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Úspěšné projekty zateplení budov Mateřské 
školy v Komenského ulici a polikliniky při-
nesly nejenom úspory na energiích, ale da-
ly budovám i nový vzhled. V letošním roce 
bychom chtěli na tyto projekty navázat.
Městu se totiž podařilo získat dotaci na za-
teplení dalších tří veřejných budov. Jedná 
se o hlavní budovy obou základních škol 
a administrativní objekt městského úřadu 
Na Sádkách. Že všechny tři budovy volají 
po investicích, je vidět nejenom na jejich 
fasádách, ale hlavně na stavu oken. A prá-
vě k jejich výměně a k zateplení a úpravě 
fasád v rámci projektů dojde. Určitě nej-

KONEC NÁŘKŮM. Více než 40 roků litovali pamětníci ztráty impozantní novorene-
sanční fasády na bývalé budově gymnázia v Masarykově ulici. Díky projektu zateplení 
se na objekt školy vrátí členitější fasáda, přibližující se té původní.         Foto: Archiv TL

více patrné to bude na budově Základní 
školy v Masarykově ulici. Tam se totiž 
vzhled oken i fasády vrátí téměř do his-
torické „předbřizolitové“ podoby. Cel-
kové projektové náklady všech tří sta-
veb se pohybují kolem 18 milionů korun, 
schválená dotace z toho pokryje zhruba 
10 milionů. Věříme, že probíhající soutěž 
o dodavatele staveb náklady ještě sníží. 
Jediné, co nás straší, je čas. Přestože byl 
dotační titul vyhodnocen teprve v červnu, 
všechny stavby musí být dle pravidel pro-
gramu hotovy ještě letos?!

Roman Fabeš 

Zateplení ZŠ Masarykova. 
I s novou fasádou!

Úspěšné projekty radnice

Od 1. září čekají Zdravotnickou záchran-
nou službu Kraje Vysočina organizační 
změny. Nevyhnou se ani jejímu telčské-
mu pracovišti. TL to potvrdila ředitelka 
ZZS Ing. Vladislava Filová. Od zmíně-
ného data bude na telčské základně slou-
žit v nočních hodinách (19 až 7) výjezdová 
skupina ve složení zdravotnický záchranář 
a řidič. Pokud operační středisko ZZS vy-
hodnotí, podle údajů volajícího, nezbytnou 
účast lékaře, vyšle na místo zásahu skupi-
nu ve složení lékař - řidič z Jihlavy. Slo-
žení výjezdové skupiny ve dne (7 až 19) 
se nemění (lékař, zdravotnický záchra-
nář, řidič). „Důvodem změny je nedosta-
tečný počet lékařského personálu a dobí-
hající platnost přechodné legislativy, která 
umožňuje lékařům odsloužit víc přesča-
sových hodin,“ vysvětlila ředitelka Filo-
vá a dodala, „tento problém se netýká jen 
Kraje Vysočina, ale záchranné služby v ce-
lé republice.“ Organizační systém, který 
plánuje ZZS zavést od 1. září na telčské 
základně, je v současné době již uplatňo-
ván na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku. 
„I přesto, že v nočních hodinách nebude 
na výjezdové základně v Telči sloužit lé-
kař, bude péče o pacienty v tomto regionu 
dostatečně zajištěna,“ uvedla na závěr ře-
ditelka Filová. ZZS Kraje Vysočina má zá-
kladny rychlé zdravotnické pomoci ve 20 
městech v kraji. V bývalém okrese Jihlava 
pak jen v krajském městě a v Telči.
Více informací o přednemocniční lékařské 
péči poskytované Zdravotnickou záchran-
nou službou Kraje Vysočina je k dispozici 
na www.zzsvysocina.cz

Podle TZ

V noci lékař 
z Jihlavy

Změna v organizaci Zdravotnické 
záchranné služby v Telči
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64. schůze - 12. června
 - RM vzala na vědomí informaci o konání 
Horáckého jarmarku 13. 7. 2013 na ná-
městí Zachariáše z Hradce.

 - RM schválila uzavření dohody o spolu-
práci při pořádání akce Prázdniny v Tel-
či 2013 a rámcové dohody o užití veřej-
ného prostranství.

 - RM schválila rozpočtové opatření ve vý-
ši 149 tis. Kč na projekt Týden památek 
s dětmi z programu Podpora pro památ-
ky UNESCO, vyhlášené Ministerstvem 
kultury ČR.

 - RM schválila fi nanční příspěvek ve vý-
ši 7 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů 
Nevcehle na pořádání Hasičského dne 
v Telči dne 14. 9. 2013.

 - RM schválila udělení výjimky z vyhlášky 
č. 1/2005 o zabezpečení místních záležitos-
tí veřejného pořádku pro konání Hasičské-
ho dne po 22. hodině v sobotu 14. 9. 2013 
s ukončením ve 3:00 hod. následujícího dne.

 - RM schválila použití fondu rezervního 
mateřské školy ve výši 20 tis. Kč na do-
fi nancování nákladů spojených se zříze-
ním třídy mateřské školy v budově Zá-
kladní školy Telč, Masarykova 141.

65. schůze - 26. června
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
na projekt Historické slavnosti Zacha-
riáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, 
schválila výběrovou komisi pro posou-
zení a hodnocení nabídek a následně 
rozhodla, že dodavatelem zakázky bude 
občanské sdružení Opus Magnum - spo-
lečnost pro obnovu kulturních a historic-
kých tradic, Lučice 2, 753 64 Bělotín.

 - RM schválila uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 7398 v obci a k.ú. Telč 
na akci „Výstavba kanalizace a vodovodu 
v ulici Hradební a Družstevní v Telči“.

 - RM povolila sraz historických vozidel 
na náměstí Zachariáše z Hradce v sobo-
tu 27. 7. 2013.

Z jednání rady města

V současné době je na úřední desce uveřej-
něno oznámení o výběrovém řízení na ob-
sazení pracovní pozice referent sociálního 
odboru Městského úřadu Telč. Lhůta pro po-
dávání přihlášek je stanovena do 12. 8. 2013 
do 17 hod. Bližší podmínky a požadavky 
jsou uvedeny na úřední desce, která je pří-
stupná i na internetových stránkách města 
na adrese http://www.telc.eu/uredni_deska

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Výběrové řízení 
na zaměstnance MěÚ Sběrový kalendář

Biologický odpad
I. – II. 12. 8. IV. 14. 8.
III. 13. 8. V. 15. 8.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská 
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes 
Svatojánský potok, III – Podolí – křižovat-
ka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV 
– Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné 
a Květinová, V – Štěpnice II. – u garáží

V pondělí 24. června se zastupitelé sešli 
ke svému 18. zasedání ve volebním období 
2010-2014. Místem jednání byly opět pro-
story Konírny na Státním zámku Telč. Za-
sedání zastupitelstva města se zúčastnilo 20 
členů. Omluven byl RNDr. Pavel Macků. 
Po obvyklých procedurálních bodech pro-
gramu zastupitelé nejprve schválili prove-
dení rozpočtového opatření ve výši 300 tis. 
Kč z rezervy rozpočtu na předfi nancová-
ní realizace projektu „Památky UNESCO 
v kraji Vysočina“. Na tento projekt město 
získalo dotaci od Kraje Vysočina ve stejné 
výši, jako je schválené rozpočtové opatře-
ní. Následujícím usnesením pak byl schvá-
len fi nanční závazek ve výši 9.209.064,- 
Kč na profi nancování stavby „Dopravní 
terminál u škol v ulici Hradecká“, podpo-
řené z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod. Tento projekt řeší vybudová-
ní nového zálivu u obou škol pro bezpeč-

U škol v Hradecké ulici se postaví dopravní terminál
18. zasedání ZM

né zajíždění autobusů, převážejících ze-
jména žáky a studenty telčských škol. Dále 
bylo schváleno nabytí pozemků pod míst-
ní komunikací v ulici Družstevní parc. č. 
790/4 a 790/8 od státu a odkoupení pozem-
ků na sídlišti Radkovská parc. č. 2370/4, 
2370/15, 2370/16, 2370/18 od společnos-
ti Vetrellan, s.r.o., za kupní cenu ve výši 
70,- Kč/m2. Na zasedání zastupitelé dále 
projednávali závěrečné účty, zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření a účetní 
závěrky za rok 2012 dobrovolných svaz-
ků obcí Česká inspirace, České dědictví 
UNESCO, Svaz vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko a Svazek obcí Železnice Koste-
lec-Slavonice, jichž je město Telč členem. 
Ofi ciální zápis ze zasedání zastupitelstva 
města je zveřejněn na úřední desce v pod-
loubí radnice, internetových stránkách měs-
ta a je k nahlédnutí i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

II. farmářský trh
v Telči

sobota 24. srpna
od 9 do 16 hodin

náměstí Zachariáše z Hradce 
(u zámku)

Pořadatelé pro vás připravili:
● ovčí sýry ● kozí sýry ● kravské sýry ● 
vejce ● regionální pivo ● uzeniny ● mas-
né výrobky ● králičí a drůbeží maso ● 
pečivo ● těstoviny ● med a medovinu ● 
koření ● luštěniny ● výrobky z rakytní-
ku ● zeleninu ● květiny ● keře a stromky 
pro podzimní výsadbu ● produkty zdra-
vé výživy ● přírodní kosmetiku

Pro gurmány:
Ochutnávka s možností zakoupení  

HODICKÁ VYSOČINA 1967
tradiční český výrobek fi rmy  

Krahulík - Masozávod Krahulčí, 
provoz Hodice  

ALT BIER
pivní speciál Pivovaru Jihlava

STAROPRAMEN 
SLÁDKOVA LIMONÁDA

100% přírodní nealkoholické osvěžení 
s jemnou sladovou chutí

Kontakt na pořadatele:
722 499 299

Další farmářský trh v Telči 
sobota 28. září

MAS Mikroregionu Telčsko 
Město Telč

Čtvrté kolo soutěže „Česká inspirace - města 
plná života“ vyhlásilo v červnu stejnojmen-
né sdružení historických měst. „Podmínky 
účasti v soutěži jsou opět velmi jednoduché. 
Do 31. ledna příštího roku stačí vyplnit kvíz 
umístěný na webových stránkách http://
www.ceskainspirace.cz/soutez2013-2/ 
a pak si při troše štěstí počkat na některou 
z výher. Opět jimi budou zážitkové pobyty 
ve městech České inspirace,“ uvedla pro TL 
místostarostka Hana Müllerová, která Telč 
ve sdružení zastupuje. Předání cen proběhne 
v rámci únorového veletrhu Holiday World 
v Praze. Výherci budou informováni o vý-
hře předem e-mailem tak, aby se mohli slav-
nostního předání cen osobně zúčastnit.

Soutěžte s Českou inspirací
Česká inspirace – města plná života! 

