelů více
než půl století!
V seriálu 18 závodů, ze kterých se soutěž skládá, startovali Jakubcovi holubi
vždy ve všech soutěžních třídách, které
dělí holubí závodníky na specialisty na
krátké, střední a dlouhé tratě. V konečném hodnocení, které v srpnu vydal Českomoravský svaz chovatelů poštovních
holubů, mu vyrovnané výkony jeho svěřenců ve všech kategoriích vynesly absolutní vítězství. „Je to zatím můj největší
chovatelský úspěch,“ prozradil Jan Jakubec TL. Chovu holubů se věnuje již více
než 40 roků, a jak sám zdůraznil, se svým
koníčkem začínal pod vedením telčských
chovatelů Ládi Magniho a Jaroslava Dvořáčka v době, kdy byl studentem zemědělské školy. Pro představu laiků pak
přiblížil průběh závodu poštovních holubů. Holubi startují hromadně z vybraných míst, kam je chovatelé vypraví
speciálním kamionem. „Letos se startovalo v Česku jen z Hořovic a Chomutova, další startovní místa byla v Německu (Halle, Magdeburg, Aachen ad.) a také
v Belgii (Brusel, Oostende). Například
letecká vzdálenost zmíněného Chomutova je 212 km a nejlepší holubi ji překonají za 2,5 hodiny. Samozřejmě, že záleží
na povětrnostních podmínkách,“ dodal J.
Jakubec. Oblastní soutěže považuje zkušený chovatel na nejspravedlivější pro
hodnocení zdatnosti opeřených závodníků, protože soutěží ve stejných podmínkách. Celostátní výsledky holubí „ligy“,
které vychází z pořadí v oblastních soutěžích, a ještě nejsou známy, jsou právě
ovlivněny faktorem různých povětrnostních podmínek.
Ing. Jan Jakubec absolvoval v letech 1972
-1976 Zemědělskou technickou školu, obor
ekonomika zemědělství v Telči, poté Vysokou školu zemědělskou v Brně. V současné době vede odbor chovatelů poštovních
holubů Českého svazu chovatelů v Telči.
Významné funkce také zastává v Českomoravském svazu chovatelů poštovních holubů, kde je členem prezidia a pokladníkem
celé organizace.
/z/

TL viděly, když ...

letěl horkovzdušný balón

přijel císař Ferdinand I.

si děti na náměstí hrály

hrál na náměstí orchestrion
Foto na této straně Hana Kameníková, Tereza a Ilona Jeníčkovy a Martin Kadlec

se stěhovalo Muzeum techniky
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Pozvánka na výstavu

Počasí v červenci

V parku budou čuvači
28. září se v zámeckém parku uskuteční
velká výstava čuvačů. Uspořádá ji Klub
chovatelů slovenských čuvačů, který byl
v bývalém Československu založen již
v roce 1933.
„Očekáváme, že výstavy se zúčastní asi 40
čuvačů z celé republiky a ze Slovenska,“
uvedla pro TL Kateřina Brtníková z organizačního týmu. Na výstavě uvidíme podle K. Brtníkové nejen krásná, roztomilá bílá štěňátka, ale do Telče přijedou i čuvači
šampioni. Přestože se toto plemeno ve většině případů odchýlilo od svého původní-

ho určení (pastevecký pes), budou na telčské výstavě také psi ze třídy „pracovní“.
K průběhu výstavy pak Kateřina Brtníková, majitelka chovatelské stanice slovenských čuvačů Od Čertova kopýtka, uvedla:
„V 9 hodin ji zahájí přehlídka dětí a čuvačů, kdy děti od tří let budou moci ukázat
svého čuvačího kamaráda ve výstavním
kruhu podobně jako později ostatní soutěžící. Po nich nastoupí do kruhu štěňátka,
dorostenci a ostatní čuvači. Na půl druhou
jsou pak naplánovány závěrečné soutěže
a ukázka výcviku.“
Podle TZ

