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29. července

Vichřice, tornádo? Ne. Húlava!
Na přibližně 20 minut okolo osmé hodiny
večer v pondělí 29. července budeme ještě
dlouho vzpomínat. Co jsme zažili, či co region postihlo v závěru krásného letního dne,
vysvětluje dlouholetý spolupracovník redakce, meteorolog Josef Fišer: „Zatáhlo se
a během bouřky teplota vzduchu spadla ze
30 stupňů na 18. Před nástupem bouřky pofukoval z proměnlivých směrů vítr o rychlosti 1 až 3 m/s. Potom asi během deseti minut nastal takřka bez přípravy a postupného
zesilování doslova úder větru o rychlosti
31m/s (112 km/h). Po asi půlhodinovém řádění se vítr vrátil téměř na hodnoty před pohromou. Vítr měl charakter húlavy.“ Meteorologové ji definují jako silný poryv větru

na čele bouřky, kdy dochází k prudkým propadům studeného vzduchu na zem.
Húlava [ang. squall] - náhlé zvýšení rychlosti větru, který je značně nárazovitý a často mění směr, což je způsobeno přibližováním se bouřky nebo silné přeháňky, kdy
intenzivní srážky snižují základny oblačnosti. Vznikají před přechodem atmosférické, obvykle studené fronty. Nárazy větru
mohou dosahovat až 45 m/s.
Josef Fišer připouští, že v některých místech mohl mít jev charakter malého tornáda, protože Meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu mezi

ODVÁŽNÍ MUŽI. Snímek Stanislava Bartoně ukazuje náročnou práci mužů z týmu
Ing. Jindřicha Bednáře při odstraňování následků vichřice na hřbitově u sv. Anny. Poděkování si zaslouží i všichni ostatní, kdo se na likvidaci škod podíleli, byť ne v takto
extrémních podmínkách.

Telčí a Kostelní Myslovou nebyla v samém epicentru řádění živlu. Zajímavou
úvahu pak vyslovil k pohromě na hřbitově
u sv. Anny: „Ty účinky mohly být zesíleny tím, že počátek vichru směřoval téměř
od jihu a rychle se přetočil na severozápadní, ve kterém došlo k hlavnímu nárazu.
Možná právě proto, že došlo k nárazu z netradičního směru, na který nejsou stromy
svým růstem připravené, vznikly takové
následky.“ O dopadech pohromy ve městě píše starosta Fabeš ve svém příspěvku
na str. 3. Nejinak je tomu v lesích v okolí Telče. Předseda představenstva Lesního
družstva Borovná Ing. Rostislav Čermák
odhaduje objem kalamitního dřeva v lesích, které družstvo vlastní či obhospodařuje, na 25 tis. m3. „V našem případě byly nejvíce poškozeny lesy v katastrálních
územích Borovné, Horní Myslové, Mysletic, Olší, Praskoles, Mrákotína, Sumrakova, Řásné a Vanova.“ Přesto optimisticky
dodal, že věří, že kalamitu se podaří zpracovat do konce letošního roku. „Na rozdíl
od lesních porostů pozemky, které obhospodařujeme, vichřice výrazně nepoškodila,“ měl pro TL dobrou informaci předseda ZD Telč Ing. Miroslav Nosek. To je
přitom největším zemědělským podnikem
v postižené oblasti. O řádění húlavy, tornáda a podle jiných odborníků downburstu více ve fotoreportáži na str. 22. Ať se
pohroma jmenovala jakkoliv, určitě na ni
dlouho nezapomeneme.
/z/
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Den otevřených dveří NPÚ
sobota 7. září, 9 až 12 hod., více str. 4
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sobota 5. října, 14 až 16 hod., více str. 5

Z jednání rady města Za Františkem Dohnalem
66. schůze - 10. července
- RM schválila nařízení č. 1/2013 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Telč.
- RM schválila vyhlášení veřejných zakázek Zateplení a výměna oken u objektu
městského úřadu Na Sádkách, ZŠ Masarykova a ZŠ Hradecká a komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
- RM vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 3 v ul. Batelovská č. p. 182.