Členy sdružení měst Česká inspirace jsou 
Hradec Králové, Cheb, Jindřichův Hradec, 
Kutná Hora, Litomyšl, Polička, Telč, Třeboň.
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Část chodníků v Hradecké 
bude nová
Hradecká ulice připomíná jedno velké bojiště. 
Stavební činnost probíhá souběžně na několi-
ka úsecích. Mezi odbočkami do Komen-
ského ulice se intenzivně pracuje na vo-
dovodu a kanalizaci. Hlavním problémem 
pro dodavatelské fi rmy SATES a VHS 
Bohemia je jako vždy množství sítí, kte-
ré komplikují práce hlavně na domovních 
přípojkách. A pak také doprava po stave-
ništi. Vzhledem k množství výkopů a hlav-
ně kvůli připojováním jednotlivých domů 
se musí pro obsluhu stavby využít i okolní 
cesty a Komenského ulice. V úseku od bu-
doucího kruhového objezdu k první od-
bočce jsou již sítě hotovy a na staveniště se 
vrátila fi rma Strabag. Ta v tomto úseku re-
alizovala odvodnění budoucí silnice a nyní 
provádí sanační práce pro podkladní vrstvy 
budoucí silnice. Souběžně s pracemi na sil-
nici probíhá i pokládka elektrického vedení 
do země. Po dobudování rozvodných skříní 
pro jednotlivé domy nyní po částech probí-
há kabelizace. Snahou dodavatelské fi rmy 
EL-PE, která pro EON pokládku realizu-
je, je vždy zachovat průchodnost chodníku 
po jedné straně ulice. Pozitivní zprávou je, 
že jsme konečně obdrželi rozhodnutí o při-
dělení dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na nové chodníky v úseku 
od budoucího kruhového objezdu po prv-
ní odbočku do Komenského ulice. V době, 
kdy píšu tyto řádky, probíhá výběrové říze-
ní na dodavatele těchto prací. A jakmile fi r-
ma Strabag položí v tomto úseku obrubní-
ky, začnou se dláždit chodníky. Pokud jde 
o časový harmonogram celé akce, v srpnu bu-
deme zhruba v jeho polovině. Zatím se i díky 
pochopení a trpělivosti vás, obyvatel Hradec-
ké, vše obešlo bez komplikací. Tak prosím vy-
držte i v druhé půli.
Uspěly téměř všechny projekty
Jak jsem vás informoval v jednom z před-
chozích čísel TL, pokusili jsme se ještě při-

Radosti a starosti telčského starosty
pravit několik projektů do posledních výzev 
evropských dotačních titulů. A rád musím 
konstatovat, že nás výsledek příjemně za-
skočil. Z podaných projektů totiž neuspěl 

pouze jeden. Podporu z Přeshraničního 
operačního programu bohužel nezískal pro-
jekt inlinestezky v Lipkách. Ale příznivcům 
tohoto sportu určitě mohu slíbit, že práce 
na přípravě stezky a snaha o získání peněz 
budou i nadále pokračovat.
Naopak v Regionálním operačním progra-
mu uspěly obě naše žádosti. V rámci prvního 

úspěšného projektu dojde k revitalizaci areálu 
MŠ Komenského. Zlepší se přístup ke školce 
a přibudou parkovací plochy pro rodiče, kteří 
do školky přivážejí děti. A děti dostanou i no-

vá hřiště v zahradě školky. Úplnou telč-
skou novinkou pak bude v návaznosti 
na hřiště pro děti i odpočinkově relaxač-
ní místo pro seniory. Druhý projekt se tý-
ká ZŠ Masarykova. Zde dojde k moder-
nizaci a dovybavení odborných učeben 
a k rekonstrukci části sociálních zařízení. 
Na další část rekonstrukce sociálních zaří-
zení se ještě podařilo získat peníze z pro-
gramu Leader. Mimochodem, z programu 
Leader je podpořeno i dobudování dětské-
ho hřiště u sídliště v Radkovské ulici. Ta-
dy vznikne jak zázemí pro míčové hry, tak 
i možnost vyžití pro menší děti. Celkové 
náklady těchto projektů se pohybují ko-
lem 26 milionů korun a výše dotace do-
sáhne zhruba 18 milionů. Realizace těchto 
akcí se předpokládá v příštím roce.
Panský dvůr dostal šanci
V Regionálním operačním programu 
měla Telč ještě jedno želízko v ohni. 
Nájemce areálu Panského dvora, spo-
lečnost PDT, s.r.o., se pokusil získat 
dotaci na první etapu revitalizace to-
hoto rozsáhlého areálu. V rámci této 
první etapy by mělo dojít k rekonstruk-
ci a oživení vstupního dvora a kolem 
stojících budov. A co by mělo ve dvo-
ře vzniknout? Třeba expozice o historii 
hospodářského dvora s ukázkami života 
„v podzámčí“ a návštěvnická trasa na-
vazující na prohlídkové okruhy zámku. 
Informační a turistické centrum, horole-
zecká stěna, lanový park a řada dalších 

atraktivit, které by měly rozšířit nabídku pro 
návštěvníky našeho města.
A to nejlepší nakonec – projekt byl pod-
pořen dotací ve výši 36 milionů korun. 
Harmonogram realizace projektu a další 
podrobnosti projektu zveřejní nájemce Pan-
ského dvora po podpisu smlouvy o dotaci.       
Roman Fabeš

V závěru končícího školního roku, 21. 
června, proběhlo ve Žďáru nad Sázavou 
tradiční ocenění úspěšných žáků a studentů 
Kraje Vysočina. Cenu Talent Vysočiny zís-
kali i čtyři studenti telčského GOB a SOŠ. 
Odborná komise vybírala ze 125 návrhů, 
ocenění získalo 93 studentů v pěti oborech.
„Z naší školy to byli v kategorii technic-
kých oborů Jana Razimová (septima) 

Máme 4 Talenty Vysočiny
GOB a SOŠ:  

a Jana Čeloudová (2.AS) a v kategorii pří-
rodovědných oborů Jiří Janek (septima) 
a Jiří Rudolf (tercie). Všichni jsou úspěš-
nými účastníky krajských a republikových 
olympiád a soutěží ve svých oborech. Obě 
děvčata budou navíc reprezentovat Českou 
republiku v grafi ckých soutěžích na mis-
trovství světa,“ uvedl výchovný poradce 
školy Pavel Macků, který o úspěchu infor-

moval TL a dodal, „jsme velmi rádi, že ško-
la měla v letošním ročníku prestižní sou-
těže tak četné zastoupení, a především, že 
nominovaní studenti v náročné celokrajské 
konkurenci tak obstáli. Letošní výsledek je 
nejen uznáním pro oceněné, ale také důka-
zem úrovně našeho gymnázia a práce zdej-
ších pedagogů, kteří studenty připravují.“

Podle TZ

Dotace z Regionálního operačního programu Jihový-
chod pro Vysočinu podle obcí s rozšířenou působností 
schválené 26. června Výborem regionální rady
Žďár nad Sázavou - 127 mil. Kč
Interpretační centrum Zámek Žďár - 81 795 530 
Santiniho okruh za poznáním - 22 931 043
Rekonstrukce náměstí ve Žďáru - 22 171 854
Jihlava - 122 mil. Kč
Relaxační centrum Český mlýn Jihlava - 55 319 545
Park Robinson Jihlava - 31 762 804 
Přestavba zámku Příseka - 30 132 270 
Veřejná prostranství v centru Jihlavy - 5 212 075 
Třebíč - 71 mil. Kč
Veřejná prostranství v Třebíči - 27 370 359 
Eco-technic center Třebíč - 18 847 960
Přístup k památkám v Jaroměřicích n.R. - 15 094 059
Rozhledna Třebíč - 9 979 909 
Telč - 53 mil. Kč
Centrum Panský dvůr  Telč - 36 141 908 
Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova - 11 130 973 
Prostranství u MŠ Komenského - 5 740 637 
Nové Město na Moravě - 15 mil. Kč
Úpravy mateřské školy - 15 075 570 
Velké Meziříčí - 14 mil. Kč
Náměstí ve Velké Bíteši - 8 692 842 
Rozhledna Fajtův kopec - 5 259 803 Kč
Chotěboř - 8 mil. Kč
Vestavba podkroví ZŠ - 7 657 964 
Světlá nad Sázavou - 3 mil. Kč
Rekonstrukce učeben ZŠ ve Světlé - 3 329 942 
Náměšť nad Oslavou - 2 mil. Kč
Revitalizace ulice Lipová - 2 186 170
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Foto: Ilona Jeníčková

Dlouho jsem přemýšlel, jak nazvat člá-
nek, který má být vlastně tradičním pozvá-
ním na naše „Léto s párou“. Adresa webové 
stránky jako název nakonec zvítězila z ryze 
praktických důvodů. Než vypočítávat a ze-
jména do detailu vypisovat kdy a za jaký-
mi zážitky můžete v létě cestovat na tra-
ti Kostelec – Slavonice vlakem taženým 
parní lokomotivou, tak si dovolím odkázat 
na webovou stránku nebo na program v Tel-
čských listech. Věřím, že se stejně jako já 
těšíte na okamžik, kdy se opět po roce zapo-
sloucháme do hlasu funící lokomotivy a bu-
deme z oken vagónů sledovat třeba i desítky 
fotografů, kteří jsou stejně jako mnozí další 
každý rok znovu a znovu omámeni houka-
jící mašinkou vyfukující směs páry a kouře.
Tedy sečteno a podtrženo. Poslední sobo-
tu a neděli v červenci (27. a 28. 7.), prv-

www.pokoleji.cz
Léto s párou - pozvánka od senátora Miloše Vystrčila 

ní dvě soboty a neděle v srpnu (3. a 4. 8. 
+ 10. a  11. 8) a ještě poslední úplný ví-
kend v srpnu (24. a 25. 8) vyjede z Telče 
a zase se do Telče za několik hodin vrátí 
celkem 9 parních vlaků. O zábavu po cestě 
i v zastávkách bude postaráno. Věřím, že si 
většina milovníků mašinek nenechá ujít tu 
vzácnou možnost se zase po roce svézt tou 
opravdovou. Úplně na závěr ještě alespoň 
jednou větou zmíním, že Léto s párou ta-
dy není samo od sebe a že za celou přípra-
vou a organizací jízd i doprovodných kul-
turních akcí je hromada práce. Tedy všem 
organizátorům a pomocníkům, které snad 
ani není možné všechny vyjmenovat, zasí-
lám na závěr uznalé děkujeme!

Miloš Vystrčil
senátor, předseda Svazku obcí Železnice 

Kostelec – Slavonice

V dolnorakouském Poysdorfu se na po-
čátku července rozhodovalo v rámci za-
sedání Monitorovacího výboru Operační-
ho programu Rakousko - Česká republika 
o podpoře dalších projektových záměrů 
s přeshraničním dopadem. Ze šesti přija-
tých je jen jeden z Kraje Vysočiny. V ná-
ročném řízení uspěl vědecký projekt s pra-
covním názvem Nanolith s podporou více 
než 4 mil. Kč telčského Centra excelen-
ce (CET). „Jeho cílem je najít a odzkoušet 
možnosti ochrany historických objektů zho-
tovených z litavských vápenců, které byly 

Nanolith přispěje k záchraně památek
4 mil. Kč na výzkum péče o památky 

těženy a hojně využívány v příhraničních 
oblastech Vysočiny, jižní Moravy a Dol-
ního Rakouska,“ uvedl v tiskové zprávě 
Martin Hyský, krajský radní pro oblast re-
gionálního rozvoje. Na projektu budou spo-
lupracovat s odborníky z CET také Fakulta 
restaurování Univerzity Pardubice a Institut 
pro umění a technologie Univerzity užitého 
umění ve Vídni. Podrobnosti o projektu při-
pravujeme s prof. Milošem Drdáckým, ře-
ditelem Ústavu teoretické a aplikované me-
chaniky AV ČR, jehož součástí je Centrum 
excelence Telč. Čtěte příští TL.

Od soboty 29. června do středy 3. července se 
na GOB a SOŠ konala Letní univerzita Sdru-
žení učitelů francouzštiny (SUF). Škola hos-
tila tuto akci již potřetí. Pro francouzštináře 
z různých měst České republiky byly připra-
veny semináře na téma „Frankofonní kultu-
ra a francouzština jako cizí jazyk“. O průběhu 
letní univerzity informovala TL Eva Dvořá-
ková: „Vedle lektorů z Masarykovy a Karlovy 
univerzity vedla semináře také Aphrodite Ma-
ravelaki z belgického Namuru, význam uni-
verzity pak podtrhla účast atašé pro jazykovou 
spolupráci francouzské ambasády v Praze 
Marca Brudieux.“ Zajímavostí letošního roč-
níku bylo, že všichni přednášející, ač působí 
na českých univerzitách, byli rodilí Belgičané. 
Proto nepřekvapilo, že jeden seminář byl také 
věnován belgicko-francouzskému komiksu 
a jeho využití v hodinách francouzštiny. Eva 
Dvořáková také připomněla, že jak lektoři, tak 
přítomní učitelé velmi kladně hodnotili záze-
mí a technické vybavení, které v telčské ško-
le našli. Letní univerzita SUF společně s Fran-
couzsko-českou hudební akademií přispěla 
v prvních červencových dnech k rozvoji fran-
couzsko-české kulturní spolupráce v Telči.