Ilustrační foto: Archiv Kateřina Brtníková

Po celý měsíc panovalo letní počasí. Někdy
krásné, slunečné, jindy se nám už tak nelíbilo, hlavně z důvodu bouřek a přeháněk. Ale to
všechno k létu patří. Asi do 11. července bylo
málo oblačnosti a velmi teplo. Maximální teploty vystupovaly na 23 až 32°C, ale v odpoledních hodinách téměř denně nastupovaly
bouřky a přeháňky. Srážky byly většinou krátkodobé, ale intenzivní. V tomto období spadla
více než polovina měsíčních srážek. Přibližně od 12. července nastalo chladnější počasí
a bylo více oblaků. Převažovalo oblačno až
skoro zataženo, srážky byly téměř na denním
pořádku, ale většinou šlo o občasný nebo trvalejší déšť jenom slabé intenzity. Bouřky nám
na čas daly pokoj. Denní maxima se pohybovala mezi 17 až 24°C, ale těch nad 20°C
byla menšina. V posledním červencovém týdnu počasí opět prokouklo. Bylo skoro jasno
až oblačno a maximální teploty se vrátily na
23 až 31°C. Koncem měsíce znovu přicházely bouřky z tepla s vydatnějšími přeháňkami.
Relativně vlhký měsíc, kvůli téměř každodenním srážkám, způsobil potíže v začínající
sklizni obilovin. Celkově je však vláhy v půdě
nedostatek a je to znát na polích i v lesích. Houby v našich končinách po silnějších srážkách
vždy nějaké vyrazí, ale jinak je zatím houbařská sezona jen slabá. Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově jako slabě nadprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Na kole dětem Vysočinou

Panorama z Telče

Sobota 8. září, start v 10 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce. Startovné dobrovolné.
Výtěžek ze startovného a sponzorských darů půjde na konto nadačního fondu Na kole
dětem a pediatrii Nemocnice Jihlava. V čele pelotonu pojede opět Josef Zimovčák.
Více: www.nakoledetemvysocinou.cz.

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 ranní vysílání na ČT2.

Léto s tropy a bouřkami

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 7. do 18. 8. 2012

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

18,4 °C
1015,6 hPa
70,2 mm
34,9 °C, 1. 7.
v 15,59 hod.
7,9 °C, 23. 7.
ve 2,44 hod.
31,5 km/h, 28. 7.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.
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Knihovna UC se otevírá veřejnosti
Přesně v polovině prázdnin získala Knihovna Univerzitního centra Telč Masarykovy
univerzity osvědčení Ministerstva kultury,
které ji opravňuje poskytovat bez omezení knihovní služby také veřejnosti.
O tom, co to pro Telč, telčský region,
a hlavně pro čtenáře, znamená, jsem hovořil jak s ředitelem Centra Ing. Josefem
Plucarem, tak s vedoucí knihovny Ilonou
Martinů.
Pane řediteli, asi ta nejzásadnější otázka. Nebudou si dvě knihovny v Telči
konkurovat?
V žádném případě. Fond naší knihovny
tvoří, a bude tvořit, především naučná literatura a odborné časopisy. Je to podle mě
velký přínos pro studenty vyšších ročníků

určitě snazší cesta k nám než do H. Brodu.
A takových studentů již není málo.
Vaše prognóza do budoucna?
Jak již vyplynulo z předchozích odpovědí, jsem přesvědčen, že tato nabídka v širším regionu chyběla a bude využívána.
Navíc plánujeme propojení služeb naší
knihovny s knihovnou Památkového ústavu a budoucího pracoviště Akademie věd.
Mohla by také „ulevit“ městským knihovnám, v okolí, protože budou moci omezit
nákup drahé odborné literatury.
Jak bude fond knihovny vytvářen?
Zatím máme dva zdroje. Bohatou nabídku
knihovny Masarykovy univerzity a podobně kvalitní z Krajské knihovny Kraje
Vysočina. S Krajskou knihovnou máme

knihou“ vykonat najednou. Podle zájmu
čtenářů, a také podle potřeb studentů Centra, se může v budoucnu upravit.
Jak to bude s registrací čtenářů?
Nejjednodušší to mají studenti Masarykovy univerzity. Ti po zaregistrování v kterékoliv knihovně MU mohou využívat
bezplatně všechny služby naší knihovny.
Ostatní externí čtenáři pak vyplní jednoduchou přihlášku a obdrží čtenářskou legitimaci jako v kterékoliv jiné knihovně.
Na závěr to nejméně populární. Jaký
bude poplatek za registraci a roční poplatek pro externí čtenáře?
Poplatky jsou jednotné v rámci všech knihoven Masarykovy univerzity a činí 100 Kč
za registraci a 100 Kč roční poplatek.
Lze ale využít tzv. bezregistrační režim,
při němž se uživatel neregistruje a neplatí poplatek a je mu umožněno využívání
pouze prezenčních služeb -studium doku/z/
mentů přímo v knihovně.
Půjčovní doba
Knihovny Univerzitního centra
Pondělí 13 - 16 hod.
Úterý, čtvrtek 9 - 11hod., 13 - 17 hod.
Pátek 9 - 11hod., 13 - 16 hod.
Středa: zavřeno