67. schůze - 31. července
- RM vzala na vědomí výsledek hospodaření Domova pro seniory Telč za I. pololetí 2013.
- RM vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací na úseku
školství za I. pololetí roku 2013.
- RM schválila vyhodnocení veřejné zakázky na „Bezbariérové úpravy chodníku ul. Hradecká – I. etapa“ a schválila
uzavření smlouvy o dílo se společností
SATES ČECHY na tuto akci.
- RM schválila vyhodnocení veřejné zakázky na „Stavební úpravy sociálních
zařízení ZŠ Masarykova“ a schválila
uzavření smlouvy o dílo s Vlastimilem
Zeleným, Brtnice na tuto akci.
- RM schválila vyhodnocení veřejné zakázky na „Rekonstrukce 3 bytů čp. 137,
ul. Slavatovská“ a schválila uzavření
smlouvy o dílo se společností STANER
CZ Telč na tuto akci.
- RM jmenovala Mgr. Víta Drexlera
do funkce vedoucího sociálního odboru
Městského úřadu Telč s účinností od 1.
9. 2013 na dobu neurčitou.
- RM schválila vydat nařízení o zákazu
vstupu do lesů postižených větrem.
- RM schválila, aby bylo město Telč nefinančním partnerem v projektu „Marketingová podpora Panského dvora Telč –
centra volnočasových aktivit a turistiky“.
- RM vzala na vědomí informaci o jednání dozorčí rady společnosti Služby Telč,
spol. s r.o., a na její doporučení schválila nákup nového užitkového automobilu
zmíněnou společností.

Konzultační den
rady města
středa 18. 9. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ
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Ve středu 14. srpna se v Nové Říši rozloučilo několik set lidí s Františkem Dohnalem.
Zemřel v 53 letech. Bývalý starosta Jihlavy, první hejtman Kraje Vysočina a nakonec prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, měl k Telči velmi blízký vztah. Nejen
proto, že byl z „naší“ Dolní Vilímče, ale třeba pro množství učitelů z Telče, se kterými se setkal na Základní škole v Nové Říši. Každé naše pracovní či náhodné setkání
končil otázkou: „Co dělá pan učitel Návrat?
Pozdravujte ho.“ Telčským listům poskytl
několikrát ochotně rozhovor. Věděl jsem,
že je čte, ale vždy mě překvapil tím, co si
z nich pamatuje. Co napsat více? Ve vzpo-

mínkách a glosách v regionálním tisku bylo snad vše. Napříč politickým spektrem to
byly vzpomínky kladné a obdivné. A tak se
zdá, že muž s fenomenální pamětí a analytickým myšlením neprohlédl jen bytovou
past, kterou mu nachystalo pražské centrum. Mimořádně mu znepříjemnila působení v poslední vysoké funkci a určitě přispěla k jeho předčasnému odchodu. Bohužel
již jen čas, bez Františka Dohnala, ukáže,
jak medializované záležitosti v závěru jeho
působení ve funkci prezidenta Nejvyššího
kontrolního úřadu byly zástupným problémem jeho střetu s politickou mocí.
O. Zadražil

Nový vedoucí sociálního
odboru

Konvikt mění zřizovatele

Od 1. září je novým vedoucím sociálního odboru Městského úřadu Telč Mgr. Vít
Drexler, dosavadní referent tohoto odboru, který nejlépe uspěl ve výběrovém řízení
na obsazení této funkce. Mgr. Vít Drexler nahradí ve funkci Věru Zimovou, která odchází do důchodu. Touto cestou bych chtěl paní
Věře Zimové poděkovat za obětavou a pečlivou práci, která výraznou měrou přispěla
k bezproblémovému chodu tohoto odboru.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Muzeum vystavuje Na Schodech

Vojáci monarchie
Výstavu s mimořádným tématem připravilo
telčské muzeum a Muzejní spolek na závěr
letošní sezóny. Od 3. září do 31. října vystavuje v improvizovaném výstavním prostoru na schodech k muzejní expozici v zámku sérii 15 kreseb telčského malíře Leopolda
Schaschetsyho (1819 - 1865).
Jedná se o soubor unikátních kreseb, které zachycují vojáky různých zbraní armády rakouské monarchie. „Muzeu je darovala
v roce 1908 jeho dcera paní Franžeová,“ vysvětlila původ souboru vedoucí muzea Helena Grycová Benešová. Telčské veřejnosti je
nejvíce znám jeho velký obraz Panny Marie
Růžencové, umístěný na zadní stěně kostela
Jména Ježíš. Schaschetsy, někdy ale také Šašecí, je autorem i několika vedut Telče.