Eva Dvořáková 
GOB a SOŠ (redakčně kráceno)

Letní univerzita učitelů 
francouzštiny

Na GOB a SOŠ:

Chcete toho v telčském regionu co nejvíce 
poznat a přitom ušetřit? Od července existu-
je řešení. Zážitkový slevový pas. Po jeho za-
koupení získáte na dvaceti místech v regionu 
zajímavé slevy na služby, příp. jiný bonus. 
Pas je zároveň i vandrovní knížkou, do které 
můžete sbírat razítka navštívených míst. Po-
kud jich nasbíráte alespoň 5, a odevzdáte ku-
pón s razítky na IS telčské radnice, čekají vás 
ve slosování zajímavé ceny. Jejich seznam 
najdete na www.telcsko.com. Kde slevový 
pas můžete uplatnit? V pobočkách Muzea 
Vysočiny v Telči a Třešti, na hradě Roštej-
ně, v Muzeu techniky v Telči nebo na věži sv. 
Ducha. Výčet zmíněných míst může vyvo-
lat myšlenku, že pas je určen především pro 
příchozí návštěvníky regionu. Opak je prav-
dou. Platí i v cukrárně Celerin v Telči a další 
cukrárně v Třešti. Pas také uplatníte v lano-
vém parku ve Lhotce, kuželně v Knínicích, 
na bowlingu v hotelu U Hraběnky, v Hospo-
dářském dvoře v Bohuslavicích a na dalších 
místech, včetně masážního salónu Markéta 
v Telči nebo ve zlatnictví Gemmarius. Sle-
vový pas zakoupíte především v podnicích, 
které se do něj zapojily a také v Informačních 
střediscích v Telči a v Třešti.                      /z/

Region má Zážitkový 
slevový pas
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Od 1. července zaplatí návštěvník telčské-
ho zámku za vstup do jeho areálu 10 Kč. 
O opatření, které změnilo téměř 70 roků za-
běhlou praxi, kdy nádvoří byla volně pří-
stupná, jsme hovořili s kastelánem Bohu-
milem Norkem: „O změně jsme uvažovali 
již několik roků. Vím, že má, jako každá 
novinka, své klady i zápory. Letošní nárůst 
problematického způsobu návštěvnosti nás 
ale přiměl k tomuto radikálnímu kroku,“ 
uvedl B. Norek pro TL.
Za slovy „problematický způsob návštěv-
nosti“ se skrývá především praxe průvod-
ců hromadných zájezdů, kteří svou skupinu 
turistů provedli areálem zámku, nechali je 
nahlédnout do zámecké kaple, v renesanční 
zahradě je seznámili s historií zámku (čas-
to ve velmi svérázné verzi) a odešli. Ten-
to způsob klientům prezentovali v progra-
mech zájezdu jako prohlídku zámku. Že 

Za vstup do zámku se platí
takové „návštěvy“ zatěžovaly technické 
zázemí zámku a nic mu nepřinesly, je na-
bíledni. Vstupné do objektu je symbolic-
ké, 10 Kč. Osvobozeny jsou děti do 6 roků. 
Navíc tomu, kdo se rozhodne pro návště-
vu některé z prohlídkových tras zámku ne-
bo expozice muzea, se stanovené vstupné 
o zmíněný poplatek sníží. „Pro příští rok 
uvažujeme o zavedení „permanentních“ 
vstupenek do objektu. Chtěl bych tak vyjít 
vstříc především místním, kteří jsou zvyklí 
se občas přijít podívat do zámku, třeba i při 
nedělní vycházce. Řešení není ale jednodu-
ché, protože takové vstupenky musí být ne-
přenosné,“ uvedl B. Norek.
V době vzniku tohoto rozhovoru bylo opat-
ření zpoplatnit vstup do objektu v platnosti 
teprve 14 dní. Podle kastelána se evidova-
ná návštěvnost zámku zvýšila o 200 až 300 
návštěvníků denně.                                  /z/

SDÍLENÍ, o.s. 
Masarykova 330 Telč
(budova polikliniky)

www.os-sdileni.wz.cz
os.sdileni@gmail.com

775 574 933
N A B Í Z Í :

Odborné sociální poradenství (více 
TL 5/12) ■ Terénní odlehčovací službu 
(TL 6/12) ■ Domácí hospicovou péči 
(TL 7/12) ■ Dobrovolnický program 

(TL 8/12) ■ Půjčovnu zdravotnických 
pomůcek (TL 9/12)

Pondělí, středa 13 - 17 hod.

V neděli 4. srpna se v rámci Prázdnin usku-
teční Den Sdílení. „Po celý den budou pro-
bíhat různé aktivity se sociální tematikou 
a také dobročinná tombola, jejíž hlavní ce-
nou bude let balónem. Výtěžek z tomboly 
bude použit na fi nancování domácí hospi-
cové péče,“ uvedla pro TL ředitelka Sdíle-
ní Michaela Čeřovská. V programu nebude 
chybět ani půlhodinové odpolední „Sdíle-
ní objetí zdarma“ (Free hugs) podle již ce-
losvětové kampaně, kterou založil v roce 
2004 Australan Juan Mann. Den Sdílení 
zakončí pouštění světýlek po Štěpnickém 
rybníku. Zařazení Dne Sdílení do progra-
mu Prázdnin potvrzuje záměr hlavního 
organizátora festivalu Milana M. Koláře 
o jeho zapojení do místních, především so-
ciálních a humanitárních aktivit.

Přispějete na hospic. Poletíte balónem
Bude na Prázdninách: Den Sdílení  

Foto: Ilona Jeníčková

Zámek v srpnu

Výstava fuchsií
Do 4. srpna
Zámecká zahrada - arkády
Výstava fuchsií Marie Závodské probíhá 
opět v arkádách zámecké zahrady.

Historický šerm
Do 11. srpna
Zámecká terasa
Skupina historického šermu Cavalieri Mora-
vi představí na zámecké terase jednu ze svých 
her. Představení bude každý den mimo pon-
dělí – 11:00, 13:00 a 15:00 hodin.

Prázdniny v Telči
Do 11. srpna
Více TL 7/2013
www.prazdninyvtelci.cz

Festival Krajina hudby
22. 8. – 25. 8.

Jak se budí princezny 
aneb Zámkem po stopách fi lmové pohádky
Do 31. 10. 2013
Zámecká galerie
Výstava z fi lmové historie zámku
Další akce v kulturním přehledu na www.za-
mek-telc.eu
Další akce v kulturním přehledu na www.
zamek-telc.eu

Noční prohlídky historickými interiéry 
za slovního doprovodu členů DS TYL Dačice 
a písničkáře Ivo Jahelky.
6. až 8. září vždy v 19:30 hod., 20:30 hod., 
21:30 hod., 22:30 hod.
Rezervace vstupenek na tlf. 567 243 943 nebo 
rezervace@zamek-telc.cz
Více: www.zamek-telc.eu

Píseň pro Zachariáše 
v podání Ivo Jahelky

Už víme. Září na zámku

22.  −  25. 8.
čtvrtek 22. 8., 19:00 hod.
zámek, Divadelní sál
Pacora Trio, Jana Semerádová – fl étna
pátek 23. 8., 19:00 hod., zámek, Divadelní sál
Festivalový orchestr, Josef Špaček – housle
pátek 23. 8., 24:00 hod., kostel Jména Ježíš
Půlnoční koncert, Josef Špaček – housle
sobota 24. 8., 19:30 hod., nádvoří zámku
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
neděle 25. 8., 19:00 hod.
Bar u Lacka (aula Univerzitního centra)
Mirek Lacko Band
Zdroj: www.krajinahudby.cz

Festival Krajina hudby
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TL viděly. Samá kola

Foto na této straně: Ilona Jeníčková, Michal Prouza, Tomáš Slavata

Létající kola na festivalu bm(X)treme 22. června.

Albert triatlon tour Tomáše Slavaty u Roštejna 10. června

Cyklisty minulého věku. Český pohár v olympijském triatlonu 20. července. O prestižní sportovní události více v příštích TL.

Koloauto na náměstí.
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Když jsem 10. července přijel na telčskou 
radnici výjimečně na kole, zjistil jsem, že 
jsem si zapomněl zámek na kolo. Protože 
jsem měl o své kolo strach, ptal jsem se, zda 
bych si nemohl od někoho zámek vypůjčit. 
Nepochodil jsem, ale s paní místostarostkou 
Müllerovou jsme se shodli, že by to byla 
dobrá služba pro turisty – cyklisty, kterých 
stále přibývá. Zanedlouho jsem se dozvě-
děl, že hned od následujícího dne mají děv-
čata na Informačním středisku k zapůjčení 
za kauci 50 Kč hned několik zámků na kolo. 
A o službu, která nikoho zatím nenapadla, 
je zájem. Věřím, že nejen ode mě za to ma-
jí velkou pochvalu.                  Miloš Vystrčil

Nemáte zámek na kolo?

Se záslužnou, a již i v podmínkách venkov-
ských regionů potřebnou iniciativou přišla 
v závěru školního roku o.p.s. Agroven-
kov Vysočina ve spolupráci s vedením ZD 
Telč a Sedlejov. Pro žáky základních škol 
z Telče a Třeště uspořádala tematickou ná-
vštěvu zmíněných zemědělských podniků. 
„I na venkově není málo dětí, které si mys-
lí, že mléko a maso vzniká v nějaké továr-
ně, častěji v supemarketu. Při slově sed-
lák/zemědělec se jim vybaví muž s kosou 
na obrázku Josefa Lady,“ vysvětlil důvod 
nové iniciativy ředitel společnosti Ing. Mi-
chal Bratršovský. V ZD Telč se děti sezná-
mily se živočišnou výrobou až po expedici 
mléka. Pro většinu byla zážitkem ochut-
návka toho čerstvě nadojeného. Předseda 
ZD Miloslav Nosek je pak osobně sezná-
mil s provozem bioplynové stanice, kde se 

Jé, kráva není fi alová!
Žáci ZŠ v zemědělských podnicích 

děti přesvědčily, že v současném zeměděl-
ství se uplatní i náročné technické profese 
a že elektřina, která jim umožnila včerej-
ší práci na počítači, byla možná vyrobena 
v telčském družstvu. V ZD Sedlejov při-
šla na řadu rostlinná výroba, mechanizace 
a prohlídka nových skladů na obilí a bram-
borárny. Titulek „Jé, kráva není fi alová“ je 
zatím pro zdejší děti nadsázkou. Ale to, že 
traktoristé obdělávají pole za pomoci GPS, 
překvapilo všechny. Zakončení zajímavé-
ho výletu, který zážitky překonal daleko 
dražší výlety, třeba do Londýna, proběhl 
v sedlejovském kulturním domě při sou-
těži s názvem naučná stezka zemědělství. 
Podle ředitele Bratršovského bude Agro-
venkov Vysočina v podobných aktivitách 
pokračovat i v příštím školním roce.