Děti o prázdninách

V Egyptě i u Podstatských

Vedoucí knihovny Ilona Martinů připravuje pro první čtenáře nové knihy.
středních škol, vysokoškoláky a příp. profesionály z daných oborů, že budou mít
odbornou literaturu takto na dosah.
Můžete již teď upřesnit obory, na které
se fond knihovny postupně zaměří?
Bude především vycházet z oblastí, kterým budou věnovány výukové programy
Centra. Tedy ekonomie, filozofie, marketing, historie, dějiny umění, architektura,
informatika a jim příbuzné obory.
Zmínil jste studenty středních škol.
V Telči je ale v současné době jen jedna,
byť dvouoborová, střední škola...
Samozřejmě že služby naší knihovny
nabídneme středoškolákům a studentům
vysokých škol z okolních měst, Dačic,
Moravských Budějovic a z Jihlavska.
Vždyť krajská knihovna sídlí v Havlíčkově Brodě, a tak pro některé z nich bude

uzavřenu smlouvu o dlouhodobé zápůjčce. V průběhu roku nám knihovna přidělí
určitou finanční částku a na základě našeho požadavku knihy nakoupí a následně je
zařadí do našeho knihovního fondu. Do
budoucna ale počítáme také s pořizováním
vlastního knihovního fondu.
Co ještě potenciálním čtenářům nabídnete?
Příjemné prostředí historické budovy,
možnost využití studovny vybavené počítači, připojení k internetu a také blízkost
příjemné kavárny...
Na otázku o provozní době knihovny
pro veřejnost pak odpověděla vedoucí
knihovny Ilona Martinů:
Zatím bude shodná s provozní dobou městské knihovny. Chceme co nejvíce vyjít
vstříc čtenářům, aby mohli „cestu za svou

I když mají doma Prázdniny s velkým P, řada telčských dětí strávila část prázdnin na
táborech či chaloupkách. Hned čtyři pro
ně připravil Dům dětí a mládeže Telč, stejný počet pak telčský klub Salesiánského
hnutí mládeže, další pak sportovní oddíly.
„Poté, co královna Kleopatra ztratila drahý šperk, se táborníci stali družinou faraóna a plnili řadu neobvyklých úkolů,“ napsala o „egyptském“ táboru DDM Jarmila
Janovská. Zřejmě nejdál se vydali mladí
Lovci pokladů z klubu SHM. Jejich chaloupka (tábor) se konal v prostorách fary ve
Velkém Újezdu u Olomouce. S tím Telč pojí
dlouhá společná historie. V tamním farním
kostele sv. Jakuba je totiž rodinná hrobka
Podstatských-Lichtensteinů. „Samozřejmě,
že jsme hrobku navštívili. Děti se zde
dozvěděly, že je v ní také pohřben Leopold
I., který tento šlechtický rod přivedl v roce
1796 do Telče,“ připomněla vedoucí chaloupky Silvie Frydrýšková. Jak dopadlo
pátrání po šperku královny Kleopatry či co
objevili Lovci pokladů na hradě Helfštýně,
se dozvěděli rodiče spokojených táborníků
po jejich návratu domů.
/z/
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Koncert KPH v září

Koncert KPH
v Lanneráku!
Koncert KPH 26. září, na kterém vystoupí sólista na bajan (knoflíkový akordeon)
Jaromír Zámečník (viz příspěvek vpravo)
se bude konat na netradičním místě v Přednáškovém sále Národního památkového
ústavu (Lannerův dům) v Hradecké ulici.
Ředitelka ústavu Martina Veselá k tomu pro
TL uvedla: „Jsem přesvědčena, že posluchači koncertu budou překvapeni jak krásným prostředím sálu, tak ocení jeho skvělou
akustiku. Je to další krok našeho pracoviště, kterým se chceme co nejvíce začlenit do
kulturního a společenského života Telče.
S telčskou veřejností se v Přednáškovém
sále chceme pravidelně setkávat jak na koncertech, tak na různých přednáškách a besedách. Tyto vzájemné kontakty jsou prospěšné oběma stranám, nám památkářům
i občanské společnosti.“
/z/