Podle TZ

Předseda ZD Miloslav Nosek: Tady se vyrábí elektřina!                    Foto: Michal Bratršovský

19. června se v rámci projektu EU „Part-
nerstvím středních škol k rozvoji příhranič-
ní spolupráce“ uskutečnilo setkání studentů 
a učitelů GOB a SOŠ se studenty partner-
ské Obchodní akademie z Hornu. Dopoled-
ne po uvítání v aule proběhla meziškolní 
sportovní utkání v kopané, volejbalu a stol-
ním tenisu. V horkém dni se více dařilo na-
šim studentům, odnesli si vítězství ve všech 
disciplínách, ceny a diplomy získali přesto 
všichni účastníci. Odpoledne navštívili ra-
kouští přátelé telčský zámek. Prý se již těší 
na podzimní sportovní odvetu, která proběh-
ne na sportovištích v Hornu. Mezi rakous-
kými hosty byl i náš kolega z OA Walter 
Schmidt, patron celé dvacetileté spoluprá-
ce a neúnavný organizátor společných akcí 
a projektů. Uvítal oživení partnerství a vy-
slovil naději, že kontakty budou pokračo-
vat i po jeho odchodu do důchodu, kdy po-
myslný štafetový kolík převezmou jeho 
mladší kolegové.        PaedDr. Věra Zadinová

Rakušané navštívili 
GOB a SOŠ

Studenti partnerské OA z Hornu

O prázdninách pomůžeme uspořádat koncert dechovému soubo-
ru Belfi ato Quintet, který vede v Telči známý Jan Souček (7x 
na Francouzsko-české hudební akademii – hoboj). Koncert Belfi ato 
Quintetu se bude konat ve středu 14. srpna v sále ZUŠ. Hned 4. září 
uskutečníme v sále ZUŠ pěvecký koncert s názvem „Večer písní“ 
s Lucií Szabovou a Lenkou Turčanovou.
12. září zveme do sálu NPÚ Hradecká 6 na pořad „Alchymie lás-
ky“- Alfréd Strejček – umělecký přednes a Jindřich Macek – 
loutna. Sezónu uzavřeme kytarovým recitálem Ireny Babáčkové 
v sále NPÚ 3. října (interpretka z „Listiny mladých umělců 2013“).

Lubomír Zadina

Vystoupí Belfi ato Quintet
KPH zve
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Nezaplatil za benzin
23. června kolem půl desáté dopoledne 
natankoval třiadvacetileý muž na čerpa-
cí stanici v Hradecké ulici pohonné hmoty 
v hodnotě 150 Kč. Protože na jeho platební 
kartě nebyla dostatečná hotovost, zanechal 
obsluze, aniž by to požadovala, občanský 
průkaz a platební kartu s tím, že přijede 
útratu zaplatit. Poté se již ale na čerpací 
stanici nevrátil.
Střet dvou vozidel
Ve středu 3. července došlo v levotoči-
vé zatáčce u Židovského hřbitova v Tel-
či ke střetu dvou osobních automobilů. 
Při nehodě byla zraněna řidička Peugeotu. 
Po dechových zkouškách policisté požití 
alkoholu u obou řidiček vyloučili. Na vo-
zidlech vznikla celková škoda přibližně 
120 tisíc korun. Řidička Peugeotu se do-
pustila dopravního přestupku, za který jí 
policisté uložili blokovou pokutu.
Rychlí motocyklisté
● 23. června havaroval mezi Starou a No-
vou Říší motocyklista, když míjel protije-
doucí autobus. Nezvládl řízení a havaro-
val. Ke střetu s autobusem naštěstí nedošlo. 
Při havárii se motocyklista zranil a byl pře-
vezen do jihlavské nemocnice. Provede-
nou dechovou zkouškou bylo u něj požití 
alkoholu vyloučeno. Škoda na motocyklu 
je přibližně 60 tis. Kč.
 ● K další dopravní nehodě motocyklisty 
došlo ve čtvrtek 11. července mezi Lhot-
kou a Řásnou, když kvůli před ním jedou-
címu motorkáři příliš intenzivně zabrzdil, 
dostal smyk, havaroval a zranil se. Decho-
vá zkouška u něj byla negativní. Škoda - 
předběžně 50 tis. korun.
Muž vyhrožoval matce
Policejní inspektor sdělil podezření ze 
spáchání tří trestných činů šestadvacetileté-
mu muži, který 18. června vyhrožoval v Tel-
či své matce usmrcením, choval se velmi 
agresivně, rozhazoval věci a rozbíjel náby-
tek. Navíc z místa činu odjel automobilem 
Škoda Felicia, i když má soudem uložený 
zákaz řízení všech motorových vozidel.
Utekl od Pionýra
Policistům se podařilo vypátrat řidiče, 
který v druhé polovině června zanechal 
v Masarykově ulici motocykl Jawa Pio-
nýr bez registrační značky. Šetřením zjisti-
li, že na motocyklu jel devatenáctiletý muž 
z Telčska, který nevlastní řidičské opráv-
nění. Od motocyklu utekl z obavy, že bude 
při jízdě přistižen.
Objasnili vloupání do kabin
Policisté objasnili vloupání do fotbalových 
kabin v Janštejně, ke kterému došlo na za-

Policie ČR Telč informuje
čátku března. Na základě šetření zjistili, 
že vloupání mají na svědomí dva mladíci, 
z nichž jeden je mladistvý a druhý nezle-
tilý. Odcizené věci, které se u nich poda-
řilo nalézt, byly vráceny majiteli. Jeden 
z pachatelů, šestnáctiletý chlapec, je dále 
vyšetřován pro další majetkovou trestnou 
činnost. Druhý podezřelý ve věku čtrnácti 
let ještě není pro svůj věk trestně odpověd-
ný a případ tak kriminalisté odložili.
Lupič je štíhlý
Policisté pátrají po pachateli, který se 19. 
června vloupal do prodejny ve Svatoanen-
ské ulici. Do prodejny se dostal oknem nad 
vchodovými dveřmi. Okno bylo v poloze 
větrání a pachatel je vypáčil. Odcizil fi nanč-
ní hotovost v mincích a cigarety. Krádeží 
způsobil celkovou škodu téměř 3 tis. Kč.
Ach, ti divočáci
Ke střetu nákladního vozidla Iveco s divo-
kým prasetem došlo ve středu 19. června 
po desáté hodině večer u Hostětic. Ke zra-
nění osob při dopravní nehodě nedošlo, 
na vozidle vznikla škoda přibližně za 30 
tis. Kč. Požití alkoholu policisté u řidiče 
provedenou dechovou zkouškou vyloučili.
Řídil pod vlivem drog
Řidiče pod vlivem drog odhalili policis-
té v pátek 21. června u Krasonic na silni-
ci ve směru na Meziříčko. Před desátou 
hodinou večer zde zastavili Ford Mondeo 
a provedli u řidiče test na zjištění ovlivnění 
návykovou látkou s pozitivním výsledkem 
na marihuanu. Další jízdu řidiči zakázali.
Opilý řidič
Ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky je podezřelý třiačtyřiceti-
letý muž, který v sobotu 13. července jel 
s vozidlem VW Vento po páté hodině ve-
čer od Radkova směrem na Telč. Policisté 
u něj provedli dechovou zkoušku, při kte-
ré mu naměřili 2,6 promile alkoholu. Mu-
že zadrželi a převezli na obvodní oddělení. 
Policisté případ prověřují pro podezření ze 
spáchání trestného činu.

Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka, 
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Jednoho nedělního rána se po svém zvy-
ku procházím podél Štěpnického rybníka. 
Slunce svítí, kachny se pasou, lidé vyspá-
vají, zkrátka všechno, jak má být. Vlast-
ně ne, koukám! Za záhybem u hřbitovní 
zdi narazím na japonskou turistku střední-
ho věku. V dřepu. Ne, to, co máte na mys-
li, to nedělá. Dřepí levou rukou zaklesnu-
tá za ocelový nosník lavičky, pravou drží 
svého manžela, který se, vyzutý do bo-
sa, opatrně spouští pešuňkem do kalných 
vod. Oba jsou ke mně zády a plně zaujati, 
takže je můžu poklidně šmír… totiž pozo-
rovat. Drobný pán se opatrně pouští své 
choti a potom v hlubokém předklonu fo-
tografuje cosi těsně nad hladinou. Hořím 
zvědavostí. Přistupuji blíž. Konečně vi-
dím. Vidím, ale nechápu. Před objektivem 
se na vodě nastojato pohupuje láhev s ura-
ženým hrdlem. Turisté v Telči fotí leccos, 
ale odpadky? Ano, párkrát jsem je viděl 
věčnit ničím nezakryté popelnice na kříži 
starobylých ulic U Masných krámů, Hra-
dební a Seminářské. Ale nedorozmláce-
nou litrovku od vína? Aha, teďka začínám 
chápat! Náš lovec beze zbraní se ji sna-
ží zabrat tak, aby na pozadí snímku dostal 
zámek a věže kostela sv. Jakuba! Podle je-
ho spokojeného výrazu vidím, že se mu to 
podařilo. To už stojím přímo za nimi. Na-
hlas zdravím a s univerzálním úsměvem 
nabízím Japonci pomocnou ruku. Po urči-
tých obtížích daných mimoběžností jeho 
plynné japonské a mé chabé české anglič-
tiny pochopuji, že se tu fotku pokusí udat 
v nějakém jejich časopise a že už mu jich 
takhle pár vzali.
„Bez té butylky by vám to nevzali?“ ptám 
se. Omluvně zavrtí hlavou. To víte, že mě 
hned napadá, jak málo jsme ve znečišťo-
vání (tedy vlastně propagaci) svého síd-
la vynalézaví, to máte pořád jen krabičky 
od cigaret, petky, pytlíky od čipsů, igelitky, 
o bezpočtu vajglů ani nemluvě … zkrátka 
samá banalita. S tím žádnou díru do světa 
neuděláme, sousedé! Kde je naše vynalé-
zavost? Ale tím můj ranní příběh nekon-
čí. Představte si, po chvilce vzájemného 
okoktávání se ten šikmooký fi lištín zara-
zil a potom vlezl do vody ještě jednou. Aby 
tu lahev vytáhl ven. „Nebezpečné“, opako-
val starostlivě. Rozhlédl se, a když nablíz-
ku neviděl odpadkový koš, vrazil mně ji 
do ruky. Rozešli jsme se jako přátelé, kaž-
dý na opačnou stranu cestičky. Láhev jsem 
vyhodil do tříděného odpadu a teprve tím 
to skončilo. Vlastně ne - je přece třeba mys-
let na budoucnost! Jakou zajímavou kom-
pozici turistům připravíme příště?         frk

Trochu originality, 
prosím!

Telčské dr(o)bečky

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč

Luční 625
telefon:   567 243 633, 974 266 721

974 266 720 (vedoucí)
974 266 722 (zástupce vedoucího)

e-mail: jiooptelc@mvcr.cz
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Životní příběh Bohumila Geista je zrcadlem 
doby, ve které žil. Oba totalitní režimy, jež 
zažil, jej totiž poslaly z politických důvodů 
do vězení. Pro TL jeho osudy přiblížil vnuk 
Zdeněk Geist. Rodák ze Studené (1900) mu-
sel ještě jako 17letý narukovat do I. světové 
války. Po jejím skončení nastoupil k četnic-

tvu. V období I. republiky sloužil převážně 
na východním Slovensku. Po zániku republi-
ky byl v roce 1939 zařazen jako štábní stráž-
mistr na četnickou stanici v Telči. V břez-
nu 1943 zde byl B. Geist zatčen gestapem 
a v únoru 1944 odsouzen tzv. Lidovým sou-
dem v Berlíně k deseti letům vězení. Jednalo 
se o proces s obyvateli Telče a okolí, kteří po-
máhali s úkrytem Františku Pospíšilovi, ve-
liteli parašutistické skupiny Bivouac. Konec 
války ho zastihl ve věznici v v Bayreuthu. 
Po návratu se stal vrchním strážmistrem Sbo-
ru národní bezpečnosti v Telči. V letech 1945 
a 1946 byl také členem MNV za národněso-
cialistickou stranu a předsedou odbočky Sva-

B. Geist, vězeň totalitních režimů
zu osvobozených politických vězňů. V roce 
1946 byl jmenován velitelem zdejší stanice 
SNB. Na počátku roku 1948 svolal generální 
sekretář národněsocialistické strany Dr. Vla-
dimír Krajina do Prahy poradu několika desí-
tek důstojníků armády a SNB, členů této stra-
ny. Zúčastnil se ji i Bohumil Geist. A právě 
účast na zmíněné schůzi posloužila bezpro-
středně po Únoru komunistickým orgánům 
k zatčení většiny jejích účastníků. Důvod? 
Údajný zločin úkladu proti republice. Bohu-
mil Geist byl v následném procesu odsouzen 
k  trestu 1 a půl roku těžkého zostřeného žalá-
ře se ztrátou občanských práv na 3 roky. Sou-
časně byl vyloučen ze Svazu osvobozených 
politických vězňů. Celou rodinu pak postihla 
perzekuce za strany národního výboru v Tel-
či, včetně nuceného vystěhování do býva-
lé Lauerovy cihelny. Po propuštění z vězení 
pracoval B. Geist jako dělník v různých pod-
nicích v okolí. V roce 1968 se Bohumil Ge-
ist snažil o rehabilitaci svého případu, kte-
ré se mu podařilo dosáhnout osvobozujícím 
rozsudkem ještě před nástupem normaliza-
ce v únoru 1969. Zemřel 4. srpna 1978 v Jih-
lavě. V životě B. Geista se zrcadlí pohnuté 
osudy 20. století jako v málokterém jiném 
– od narukování do zákopů I. světové vál-
ky přes nelehkou, byť respektovanou službu 
u četnictva, až po kruté věznění oběma dik-
taturami 20. století – nacismem a komunis-
mem. Jeho osud je dokladem toho, jak nega-
tivně a nezvratně může do života člověka, ale 
i jeho nejbližších, zasahovat státní moc v to-
talitních režimech.
Celý text si můžete přečíst v listárně Telč-
ských listů na www.telc.eu

Konzultační den
rady města

středa 21. 8. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ

Letos to je 140 roků, co byl v Telči založen Sbor dobrovolných hasičů. Na historických snímcích z konce 19. století mohou být i otcové 
zakladatelé sboru nebo alespoň pamětníci jeho založení. Zatím známe jen dva. Na snímku vpravo zcela nahoře první zleva stojí pekař 
Jan Kos a mezi sedícími je třetí zprava Josef Vystrčil ml. Fotografi e mohou být i v dalších telčských domácnostech. Prosíme čtenáře 
o pomoc při identifi kování členů sboru. Kolik jich poznáme? Pište na adresu tl@telc.eu nebo telefonujete na 774 584 841.

Dokážeme to? Poznáme je?

Od roku 1918 do 1948 vedli přednostové 
vícekolejných železničních stanic v Čes-
koslovensku pamětní knihy svých sta-
nic. Tato povinnost téměř upadla v zapo-
mnění. V archivu Ministerstva dopravy je 
objevil pro náš region jihlavský novinář 
Miroslav Mareš. „Přednostové měli za po-
vinnost zaznamenávat významné události 
ze života stanice a zasílat opisy místní pa-
mětní knihy ke schválení na ministerstvo. 
Dochované opisy jsou cenným poznáním 
regionální historie,“ uvedl Mareš pro TL. 
Telčská „železniční kronika“ zaznamená-
vá nejen historii výstavby tratě z Kostel-
ce do Slavonic, ale také třeba podrobnosti 
o dopravě mrákotínského monolitu. Po-
dobně je tomu i u železničních kronik na-
šich sousedů v Třešti a v Dačicích. „Hod-
ně záleželo na tom, jaký měl přednosta 
vztah k pořizování zápisů,“ poznamenal 
lakonicky Miroslav Mareš.

Železniční kroniky. Zapo-
menutý pohled do historie

Aktuální informace z radnice 
Dražební vyhlášky ● Oznámení o ulo-
žení písemností ● Ztráty a nálezy ● Zá-
měry pronájmů a prodeje pozemků ● 

Sdělení orgánů  státní správy ● 
www.telc.eu/uredni_deska
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Centrum obce s trávníkem jako na golfovém hřišti v americké Au-
gustě před turnajem Masters, obecní úřad v záplavě petunií jako 
Kaiservilla v Bad Ischlu... Ne, Telčské listy nejsou na návštěvě 
vyhlášeného lázeňského nebo kongresového centra. Přirovnáním 
v úvodu se usmívá starosta Lhotky Jan Janoušek, jedné z nej-
menších, a určitě nejupravenějších obcí mikroregionu. Hledat lho-
tecké „nej“ je snadné. Vzhledem k velikosti obce jsou čtyři pen-
ziony určitě raritou. Je zřejmé, že díky poloze a krásné okolní

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Lhotka 1385 583 m n. m. 92

přírodě je turistika ve Lhotce velkým tématem. Nakonec tomu od-
povídá i počet „chalupářů“. Lhotka je plynofi kovaná a část obce je 
napojena na obecní vodovod. Vodu pro něj čerpá ze tří studní. „Bo-
hužel i v letošním, relativně deštivém roce mají dvě z nich takovou 
výšku užitné vodní hladiny, že z nich vodu nemůžeme odebírat,“ po-
steskne si starosta Janoušek. Z jeho vystupování je zřejmé, že i když 
na starostenské židli sedí první volební období, že je to muž činu. 
Vzápětí totiž hovoří o řešení problému a zajištění jeho fi nancování.

Zastupitelstvo obce: Jan Janoušek, Václav Novák, Alois Procház-
ka, Zdeněk Šimek, Ing. Petr Novák

Pro malou obec to může být velký problém. Když si ale všímám 
perfektního stavu místních komunikací, jednotně provedených 
vykostkovaných vjezdů do domů a slyším, že obec tuto investi-
ci za 4,3 mil. Kč zvládla, aniž se zadlužila, nemusí být nový vo-

dovod ve Lhotce hudbou daleké budoucnos-
ti. K pozoruhodnostem obecního hospodaření 
také patří ziskové veřejné tábořiště, které se 
na příjmové části rozpočtu obce podílí neza-
nedbatelnými pěti procenty. „I v době hospo-
dářského útlumu, která podobným aktivitám 
příliš nepřeje, máme na něm stálé klienty, kte-
ří se sem vrací řadu let,“ hodnotí obecní pod-
nikatelskou aktivitu starosta, který se o provoz 

tábořiště sám stará. Jako ve většině obcí slyším od něj také chválu 
na pomoc a aktivity kanceláře mikroregionu. V jeho případě, jak 
sám říká, je to hodně důležité. To, že vede Lhotku první volební ob-
dobí, jsem již zmínil v úvodu a k tomu se přidává ještě další handi-
cap. Starosta ze Lhotky nepochází. Přesto se mi zdá, že lhoteckým 
vůbec nevadí, že v čele obce stojí rodilý Telčák. Podle toho, jak 
o Lhotce hovoří, by neznalý ale usoudil, že patří mezi starousedlíky 
již řadu generací. Při zmínce o mikroregionu mi nedá se nezeptat, 
zda se Lhotka zapojí do projektu „Sochy v obcích“, který občas vy-
volává u nezasvěcených úžas. Ve Lhotce by to bylo skoro na mís-
tě. O sochy již teď zde nemají nouzi. Při vjezdu do obce, na břehu 
rybníčku (že je osazen ušlechtilými lekníny, je zde jaksi samozřej-
mostí), nejde přehlédnout sousoší vodníků s mořskou pannou. „To 
je dílo a dar pana Jiřího Housera, který zde má jeden z penzionů. 
Vodníci s kolegyní zaujmou každého příchozího. Asi i kvůli nim se 
nejeden návštěvník k nám vrací,“ pochvaluje si starosta. Na otáz-
ku „mikroregionálních“ soch pak odpovídá kladně. Stejně jako 

V hlavní roli turistika
ve většině dalších zúčastněných obcí i zde připravují účelné řeše-
ní. „Bude to hodně velký kámen se slunečními hodinami,“ prozra-
zuje. Ke vzorně udržovanému pomníku padlých v I. světové válce 
tak přibude další monument. Historie? V případě Lhotky je to vel-
ké kdyby. Kdyby v době husitských válek nepobořilo vojsko Jana 
Hvězdy z Vícemilic hrad Štamberk, mohlo být vše jinak. Obec by 
se rozvíjela společně s hradem, ke kterému od jeho samého vzniku 
patřila. Místo vesnice zde mohlo být městečko v podhradí. Ale je to 

jen kdyby. Kdyby tomu tak bylo, tak bychom sotva psali o malebné 
obci, cíli mnoha turistů. Jinak by asi vypadalo i pozvání starosty Ja-
nouška. Ten na závěr našeho setkání zdůraznil přání, aby do Lhotky 
přicházelo více turistů i zimě. „Máme pro ně téměř ideální podmín-
ky. Díky projektu mikroregionu jsou v okolí udržované běžecké sto-
py, na sjezdovku do Mrákotína je coby kamenem dohodil.“ A tak se 

shodujeme na jediném nedostatku Lhotky v zimním období. Mohla 
by být o 200 metrů výše, aby sněhové podmínky nezáležely na vr-
toších počasí. Jenže to jsme opět u toho pověstného „kdyby“. Pří-
jemný výlet do Lhotky můžete podniknout jak v létě, tak i v zimě.
I když je „jen“ 583 m n.m.                                                             /z/ 

Dnes představujeme: Lhotku

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 8/2013           List MAS Telčsko

Foto: Eva Skálová
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Právě před rokem jsme informovali, že 
místní akční skupiny Telčsko, Jemnicko 
a Třešťsko podaly další společnou žádost 
o dotaci na vytvoření 25 soch, které bu-
dou umístěny v obcích Regionu Renesan-
ce. V zimě proběhla v jednotlivých obcích 
projednávání, často i bouřlivá, na kterých 
si občané vybrali téma soch. A na jaře se 
už sochaři, většinou místní, mohli pus-
tit do díla. Nyní v průběhu léta jsou so-
chy postupně dokončovány. Do uzávěrky 
TL budou již hotové plastika sv. Floriá-
na v Mladoňovicích, Tři králové v Třeš-
ti, socha Vítajícícho ve Švábově, Vodník 
ve Štěpkově, Hospodyňka v Mysleticích 
a sluneční hodiny v Dudíně. V každé obci 
proběhlo slavnostní odhalení sochy spoje-
né s ukázkou práce umělce. A kam se ješ-
tě můžete podívat? Termíny se sice stále 
upřesňují, ale předběžně vás zveme.
17. 8.
Rohozná (sousoší u kaple, 13.00)
18. 8.
Radkov (učitel Zamazal s dětmi, 13.00)

Za sochami Regionu Renesance
24. 8.
Černíč (ozdobná zvonička, 16.00)
Lhotka (sluneční hodiny, 13.00)
Zdeňkov (socha sv. Prokopa, 14.00)
Zvolenovice (Křehkost, 14.00)
Jezdovice (ozdobná lavička, 14.00)
31. 8.
Mysliboř (vodní panna, 14.00)
Panenská Rozsíčka (Poutník, 14.00)
1. 9.
Řásná (ozdobná lavička, 14.00)
7. 9.
Strachoňovice (fontánka, 14.00)
Třeštice (Vejtřaska, 17.00)
8. 9.
Bohuslavice (ozdobná zvonička)
15. 9.
Stará Říše (lev, 14.00)

Na září je pak naplánována třídenní cyklo-
jízda, na které bychom chtěli navštívit co 
nejvíce soch.

Eva Skálová
manager Mikroregionu Telčsko

Mikroregionální střípky

Mrákotín
1. 8. turnaj v malé kopané. Zahájení v 9:00 
na fotbalovém hřišti.

Bohuslavice
4. 8. Hospodářský dvůr - Benefi ční ak-
ce na podporu koňské záchytky. Začátek 
ve 14:00. Jako doprovodný program je při-
pravena autogramiáda Václava Vydry, skáka-
cí hrad, svezení na koních a oslích, malování 
na obličej… 

Řásná
10. 8. Javořický pařízek
9. ročník volejbalového turnaje smíšených 
družstev pořádá TJ Řásná. Začátek v 9:00 
ve sportovním areálu. Večer zábava s count-
ry kapelou.