J. Zámečník zahraje na
bajan
26. září v 19 hodin vystoupí na dalším
koncertu KPH Jaromír Zámečník. Skladby S. Bacha, F. Brože, V. Zolotarjova, J.
Ježka ad. zahraje na bajan, knoflíkový
akordeon. Koncert se bude poprvé konat
v přednáškovém sále Národního památkového ústavu v Telči (Lannerův dům).
Jaromír Zámečník absolvoval brněnskou konzervatoř a Janáčkovu akademii
múzických umění. Je laureátem mnoha
domácích a zahraničních soutěží ve hře
na bajan. V roce 1976 zvítězil v Barceloně na velké akordeonové soutěži. Úspěšný byl na podobných soutěžích prakticky
po celém světě, ve Francii (1979, 1986),
Anglii (1985) a třeba i ve Venezuele
v roce 1983.
/Podle TZ/

Přednáškový cyklus, který pro širokou veřejnost pořádá
Národní památkový úřad v Telči

Život v telčském špitále do poloviny 18. století
Přednáší Mgr. Jana Dostálová

26. září v 18 hodin
Univerzitní centrum Telč

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.
• 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.
• Přenechám jednohrob zakrytý u Anny. K doptání na telefonním čísle 606 607 428.
• Koupím byt nebo domek v Telči, tel: 725 221 670
• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskárna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92
• Autoškola EKOL – Vladimír Roupec. Učebna v Telči na Myslibořské ulici. Výuka a výcvik na všechny skupiny motocyklů a na osobní automobil. Info na tel.
607 185 517.
• Koupím dům v centru Telče, i před rekonstrukcí. Nebo vyměním za krásný zrekonstruovaný byt v Brně v klidné lokalitě. Informace na tel. 773 685 711.
• Pronajmu garáž na Markových humnech dlouhodobě. Tel. 728 430 482.
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Září s Českou inspirací
HRADEC KRÁLOVÉ

8. – 9. 9. - 19. ročník
Czech International Air Fest – CIAF
Letiště Hradec Králové
Letecká akce se zahraniční účastí je
zaměřena na přehlídku vojenských
letounů a sportovní akrobacii.

CHEB

7. 9. – 27. 10. - Robert Vano - The Platinum Collection
Galerie 4

JINDŘICHŮV HRADEC

28. a 29. 9. - XVIII. Hudební slavnosti
Adama Michny z Otradovic
Duchovní hudba Adama Michny a jeho
současníků, ale i dobové tance. V rámci zahajovací a závěrečné bohoslužby
zazní novodobá premiéra Requiem slavného salcburského kapelníka Andrease
Hoffera a Mše pražského benediktina
Jiřího Melcelia.

KUTNÁ HORA

7. - 9. 9. - Kutnohorský varhanní festival na konci léta
Série tří varhanních koncertů v jedinečném chrámu sv. Barbory.

LITOMYŠL

Do 2. 12. 2012, denně od 9 do 21 hodin
- Zdeněk Fránek: Perská věž
Před budovou Městské galerie v Domě
u Rytířů na Smetanově náměstí,
Perská věž známého architekta Zdeňka
Fránka je jednou z nejpozoruhodnějších
realizací jeho cyklu Útroby architektury.

POLIČKA

20. - 23. 9. – Mime Fest – 1. ročník
mezinárodního festivalu pantomimy
Divadelní představení, mimové v ulicích města, workshopy. Boris Hybner,
Radim Vizváry, Bolek Polívka…

TELČ

22. 9. - Svatováclavské slavnosti
příjezd sv. Václava s družinou, řemeslný trh na náměstí a telčské vinobraní
s ochutnávkou dobrého vína

TŘEBOŇ

29. 9. - Svatováclavské slavnosti a trh,
Festival dechových hudeb
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz

Rozhledna Oslednice dostala
sestru. Mařenku
V roce 1999 vyrostla na Oslednicích první
rozhledna v širokém regionu. Od té doby
se hovoří o řadě dalších míst, kde by také
mohla rozhledna, vděčný cíl turistů, stát.
Ale až letos dostala naše rozhledna sestru.
Již jsme několikrát psali - Na Mařence
bude rozhledna. Teď můžeme napsat - Na
Mařence je rozhledna! Nejvyšší vrchol
okresu Třebíč (711 m n.m.) je nám hodně
blízký. Nejen fyzicky, po turistických cestách je od Telče vzdálen necelých 23 km,
ale i svou historií.
I když leží na katastrálním území Štěměch,
nejblíže je na ní z Lesné. Ta se do roku 1945
jmenovala Valdorf a patřila spolu se sousedními Horami do okresu Telč. A Mařenka? Ta ležela prakticky na hranici tehdejšího okresu. Nejedná se o kopec ledajaký.
Jméno získal po dívce Marianě, kterou, jak
dokazuje dochovaný smírčí kámen, nedaleko odtud v roce 1689 zavraždili tehdejší
loupežníci. O dvě stě roků později sehrála důležitou roli v životě každého z nás.
V roce 1866, při prvním profesionálním
mapování monarchie, byl na jejím vrcholu zaměřen jeden ze 70 základních triangulačních bodů na území dnešní republiky.
Pokud jste někdy přišli do styku s mapou
regionu nebo geodetickým plánem, vězte, že v něm hrála důležitou roli i Mařenka. Rozhledna, která zde od roku 1866 stávala, prodělala několik změn. Naposledy
za 2. světové války. Tehdy zde Luftwaffe
postavila 20 m vysokou dřevěnou pozorovatelnu. Za své vzala při bouřce v roce
1957. „Jako kluci jsme sem s třebíčským
Sokolem jezdili lyžovat,“ připomněl TL
Jiří Holubec s tím, že torzo rozhledny bylo
v té době již sotva znatelné. Až v roce 2000
přišel aktivní mikroregion obcí Podhůří
Mařenky s myšlenkou obnovit pro turisty jedinečný zážitek, pohled z Mařenky. A začal jednat. Výsledek uvidíme ještě letos, kdy na Mařence bude otevřena
nová rozhledna. „Je 31 m vysoká, stála nás
7,6 mil. Kč. Z toho 3 mil. Kč byla dotace
EU. Autorem rozhledny je Ing. arch. Martin Faněk z ateliéru Penta Jihlava,“ uvedla
pro TL starostka Štěměch Marie Báňová a dodala, „chceme zvýšit turistickou
atraktivitu regionu. Vedle rozhledny je na
Mařence postupně budováno také několik cyklostezek a naučných cest. Při výletu
na Mařenku můžete také navštívit v nedaleké osadě Dašov mlýn, který je upraven
na Muzeum mlynářství a venkovského
života. Při prohlídce se seznámíte s historií

místa a rodin, které v něm žily, a také dějinami a technologií mlynářského řemesla.
Vstup do muzea je možný celoročně, ale
vždy po domluvě na www.mastna.com
nebo na telefonu 606 788 244.“
/z/

Cyklozáří
v Regionu Renesance
V průběhu září mají milovníci cyklistiky možnost zúčastnit se každý týden některé z těchto akcí:
8. 9. Na kole dětem Vysočinou
start 10:00, trasa: Telč - Třešť - Jihlava - Batelov - Řídelov - Telč
www.nakoledetemvysocinou.cz
15. 9. výjezd na Javořici
start 14:00 od kulturního domu v Mrákotíně.
Po návratu posezení s hudbou a občerstvením.
Pořádá městys Mrákotín.
22. 9. Dobersberg - Telč a zpět
start 9:00 z Dobersbergu, nazpět 16:00 z Telče
kombinace dopravy cyklo, vlak, autobus
více informací podá (česky) Rainer Miksche
00436642401184
www.pokoleji.cz

Pozorovatelna Luftwaffe stála na Mařence
až do roku 1957.
Z technických důvodů bylo
slavnostní otevření rozhledny na hoře
Mařence, plánované na 7. září,

zrušeno.
V době uzávěrky TL nebyl
nový termín znám.
Jak na Mařenku?