Hodice
24. 8. III. Čertovkiáda
Připraveny jsou pekelně zajímavé soutěže 
nejen pro děti. Akce se koná na fotbalovém 
hřišti. Začátek v 15:00. 
31. 8. III. Neckyáda
Soutěže na hodickém návesním rybníce. 
Vlastní plavidlo s sebou! Začátek od 14 ho-
din. Večer taneční zábava na návsi. 

Vítězný tým Třeštice v disciplíně Popeláři.                                       Foto: Petra Karásková

Socha Vítajícího ve Švábově je od telčského kováře Davida Habermanna. Foto J. Křepela

Datum 21. června v letošním kalendáři 
neznamenalo jen označení posledního dne 
pracovního týdne, ale občanům obcí Mi-
kroregionu Telčsko především připomí-
nalo, že se v Radkově opět po roce koná 
společensko-sportovní setkání HRY BEZ 
HRANIC.
Před organizátory z kanceláře mikroregio-
nu stál opět nelehký úkol - vymyslit a zaji-
stit zajímavé soutěžní disciplíny. Nakonec 
před sedmi soutěžními týmy bylo plnění 
disciplín s názvy KUKA vozík, Včelky 
CDnosky, Recyklovaná čeština ad. Z toho 
je zřejmé, že téma odpadů letos domino-
valo. Po čtyřhodinovém klání mohl mode-
rátor celého odpoledne Martin Šťastný vy-
hlásit vítěze. Stal se jím tým Třeštice před 
hosty z Třeště a týmem vedeným staros-
tou Telče R. Fabešem. Asi je zbytečné při-
pomínat, že na Hrách mikroregionu není 
pořadí důležité. Vítězem byla opět spolu-
práce obcí mikroregionu a dobrá pohoda 
soutěžících.

Podle textu Jaroslava Šťastného

Hry bez hranic Mikrore-
gionu Telčsko

Mikroregion Telčsko
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč
567 223 235 ● telcsko@telcsko.cz

http://www.telcsko.cz/
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 6. do 18. 7. 2013.

Léto s vrtochy

Průměrná teplota:   16,0 °C
Průměrný tlak:  1016,1 hPa
Srážky:    93,0 mm
Maximální teplota:   35,3 °C, 18. 6. 
   v 15,34 hod.
Minimální teplota:   5,3 °C, 28. 6. 
   v 5,43 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  25,9 km/h, 25. 6.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné 
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Červen v číslech

Řízená a kontrolovaná detoxikace organismu
J. Jonáše = vnitřní hygiena.Řeší chronické

problémy (akné, dýchací potíže...)
www.detoxmusil.webnode.cz , tel.: 724761975

Panorama z Telče
Panorama vysílá z Telče. Sledujte denně ranní 

vysílání na ČT sport do 31. 10.
Počátkem měsíce pokračovalo chladné a deštivé počasí z kon-
ce května a vytrvalo až do 6. června. Velmi vydatné srážky způ-
sobily záplavy hlavně v západní polovině Čech. Také v našem 
regionu napršelo hodně, ale hlavní srážkové pole nás zasáhlo 
jen okrajem. Maximální teploty v tomto období byly jen od 9 
do 17°C. Srážky postupně slábly a od 7. června se začalo i otep-
lovat. Denní maxima se dostávala nad 20°C, převládala jen ma-
lá oblačnost. Od 15. do 23. června přišlo velmi teplé období, 
jakýsi první vrchol léta. Maximální teploty vystupovaly za slu-
nečných dnů na 25 až 32°C. Pro dny 17. až 20. 6. se zapsala 
nová maxima průměrné denní teploty a pro dny 18. a 19. 6. no-
vá denní maxima. Jako kontrast působí nové minimální den-
ní maximum pro 3. 6. – nově 8,6°C, staré bylo 10,3°C z roku 
1956. Prudké ochlazení s mírným až silným trvalým deštěm při-
šlo 24. a 25. 6. Denní maximum spadlo z 26°C na 11°C a za oba 
dny napršelo 62mm vody. U nás jsme to opět přestáli dobře, ale 
v některých regionech se opakovaly povodně. Po těchto deštích 
se začalo počasí opět probírat k lepšímu. Vyjasňovalo se a den-
ní teploty se zvedaly nad 15°C. Zpočátku byly velmi chladné 
noci, kdy přízemní teplota klesala až na 2°C. Měsíc hodnotíme 
teplotně v mezích normálu, srážkově jako mírně nadprůměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice Kostelní Myslová 
zpracoval Josef Fišer

Počasí v červnu

Farmářské trhy 2013
24. srpna ● 28. září ● 12. října

vždy od 9 do 16 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce

TL 8/2013 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí Zachariáše 
z Hradce 10, tel. 567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. 
IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce si vyhra-
zuje právo jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Ho-
ráková, I. Jeníčková
MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Červen v číslech: Česká republika   7,3 %
   Kraj Vysočina   6,8 %
   Správní obvod Telč  7,0 %
   Město Telč   7,8 %
Nezaměstnanost v polovině roku opět nepatrně klesla. Stín 
na relativně pozitivní výsledky vrhá skutečnost, že za nimi stojí 
nový model metodiky výpočtu nezaměstnanosti, o kterém jsme 
informovali v březnových TL. Důkazem je srovnání s kon-
cem června 2012, kdy v Kraji Vysočina bylo bez práce skoro 
o 2 400 lidí méně.

Zdroj: Statistika ÚP Jihlava

Nezaměstnanost 
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První lanový park v regionu Telče najdete 
od počátku letošní sezóny v areálu Turistat-
ku Javořice ve Lhotce. Jak jsme psali v mi-
nulém čísle TL, jeho vznik podpořila Míst-
ní akční skupina Mikroregionu Telčsko. 
Atrakce, která zatím nemá široko daleko 
konkurenci, potěší každého, kdo měří více 
než 140 cm a chce prožít adrenalinový zá-
žitek bez pevné půdy pod nohama ve výš-
ce okolo 5 m. Než se lezec vydá na 150 m 
dlouhou cestu, na které ho čeká devět úse-
ků různé obtížnosti, vyslechne od obsluhy 
nezbytné poučení, jak pracovat s upínacími 
karabinami jistícího lana, dostane ochran-
nou přilbu a na matičce zemi si ve cvičné 
sekci vše vyzkouší. A pak... Vzhůru do vý-
šin! Mohutná kláda, která ho čeká na prv-
ním úseku, se zdá docela široká. Kladina 
Věry Čáslavské byla určitě užší, napadne 
pamětníka. Jenže... Ona je křivá! Ne kla-
dina zlaté olympioničky, ale kláda pod ná-
mi. Chce to zadržet dech a po chvíli lezec 
objímá javor klen. Do cíle ho takových mi-
lých „setkání“ čeká ještě devět. Další úse-
ky? Některé vypadají přívětivě, ale po prv-
ním kroku zjistíte, že zde platí více než 

Trenažér dobyvatelů hradů?
TL byly v lanovém parku ve Lhotce 

kde jinde, že první zdání klame. Pokud jste 
na trati, tak jste již dávno zapomněli ná-
zvy jednotlivých úseků, jak vám je v úvo-
du představili. Kládu máme za sebou, teď 
ještě tramvaj - to je hodně odvážné pojme-
nování, rozbitý most... Kdo byl alespoň 
jednou v rumunských horách, tak tady se 
mu vzpomínky určitě vrátí. Čtvrtý, pátý až 
devátý úsek. Jejich „ofi ciální“ jména ne-
má cenu vypisovat. Pojmenujete si je podle 
toho, jak jste kdysi balancovali na hřebe-
nu střechy při natáčení televizní antény, 
abyste chytli Vídeň. Nebo když jste uvíz-
li na vysoké hrušce, když ta nezbytná vě-
tev pro sestup prostě zmizela. Zřejmě díky 
povědomé asociaci blízkosti zříceniny hra-
du Štamberku mě napadá: Takhle nějak dě-
lal výběrové řízení Jan Hvězda z Vícemilic 
(a jiní dobyvatelé hradů). Zbrojnoš, kte-
rého zaskočil rozbitý most či křivá kláda, 
neměl v jeho „týmu“ co dělat. Vracíme se 
do současnosti. Autor a provozovatel lano-
vého parku v jedné osobě Petr Novák tvrdí: 
„Procházka po našem parku je zcela bez-
pečná. Chce to jen pevnou obuv a chuť si 
procházku vyzkoušet.“                            /z/

 Foto: Petr Novák

Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Okurková sezóna?
Všichni se těšíme na léto. Je to čas prázd-
nin, dovolených a krásného počasí. I když 
si počasí z nás dělá občas legraci. Dnes 
ráno mi teploměr ukázal 7°C. V zimě 
bych se zaradovala, že je teplo a nemrz-
ne, ale v červenci? Novináři nemají vět-
šinou o prázdninách o čem psát, nastává 
tzv. okurková sezóna, ale ne v Telči. Ta 
naopak v létě ožívá. Ze všech akcí vzpo-
mínám na tu jednu z nejstarších, a to je 
Folkové léto, které se nyní jmenuje Prázd-
niny v Telči. Z několika dnů se postup-
ně stalo několik desítek dnů a z pár vy-
stupujících, několik stovek účinkujících. 
Pamětníci si určitě vzpomenou na prv-
ní ročník, který probíhal v parku u skle-
níku a pokračoval v zámecké zahradě, 
kam nás vyhnala bouřka. Jaromír Noha-
vica tam hrál v podloubí pro pár vytrval-
ců a byl to jeden z nejlepších koncertů. 
Telčské léto je čas, kdy se můžete projet 
parním vlakem, proletět balónem a po-
slechnout si jak vážnou hudbu, tak folko-
vou, dechovou, prostě, co se komu líbí. 
V srpnu se vrátíme v čase do prvorepubli-
kové atmosféry a přes pohádky se dosta-
neme dokonce na setkání pánů pětilistých 
růží. A pokud se stane zázrak a bude vel-
ké horko, můžete se zajít ochladit k ryb-
níku Roštejnu, kde se nejen občerstvíte, 
ale také zabavíte programem, který pro-
bíhá i tam. Takže okurková sezóna? Tak 
možná ve skleníku, ale určitě ne v Telči!

V pondělí 15. července ve věži sv. Ducha 
nainstalována nová výstava prací stu-
dentů keramického oboru SUPŠ Be-
chyně. Naše vystavování v Telči začalo 
již v roce 1997 a trvá bez přestávky. Sou-
časná instalace není velká rozsahem, ale 
chce přiblížit různorodost možností zpra-
cování keramiky, a proto jsme zvolili ná-
zev Keramika mnohotvárná. Návštěv-
níci zde uvidí jak užitkovou keramiku, 
tak keramické plastiky a reliéfy. Snaži-
li jsme se být aktuální, základem výsta-
vy jsou práce, které vznikly v období po-
sledních dvou let. Velký dík za přípravu 
a pomoc při instalaci výstavy patří panu 
Jiřímu Plachému.
Srdečně zveme k prohlídce výstavy, kte-
rá potrvá do 30. 9. 2013.

PaedDr. Jiří Novotný, ředitel Střední 
uměleckoprůmyslové školy Bechyně

Bechyňská keramika 
v Telči

Univerzitní centrum patřilo nevidomým
150 účastníků ze 17 zemí, mimo jiné i z Japonska a Jižní Afriky, se zúčastnilo od 15. 
do 24. července Letní školy nevidomých a slabozrakých studentů (ICC) v telčském 
Univerzitním centru MU. Seznámili se zde s nejnovějšími informačními technologie-
mi a speciálním vybavením, které usnadňuje studium zrakově postiženým. Cílem letní 
školy bylo zpřístupnit vysokoškolské studium zájemcům s tímto handicapem a připra-
vit je na studentskou mobilitu. Pořadatelem záslužného a náročného programu bylo 
Středisko pro pomoc studentům se specifi ckými nároky Teiresiás Masarykovy uni-
verzity a ICC Association z rakouského Lince.                                                Podle TZ
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FLÍČEK NA RADNICI. Do konce srpna 
je v radniční síni výstava obrazů a ilustrací 
Martiny Lancingerové, autorky knihy pro 
děti Andělíčci z Telče a nově TRAMPoty 
pana Flíčka.

Myšlenka světlu - světlo myšlence
Pozvánka do městské galerie  

Výstava unikátních svítidel Sklárny Brokis Janštejn a prací studentů SUPŠ Jihlava-
-Helenín. Tu musíte vidět.                                                                    Foto: Ilona Jeníčková

Tentokrát dokonce barevně. Ještě na konci století byla atrakcí pro turisty hasičská auta stojící 
před zbrojnicí na náměstí. Důkazem, že snímek byl pořízen v reálném socialismu, je socha 
sv. Markéty na dolní kašně. Světici chybí v pravé ruce křížek!

Vzpomínáme na 20. století
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3. srpna 
Dačice, MUDr. Hana Musilová
384 420 638, Na Příkopech 75
(dtto i 4. srpna)
Jihlava, MDDr. Martina  Procházková
602 479 225, Křivá 1 
4. srpna 
Jihlava, MDDr. Petra Skotáková 
567 210 991, Slavíčkova 2
10. srpna 
Dačice, MUDr. Marie Matoušková 
384 358 291, Nemocnice Dačice 
(dtto i 11.srpna)
Brtnice, MUDr. Libuše Suchánková 
567 216 139, nám. Svobody 77
11. srpna
Jihlava, MUDr. Pavlína Stavárková
567 132 545, Strojírenská 9
17. srpna
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
384 358 297, Nemocnice Dačice 
(dtto i 18.srpna)
Telč, MDDr. Radka Policarová
567 213 173, Masarykova 445
18. srpna
Polná, MUDr. Petr Šimek
567 212 218, Varhánkova 227
24. srpna
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
384 423 107, Příhodova 176 (Nivy) 
(dtto i 25. srpna)
Stonařov, MUDr. Libuše Šlechtická
567 319 385, Stonařov 70
25. srpna
Telč, MUDr. Miloš Štumar
567 223 818, Svatojánská 431
31. srpna
Dačice, MUDr. Milena Skokanová
384 456 215, TRW - DAS 
(dtto i 1. září)
Jihlava, MUDr. Milan Šulc 
567 574 570, Vrchlického 2497/57 
Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hodin,  
ostatní 8 - 12 hodin. V případě potřeby 
doporučujeme prověřit na uvedených tlf. 
číslech. Služby v obvodu Nemocnice Jih-
lava i na Infocentru Nemocnice Jihlava 
na  567 157 211. Změna služeb není vy-
loučena. Proto aktuálně na www.telc.eu, 
www.nemji.cz, www.nemdac.cz

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích 

srpen

Guggenbühl-Craig, Adolf: Nebezpečí moci 
v pomáhajících profesích; Borovička, Mi-
chael: Velké dějiny zemí Koruny české: 
Cestovatelství; Slavík, Milan: Vysokoškol-
ská pedagogika; Krejčová, Lenka: Psycho-
logické aspekty vzdělávání dospívají-
cích; Nový, Ivan: Sociologie pro ekonomy 
a manažery; Eckertová, Lenka: Bezpeč-
nost dětí na internetu; Mareš, Jiří: Peda-
gogická psychologie; Kotler – Keller: Mar-
keting management 

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky Knihovny UCT

Nejdříve je třeba se naučit tomu, o čem pí-
šeš, potom je třeba se naučit psát. Na jed-
no i druhé padne celý život.

Ernest Hemingway
Beletrie
Walden: Posvátná přísaha; Březinová: Cí-
sařské spiknutí; Hindráková: Karibu Ke-
ňa; Stimson: Kdo miluje nejvíc; Benková: 
Máš, cos chtěl, miláčku!; Reichs: Kos-
ti jsou věčné; Müllerová: Nevěrná; Silva: 
Padlý anděl; Simons: Taťána a Alexan-
dr; Carr: Útěk do Virgin River; Mennen: 
Volání Kalahari; Fulghum: Vzpomínky 
na jedno dobrodružství; King: Závan 
klíčovou dírkou; Vondruška: Msta písec-
ké panny; Erskine: Řeka osudu; Nesvad-
bová: Přítelkyně; Nesbö: Švábi
Naučná
Šavlík: Jak léčit nemoc šílené medicíny 
aneb Hippokratova noční můra; Naza-
rov: Jižní Amerika; Boháč: Medailéři Jo-
sef a Zdeněk Šejnostové; Motl: Svědek 
z cely smrti; O duši lékaře
Dětská
Hejná: 111 příběhů s hádankou; Kinney: 
Deník malého poseroutky. Ošklivá prav-
da; Dvořák: Rostlinopis; Vogel: Tajnosti 
na síti; Friedrich: Čtyři a půl kamaráda 
a špion v sukních; 12 hodin s Oskarem

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Nové knihy městské knihovny

Změna půjčovní doby 
městské knihovny 
i Knihovny UCT

srpen
Po, St 8.30-12.00   13.00-17.00

Pá 8.30-12.00

Uzavření knihoven
o prázdninách
Městská knihovna

od 29. července do 9. srpna
Knihovna UCT

od 12. srpna do 16. srpna

Na pátek 30. srpna od 13 do 19 hodin připravu-
je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZA-
STÁVka Telč netradiční Rozloučení s létem. 
Program je určen nejen pro pravidelné klienty 
klubu, ale i pro širokou veřejnost. Organizáto-
ři slibují bohatý kulturní program (hudební DJ 
projekce, nealko bar, graffi ti workshop, žong-
lování ad.). Rozloučení s létem se uskuteční 
v prostorách bývalého autobusového nádraží 
ve Slavíčkově ulici. Více na jihlava.charita.cz/
NZDM/zastavka nebo na facebookovém profi -
lu „Zastávka Telč“.                                Podle TZ

Rozloučení s létem

HRADEC KRÁLOVÉ
31. 8. Mezinárodní nábřeží paromilů
Smetanovo a Eliščino nábřeží, náměstí 
5. května
XI. ročník ojedinělého setkání milovní-
ků páry, lodí, lodních modelů, zahrad-
ních a modelových železnic, sběratelů 
a konstruktérů parních strojů, mechani-
zmů a historických vozidel.

CHEB
23. -24. 8. Valdštejnské slavnosti
8. ročník historických slavností je vyvr-
cholením Krajinné výstavy.

JINDŘICHŮV HRADEC
24. 8. opereta J. Strauss – Netopýr
na III. nádvoří státního hradu a zámku

KUTNÁ HORA
8. - 11. 8. Tyjátrfest
Letní multikulturní festival, přehlídka au-
torských divadel malých forem. Divadlo, 
hudební přehlídka, příjemná atmosféra.

LITOMYŠL
15. ročník Toulovcových prázdnino-
vých pátků
Každý pátek o prázdninách je připrave-
na na Toulovcově náměstí pohádka nejen 
pro děti a koncert nejen pro dospělé.

POLIČKA
16. - 18. 8. Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, je-
hož hlavní scénou je poličské náměstí – 
klasická hudba, jazz, rock divadlo (věžní 
hudba, Hradišťan, Xindl X…)

TELČ
15. - 17. 8. Historické slavnosti Zacha-
riáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 
na náměstí Zachariáše z Hradce - Staročes-
ký den, Pohádkový den, Renesanční den.

TŘEBOŇ
10. 8. Myslivecká Třeboň
Trubači, vábiči zvěře, psovodi, sokol-
níci, soutěže s mysliveckou tematikou, 
myslivecké menu apod. - Masarykovo 
nám. a lázeňský park.

Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 

stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace
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Pátý ročník festivalu bm(X)treme fest pro-
běhl 22. června v bike parku v areálu zim-
ního stadionu. Podle hlavního organizátora 
Romana Čermáka skončil velmi úspěšně. 
Přispělo k tomu dobré počasí a 700 nadše-
ných diváků. „Sportovní části se aktivně zú-
častnilo zhruba 50 jezdců. Díky záštitě Čes-
kého poháru freestyle BMX přijeli nejlepší 
jezdci z České republiky a navíc Dustyn Alt 
z Německa a Slovák Vilko Křižan. V noční 
části pak na dvou pódiích vystoupilo něko-
lik hudebních skupin (Paulie Garand, Afa-
rastafa, Prague Conspiracy) a také trio Djů 
Nimand, N´zym a Lucky boy. Zpestřením 
byly zápasy v bahně šesti odvážných dí-
vek,“ popsal festival R. Čermák.
Návštěvníci na něm mohli navíc zdarma 
vyzkoušet paddleboarding (jezdec na prk-

Kola ve vzduchu, dívky v bahně. A hudba k tomu
Festival bm(X)treme 

ně podobném surfovému používá k pohy-
bu vpřed dlouhé pádlo) na Ulickém rybní-
ku. Sportovní části dominovalo Mistrovství 
České republiky ve freestyle fl atlandu, kte-
ré doplňovaly závody v několika katego-
riích freestyle BMX a MTB. Pohled laika 
na festival? Závodníci předváděli na kolech 
triky, které obyčejný smrtelník řadí do svě-
ta, kde neplatí zemská gravitace. Takže 
i „motání“ hlavy ze sledování závodů pa-
tří v tomto případě jaksi k věci. Odvážná 
hudba? Měla několik set nadšených poslu-
chačů, a tak se zřejmě objeví v programu 
Kulturního léta 2045 na náměstí v bloku 
pro pamětníky. A děvčata zápasící v bahně? 
Zpestření, které v roce 2045 bude... Za od-
vahu jim patří stejný obdiv jako mláden-
cům na létajících kolech.    /z/ s využitím TZ

Foto: Michal Prouza

V minulých TL jsme reagovali na omyl 
České televize, která v publicistickém po-
řadu Stopy, fakta, svědectví uvedla Le-
opolda Lojku, řidiče automobilu Ferdi-
nanda d‘Este v okamžiku sarajevského 
atentátu, jako třebíčského rodáka. Bada-
tel Jiří Skoupý doložil zápisy z matriční 
knihy evangelické farnosti ve Velké Lho-
tě  Telč jako jeho místo narození, ale také 
dokázal jeho regionální původ. Otec Leo-
polda Lojky Václav pocházel z Medliček 
(osada u Švábova) a babička z této stra-
ny Rozálie (Marková) z Horních Němčic. 
Maminka se za svobodna jmenovala Jašo-
vá a Václav Lojka si ji našel v Dyjici čp. 
19. Druhou babičkou byla Františka Vo-
dová z Vystrčenovic. Při zápisu nemohl 
pan farář Kozák vědět, že malý Leopold 
bude jedním z prvních profesionálních 
řidičů na Vysočině, průkopník motoris-
mu a také velmi pohledný muž, jak do-
kládá snímek z archivu Jiřího Skoupého. 
Původu Leopolda Lojky jsme se podrob-
ně věnovali i proto, že badatelé doufají, 
že by takto mohli objevit jeho další sto-
py ve zmíněných obcích.                      /z/

Lojka byl fešák 
a byl z Telče!