Pro zdatné turisty z Telče po červené
značce do Želetavy a dále společně s modrou značkou na okraj Bítovánek. Odtud po
modré značce, poté, co se mine za 3,5 km
obec Lesná, odbočit vpravo na místní značení k vrcholu (0,5 km).
Pro cykloturisty: Telč - Nová Říše - Želetava - Bítovánky (cyklo č. 5125), dále po
silnici 410 na Římov. Po 2,5 km u hájovny Blatná hráz, vlevo (cyklo č. 5216) na
Mařenku.
Automobilem A: Do Lesné (mezi Předínem a Želetavou). Odtud pěšky po polní cestě až na modrou značku a dále jako
pěší turisté.
Automobilem B:
Ve Štěměchách odbočit na osadu Dašov.
Odtud pěšky po místním značení, které
zčásti kopíruje modrou značku.
Zdroj: Mapy.cz s přispěním V. Mazala

28. - 29. 9. jízda po nově otevřených expozicích Regionu Renesance
start 9:00 - odjezd vlakem do Slavonic, návštěva 3 expozic na Jemnicku
druhý den přejezd vlakem do Kostelce u Jihlavy, návštěva 6 expozic na Třešťsku a Telčsku
Trasa každý den cca 60 km, je možno zúčastnit se pouze kratší etapy dle času a sil. Účast
nahlásit na tel. 567 223 235. Pořádá MAS
Telčsko www.telcsko.cz/mas

Nové knihy městské
knihovny
V literatuře je po lehké stravě větší poptávka než po silné výživě.
Aleksander Świetochowski
Beletrie
Steel: Dům na Charles Street; Tremayne:
Kalich krve; Matyášová: Klára nad propastí; Kraus: Mezinárodní polibky; Roberts:
Nebezpečné útočiště; Dreyer: Neohlížej se;
Watt: Osedlat vítr; Slaughter: Podlost; Cornwell: Posmrtný přístav; Lupton: Sestra; Cornwell: Smrt králů; Patterson: Soukromé hry;
Pratchett: Šňupec; French: Tak trochu úžasní;
Reichs: Temné kosti; Obermannová: Vznášedlo; Jackson: Zrozena k smrti
Dětská
Flanagan: Bratrstvo; Holler: Druidovo tajemství; Hohlbein: Letopisy elfů III.; Funke: Lovci strašidel na ledové stopě; Ondrack: Medvědí příběhy; Thilo: V říši dinosaurů; Jacques:
Sedm strašidelných příběhů
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Mikroregion
Podhůří Mařenky
Rokytnice nad Rokytnou ● Markvartice
● Předín ● Štěměchy ● Čáslavice
● Římov ● Chlístov
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Sport
Fotbal

16. září:

Výsledky A mužstva mužů v prvních dvou
kolech krajské I.B třídy:
Telč - Křižanov 3:1
Polná B - Telč 3:2
Program A mužstva na domácím hřišti
v září:
9. 9. 16,00 Telč - Hrotovice
23. 9. 15,30 Telč - Přibyslavice
30. 9. 15,30 Telč - Měřín

Opět Kolečka v Lipkách

8. 9.
Na kole dětem Vysočinou s Josefem
Zimovčákem
10.00 hod., start pelotonu z náměstí s Dixieland Jazz Bandem Telč a Spolkem telčských velocipedistů
17.00 hod., dojezd pelotonu do cíle na
náměstí
17.00 – 20.00 hod., vystoupení dvou místních kapel náměstí
www.nakoledetemvysocinou.cz

Po úspěchu loňské akce Kolečka v Lipkách je pro všechny příznivce pohybu na
čerstvém vzduchu připraven jejich další ročník. Vezměte s sebou celou rodinu
a přijďte 16. září ve 14 hodin do Lipek.
Dorazit můžete na kole, koloběžce, tříkolce, odstrkovadle, kolečkových bruslích, skateboardu, s kočárkem či dvoukolákem apod. Pro všechny účastníky bez
rozdílu věku připravuje pořádající občanské sdružení Javořice spolu s dobrovolníky
nejrůznější dovednostní soutěže, v nichž si
můžete vyzkoušet, jak dobře ovládáte svůj
dopravní prostředek, ale hlavně se pobavit.
Dále vás čekají závody, vědomostní kvíz,

anketa o potřebě in-line dráhy v Telči, ale
i poučení pro nejmenší o bezpečné jízdě na
kole či bruslích. Nedílnou součástí nedělního odpoledne bude společná vyjížďka alejí Lipky kolem Luhu u Telče, která bude
letos zakončena návštěvou telčské záchranné stanice volně žijících zvířat. Všichni
účastníci, kteří projdou všechna stanoviště a disciplíny, budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Lipky jsou ideální místo k aktivnímu odpočinku, přijďte si s námi
proto zasportovat, těšíme se na vás!
Více info na www.osjavorice.webnode.cz
Lukáš Polák a Jiří Pykal