BMX Park amateur
1. David Kudělka, Frýdek Místek
2. Václav Slatinský, Ostrava
3. Martin Šprincl, Telč
BMX Park masters
1. Patrik Kaifaš, Ostrava
2. Lukáš Seidler, Ostrava
3. Jakub Trojan, Jindřichův Hradec
BMX fl atland masters
1. Dominik Nekolný, Praha
2. Dustyn Alt, Německo
3. Mates Tuček, Trutnov
MTB Park
1. Vilian Křižan, Slovensko 
2. Tomáš Lysý, Prostějov
3. Jakub Kalina, Brno
BMX street jam
1. Luděk Sedlář, Zlín
2. Jakub Jůza, Praha
3. Dominik Walter, Praha

Výsledky závodů 
bm(X)treme festu
22. června

31. 8.
Rybářské závody na Štěpnickém rybníku
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Fotbal
Utkání týmů SK na domácím hřišti
10. srpna
16.30 Muži B - Kozlov
11. srpna
16,30 Muži A - Kouty
17. srpna 
16,30 Muži C - Černíč B
24. srpna
10,00 Dorost - Pacov
16,30 Muži B - Střížov
25. srpna
16,30 Muži A - Jakubov
31. srpna
9,00 žáci st. - Světlá n.Sázavou
10,45 žáci ml. - Světlá n. Sázavou
16,00 Muži C - Červený Hrádek

3. 8. hřiště u rybníka Roštejn
Fotbalový turnaj 
O pohár Františka Němce

Roštejnská dětská fotbalová 
liga 2013
Fotbalové zápasy dětí (hráči narození v ro-
ce 2000 a mladší) probíhají každý prázd-
ninový pátek od 16 do 17 hod. na hřišti 
u rybníka Roštejn.
Registrace účastníků 15.45 - 16.00 hod. 
Děti jsou náhodně rozlosovány do druž-
stev. Počet družstev a délka zápasů se určí 
dle počtu čů. Po každém zápase/turnaji zís-
ká každý hráč od 1 do 3 bodů.
V pátek 30. 8. od 16 hod. proběhne závě-
rečný turnaj a vyhlášení výsledků. Hráči 
získají zajímavé ceny.
Pořádá: oddíl fotbalové přípravky SK Telč 
ve spolupráci s Bufíkem U Roštěnky
Kontakt: Vladimír Švec, 607 930 821, 
svecvl@seznam.cz

Jezdectví
Jezdecký areál Hospodářského dvora 
v Bohuslavicích
pořadatel Jezdecké centrum Bohuslavice
www.hospodarskydvur.cz

11. 8. 9.00
Drezurní závody

4. 8. 14.00
Benefi ční akce na podporu koňské zá-
chytky
Koně a autogramiáda Václava Vydry. 
Představení koňské záchytky, voltižní vy-
stoupení, kaskadérské kousky, práce asis-
tenčních psů a jediného vodícího minikoně 
v Evropě, svezení na koních a oslících …

Sport
Kdo má nejkratší léto či prázdniny? Od-
pověď je v našich podmínkách jednodu-
chá. Fotbalisté. Sotva jsme v minulém vy-
dání uveřejnili informaci o právě skončené 
sezóně (27. června) v dnešním zařazujeme 
informace o nové, která fotbalistům začíná 
již 10. srpna. Pro TL je připravil Jaroslav 
Kříž. Velkou novinkou je vznik „přípravky 
mladší“, ve které budou hrát děti starší šesti 
let. Pod vedením Michala Kříže a Vladimí-
ra Švece bude hrát v okresním přeboru také 
„přípravka starší“. Týmy žáků budou starto-
vat v krajské I. třídě. O trenérských postech 
v této kategorii nebylo v době uzávěrky TL 
ještě rozhodnuto. V dorostenecké kategorii 
je mužstvo zařazeno do krajského přebo-
ru. Povede ho zkušená dvojice Josef Jančo 
a Ladislav Matys. Další novinkou je vznik 
týmu mužů - Telč C, který koučuje hrající 
trenér Radek Kříž. Toto mužstvo bude hrát 
IV. třídu. U juniorky, mužstva Telče B, zů-
stává Karel Přibyl, který je i nadále se svý-
mi svěřenci ve III. třídě. V jeho práci by 
mu měl pomáhat Petr Kříž. I když je to pro 
ostatní týmy a trenéry nespravedlivé, úspěš-
nost a kvalita se nejvíce odvíjí od výkonu 
A – mužstva. Třetí sezónu  budou svěřen-

Novinky: Přípravka mladší a Telč C
Fotbalisté SK Telč zahajují sezónu 

ci Jiřího Nerada bojovat o mistrovské body 
v krajské I.B třídě. Podle slov trenéra Ne-
rada se v kádru mužstva neočekávají žád-
né radikální změny. Citelnou ztrátou je od-
chod kapitána týmu Davida Petrů, který se 
ze studijních důvodů nemůže věnovat fotba-
lových aktivitám. Velký problém přetrvává 
na postu brankáře. Za Petra Žákovského ne-
ní při jeho absenci adekvátní náhradník, pro-
tože v dorostu končící Michal Misař, se kte-
rým trenér počítal, je dlouhodobě zraněný.
Nejen pro hráče, ale pro veškeré dění oko-
lo fotbalu je mimo jiné také velice důleži-
tá divácká kulisa. V uplynulých sezonách 
však bylo na stadionu SK spíše komor-
ní prostředí a v několika případech by-
li v ochozech více slyšet příznivci hostují-
cích celků. Podle papírových statistik přišlo 
na domácí zápasy A – týmu v průměru pou-
hých 90 diváků na zápas. Mužstvo zahájí 
novou sezónu v neděli 10. srpna v 16, 30 
utkáním s fotbalisty z Koutů. Naposledy se 
tyto týmy potkaly ještě v I.A třídě v sezó-
ně 2006/07 po které ten telčský tuto sou-
těž opustil. Od té doby se zatím marně snaží 
o návrat. Přejme proto, ať jsou naši fotbalis-
té ve svém úsilí v nové sezóně úspěšní.

Fotbal mezinárodně. 19. června si ho zahráli studenti GOB a SOŠ s kolegy z Obchodní akade-
mie v Hornu. Více v příspěvku Věry Zadinové Rakušané navštívili... na str. 7.    Foto: Věra Zadinová

10. 8. 13.00 Řásná
2. výročí Jezdecké stanice Marlenka Řásná
v objektu bývalé kovárny v Řásné 15
Program pro děti, vožení dětí na ponících 
a v sulce, ukázka přirozené komunikace s ko-
něm, živá hudba, občerstvení. Návštěvníci 
„koňmo“ vítáni.
www.marlenkarasna.cz

Střelectví
24. 8. Mor.Dyje cup
soutěž ve střelbě z velkorážné pistole a re-
volveru
střelnice na Dyjických mostech
pořádá Autoklub Toursevis Telč, střelecký 
klub
http://streleckyklubtelc.netstranky.cz/
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Římskokatolické
3. 8. so 18.00 Matka Boží
4. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
10. 8. so 18.00 Matka Boží
11. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
17. 8. so 18.00 Matka Boží
18. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 Matka Boží
  10.30 Matka Boží
24. 8. so 18.00 Matka Boží
25. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
31. 8. so 18.00 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

Církev Slovo života
každou neděli v 16.00 hod. v hudebním 
sále přístavby ZŠ Masarykova
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz 
a měsíční série tematických přednášek

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Šimon Šmach, Štěpnice
Nina Lakatos, Staré Město
Barbora Vohosková, Staré Město
Blahopřejeme novomanželům
Tomáš Golský, Jihlava
a Lucie Čížková, Kroměříž
Josef Čáp, Třešť
a Veronika Štefková, Třešť
Přemysl Pelant, Radkov
a Monika Matysová, Hodice
Lukáš Ferda, Opatov
a Dana Kameníková, Telč
Vladimír Matějka, Jihlava
a Pavla Mařincová, Batelov
MVDr. Zdeněk Andreas, Telč
a Mgr. Nikol Hrdličková, Brno
Tomáš Šebek, Praha
a Michaela Paculová, Praha
David Dobiáš, Sněžné
a Zuzana Valová, Telč
Petr Stránský, Studená
a Eva Peltanová, Studená
Miloslav Kaňka, Sadská
a Marie Fuksová, Stochov
Zdeněk Mayer, Třešť
a Veronika Jarošová, Třešť
Marek Mančík, Stonařov
a Věra Rudolfová, Stonařov
Michal Salus, Hodice
a Aneta Foučková, Mysliboř
Martin Šrámek, Kladno
a Markéta Kubátová, Mnichovice u Prahy
Ondřej Kříž, Telč
a Pavlína Hanzalová, Strmilov
Jakub Líčka, Strachoňovice
a Dominika Ficeriová, Jihlava
Bohumil Černý, Znojmo
a Soňa Hlávková, Znojmo
Lubomír Pinter, Telč
a Petra Kapounová, Telč
Štěpán Antoň, Telč
a Lenka Strnadová, Telč
Jiří Tomek, Jihlava
a Pavla Berková, Jihlava
Martin Doupník, Strmilov
a Barbora Paštová, Praha
Martin Kohoutek, Telč
a Tereza Pavlíčková, Telč
Opustili nás
Miloslav Čermák, Štěpnice 79 let
Božena Švecová, Štěpnice 79 let
Marie Hajná, Štěpnice  79 let
Karel Šibra, Vnitřní Město 80 let
Karel Daňhel, Staré Město 83 let
Jaroslav Lupač, Štěpnice  80 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u naro-
zených dětí na základě písemného souhlasu 
obou rodičů, u sňatku na základě písemného 
souhlasu obou novomanželů a u zemřelých 
podle úmrtního oznámení zveřejněného ro-
dinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

V neděli 18. srpna se ve 14.30 hodin usku-
teční v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích 
další Větrání kostela a varhan. O již tra-
diční akci pravidelně informujeme nejen 
pro zajímavá témata, která pořadatelé pro 
jednotlivá setkání volí, ale také proto, že 
Větrání je výjimečnou příležitostí k pro-
hlídce významné gotické památky regi-
onu, tamního kostela. Ten je navíc Telči 
blízký tím, že prokazatelně je dílem stejné 
stavební huti, která stavěla náš farní kos-
tel sv. Jakuba. U srpnového Větrání máme 
o důvod více k pozvání čtenářů TL. V je-
ho pravidelné hudební části vystoupí ten-
tokrát telčský pěvecký sbor Santini!

Podle TZ

V Lidéřovicích bude 
„větrat“ Santini

Pro letní měsíce je vydán 
samostatný tisk „Telčské léto 2013“

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Letní provoz v klubu 
- pondělí a úterý 15 – 19 hod.

Koncert
14. 8. 19.00 sál ZUŠ
Koncert dechového souboru 
Belfi ato Quintet
více na str. 7

Chovatelé
11. 8. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
- výkup kožek

Kulturní kalendář

• Čalounictví. Opravy veškerého čalou-
něného nábytku i starožitného. Výro-
ba vrstvených matrací na míru. Auto-
čalounictví. 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 Třešti 
u nádraží. Tři patra, půda, velký sklep, 
plocha 800 m2. Cena 680 000 Kč. Tel.: 
777 212 523

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. 
Učebna v Telči na Myslibořské ulici, vý-
cvik na motocyklech Suzuki a s auto-
mobily Citroen. Info na www.autosko-
laekol.wz.cz, tel. 607 185 517, email: 
autoskolaekol.telc@seznam.cz.

• Přijmu kuchaře do restaurace v Telči. 
Tel. 777 304 664. Info na telefonu.

• Touto cestou hledám kreativní ženu /
manažerku/ pro prodej šperků, která 
ovládá dobře počítač. Telč a okolí. Tel. 
774 163 994.

Malý oznamovatel
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Uzávěrka příštího čísla 
19. srpna

Léto v Telči

Vidím Telč.

Na vlakovém nádraží pokračuje stavba depa pro historické vlaky v rámci projektu DY-THA rail.

Český pohár v olympijském triatlonu 20. července.

Kam s tou lodí, ptali se domácí i turisté 16. června ve Štěpnici.

Odvážný jezdec a ještě odvážnější dívka na festivalu bm(X)tre-
me 22. června.

Foto na této straně: Ilona Jeníčková, Luděk Rux, Jiří Ondráček, Michal Prouza.

Bagry v Hradecké ulici.