Hasičské soutěže
1. 9.
náměstí
Hasičský den
republiková soutěž dobrovolných hasičů
v požárním útoku a soutěž mladých hasičů, www.sdhnevcehle.cz
15. 9. 10.00 areál IZS, Luční ul.
Hasičský pětiboj
soutěže profesionálních hasičů

Střelectví
28. 9.
Dyjické mosty
Dyjická trefa
otevřená střelecká soutěž z velkorážné pistole a revolveru
www.streleckyklubtelc.cz

Jezdectví
Jezdecký areál Hospodářského dvora
v Bohuslavicích
22. – 23. 9.
9.00
Skokové závody
pořadatel Jezdecké centrum Bohuslavice
www.hospodarskydvur.cz

Hubertova jízda
v Bohuslavicích
(terénní jízda, večerní program)

v sobotu 13. října
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Foto: Archiv Javořice o.s.

Box a kickbox

Pozvání na jógu

Po celé září pořádá oddíl Gauner boxing
club nábor nových zájemců o bojové sporty
- box a kickbox. Kurzy jsou určené pro začátečníky, ženy a muže všech věkových kategorií. Vede je zkušený ligový boxer. Tréninky v Telči probíhají dvakrát týdně ve fitness
Prolife ve Štěpnici (bývalý hotel Pod kaštany). Více informací a přihlášku najdete na
mailu: gaunerboxing@seznam.cz

Motto: „Zastavme se pravidelně alespoň
na chvíli v této uspěchané době a věnujme čas svému tělu i duši!“ Cvičení jógy
začíná v úterý 11. září v 17.30 v tělocvičně gymnázia (vchodem od sportovní haly).
Karimatky si přineste s sebou.
Na cvičení Vás zve učitelka jógy Blanka
Krejčí (mobil 605 986 564).

Florbal
Orel jednota Telč společně s TJ Sokol Telč pořádají v sobotu 15. září druhý ročník florbalového turnaje Raptor Cup. Hraje se ve sportovní hale u sokolovny. Podrobnosti a časový rozpis zápasů najdete na http://www.raptorcup.cz

Kulturní kalendář

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Akce
8. 9.
Dny evropského kulturního dědictví
- Den otevřených dveří památek
Zpřístupnění vybraných historických
objektů, koncerty, výstavy, cyklojízda
Více na str. 9
15. 9. 9 – 16 náměstí
Farmářské trhy
Možnost zakoupení kvalitních českých
potravin a výrobků od pěstitelů a malovýrobců
17. 9. 15 – 18 centrální parkoviště
Vysočinou na silnicích bezpečně
preventivní dopravně bezpečnostní akce
Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina
Více na str. 14
22. 9. 10 – 18 náměstí
Svatováclavské slavnosti
Více na str. 9
21. 9. a 22. 9.
mázhaus ZUŠ
Telčské vinobraní s ochutnávkou dobrého vína
pátek 21. 9. od 19 hod., hraje cimbálová
muzika Rathan, vstupné 90 Kč
sobota 22. 9. po skončení produkce na
náměstí hraje k večerní pohodě Struna
band

Koncerty KPH
3. 9.
19.00 sál ZUŠ
Koncert Petra Nouzovského (violoncello) a Martina Kasíka (klavír)
Na programu jsou díla V. Kalabise, L. v.
Beethovena a C. Franka
26. 9. 19.00 Lannerův dům
Koncert Jaromíra Zámečníka (bajan)
knoflíkový akordeon
V programu uslyšíme skladby J. S. Bacha,
F. Brože, V. Zolotarjova, A. Piazzolly, J.
Ježka a dalších

Výstavy
3. 9. – 30. 9.
vstupní síň radnice
Telč památka UNESCO
výstava výtvarného ateliéru a prezentace
spolupráce města Telče s ČVUT Praha
Vernisáž výstavy v pondělí 3. 9. v 16 hod.
28. 9. 9.00
zámecký park
Výstava psů plemene slovenský čuvač
Více na str. 18
Jízda králů na Moravě
MG Hasičský dům
prezentace nehmotného kulturního dědictví zapsaného na seznam UNESCO
Výstava je otevřena každý den mimo pondělí 10 - 12, 13 - 17 hod.

Hračky nestárnou - Zámecká galerie
výstava hraček 20. – 80. let min. století
Výstava je otevřena každý den mimo pondělí od 10 do 17 hod.
Výlet do pohádky Z pekla štěstí
Justiční sál státního zámku
prezentace originálů filmových kostýmů
a rekvizit z pohádky
Výstava je otevřena každý den mimo pondělí od 10 do 17 hod.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 - 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
3. 9.
Fotbálková liga
6. 9.
ZASTÁVka slaví narozeniny!
12. 9. Placku na to! – vyrob si originální fimo placku
20. 9. 17.00 film Tacho
27. 9. 16.00 Beseda s hostem na přání
do 30. 9. Fotománie – stále probíhá naše
fotografická soutěž

Bohoslužby
Římskokatolické
1. 9.
2. 9.

so
ne

8. 9.

so

9. 9.

ne

15. 9.
16. 9.

so
ne

22. 9.
23. 9.

so
ne

28. 9.

pá

29. 9.
30. 9.

so
ne

18.00
7.30
9.00
10.30
8.00
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30
8.00
17.00
18.00
7.30
9.00
10.30

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

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

Kristýna Vejmělková, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Zdeněk Drevňák, Telč
a Agáta Svobodová, Jihlava
Štefan Drevňák, Telč
a Veronika Netoličková, Telč
Roman Cupák, Šlapanice
a Hana Čechová, Brno
Miroslav Hubač, Jihlava
a Lucie Karamonová, Jihlava
Jiří Kejval, Horní Dubenky
a Marie Hošková, Horní Dubenky
Michal Batelka, Brno
a Anežka Andreasová, Telč
Antonín Foit, Telč
a Petra Kocarová, České Budějovice
Karel Winter, Dačice
a Lenka Uhlířová, Dačice
Aleš Pařízek, Praha
a Helena Solařová, Třebíč
Lukáš Žabenský, Praha
a Petra Vostálová, Jihlava
Petr Poles, Třeboň
a Tereza Beerová, Brno
Ondřej Šimků, Horní Cerekev
a Veronika Králová, Horní Cerekev
Ondřej Janáček, Praha
a Lenka Sekaninová, Praha

Opustili nás
Jaroslav Kolář, Staré Město
Antonín Čermák, Štěpnice
Bohumil Vacek, Štěpnice
Marie Jetlebová, Štěpnice

68 let
93 let
71 let
90 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).

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

Nový kaplan
Novým kaplanem římskokatolické farnosti v Telči byl ustanoven P. Ing. arch. Jiří
Jeniš. Do Telče přichází z farnosti v Hodoníně. TL tuto informaci potvrdila tisková mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.
Pozor změna

Jarní prázdniny 2013
Jarní prázdniny 2013 budou v Kraji
Vysočina od 11. do 17. února 2013 místo dříve ohlášeného termínu od 4. do 10.
března. Více TL 8/2012
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PLOTY, KTERÉ SE LÍBÍ. Ploty se do
novin nejčastěji dostanou jako předmět
sousedského sporu. Ty, které se letos
objevily v Rybniční ulici a za hřbitovem
u sv. Anny u Štěpnického rybníka, jsou
výjimkou. Zlepšily vzhled města! Jejich
majitelé si zaslouží pochvalu TL.

Jak to bude za rok?

Milan Kolář a Petr Píša, dvě významné osobnosti kultury na Vysočině, při pohledu na plné
náměstí společně konstatovali: „To jsme si tu laťku pro příští rok nasadili pěkně vysoko.“
Foto: Archiv TL

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.
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Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel.
567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc-etc.cz.
IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení.
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková,
I. Jeníčková
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Telčská poštovní historie zná zatím 6 oficiálních příležitostních razítek. První, a dnes
velmi vzácné, bylo používáno jen jeden den, 7. července 1952 u příležitosti tehdejších
oslav 100. výročí založení gymnázia.
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Uzávěrka příštího čísla
17. září