Od 1. července má Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT, v Telči známé jako konvikt svatých Andělů, nového zřizovatele. Stalo se jím Ministerstvo
financí ČR, přesněji Generální finanční ředitelství. Instituce také mění název
na Vzdělávací zařízení Telč. Jeho ředitelkou zůstává Ing. Marie Tripalová. Nový zřizovatel počítá s celoročním využitím zařízení pro vzdělávání středního
managementu Generálního finančního
ředitelství a finančních úřadů z celé republiky. V důsledku toho také rozhodl, že
ukončí poskytování ubytovacích a stravovacích služeb jiným právnickým subjektům a fyzickým osobám.
Připravujeme podrobnosti

Nezaměstnanost. Ani léto
již nepomáhá
Přesto, že na konci července je léto prakticky
v polovině a měla by ještě existovat nabídka sezónních prací, statistické údaje o nezaměstnanosti toto pravidlo letos bohužel nerespektují. Nezaměstnanost stoupla jak v celé
republice 7,5% (červen 7,3), tak v Kraji Vysočina 7,1% (6,8%). Podobně byl na tom
správní obvod Telče 7,3% (7,0%) a nejhůře
sama Telč 8,1% (7,8%). Pod pětiprocentní
hranici vykazovalo nezaměstnanost 17 obcí správního obvodu. Hrozivou 15procentní
hranici překročily Lhotka a Vanov.
Zdroj: Statistika ÚP Jihlava

Probíhá povinná výměna řidičských průkazů
vydaných od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. Podrobnosti v TL 7 na str. 2.
Výměnu provádí pracoviště řidičských průkazů odboru dopravy v úřední dny, tj.
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v objektu Na Sádkách 453, tel. 567 112 472

Radosti a starosti telčského starosty
Větrná smršť se prohnala i Telčí
Studená fronta, která se poslední červencové
pondělí přehnala přes naši republiku, bohužel zasáhla i Telčsko. Zatímco většinou nás
od podobné pohromy ochrání Javořice, tentokrát tomu tak nebylo. Nejvíce je to vidět
na pásu lesů mezi Horní Myslovou a Řídelovem. Myslím, že jen málo pamětníků zažilo v lesích podobnou kalamitu. Ani Telč nezůstala ušetřena. Větrné poryvy zvyvracely
a polámaly desítky stromů a braly i střechy.
V jednom okamžiku byla zatarasena hlavní silnice ve Štěpnici, silnice na Novou Říši, cesta kolem Židovského hřbitova i podél
Štěpnického rybníka. Několik padlých lip

vše majitelům hrobů vysvětloval. Větrem
byla zasažena i řada střech. Někde chybělo
jen pár tašek, ale někde chyběla i část střechy. Nejvíce byly poškozeny plechové střechy na řadových domech v Hradecké ulici
a vítr vzal i část střechy na Základní škole
v Masarykově ulici. I na škole bylo třeba při
opravě střechy horolezecké odvahy. Michal
Plunder a jeho kolegové naštěstí vše zvládli
do další bouřky a škola tak před velkým lijákem zůstala ušetřená.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat i všem
dalším, kteří při odstraňování škod pomohli.
Profesionální i dobrovolní hasiči měli tu noc
v kraji druhý největší počet výjezdů a zása-

řejných plochách a budovách 250 tisíc korun.
Tyto peníze však nemohou být přímo použity třeba na poškozené hroby či střechy soukromých domů. Škody způsobené na soukromém majetku stromy spadlými z veřejných
ploch se pokusíme uplatnit v rámci pojištění
majetku města. Otázkou je, zda tento „zásah
vyšší moci“ bude pro toto plnění přijatelný.

Vodovod a kanalizace jsou hotovy
To je asi ta nejdůležitější zpráva za uplynulý měsíc. Kromě drobností jsou v celé Hradecké ulici dokončeny hlavní řady i domovní přípojky jak vodovodu, tak i kanalizace.
Dodavatelské firmy SYNER a VHS Bohemia a subdodavatel SATES, které pro město
tyto akce zajišťovaly, zvládly všechny práce dle harmonogramu. A že to bylo mnohdy
pro pracovníky těchto firem hodně obtížné.
Průtrže mračen střídané nesnesitelnými vedry, složité jílové podloží a řada neznámých
sítí, které bylo nutno vyřešit. Jsem rád, že se
to podařilo a že jim za to mohu poděkovat.
Všichni ale tušíme, že příští rok v ulici 9.
května to taky nebude jednoduché…
V celé Hradecké ulici již nyní opět pracuje
firma STRABAG, v dolní části ulice se pracuje na podkladních vrstvách pro budoucí
silnici a začínají se pokládat obrubníky. To
je v této části podstatné i pro dokončení pokládky elektrických kabelů do země a k zahájení prací na nových chodnících. V ostatních částech se postupně pracuje na silniční
drenáži, sanaci podloží a podkladových vrstvách pro novou silnici. I v těchto úsecích
práce běží dle harmonogramu.

Vedro, bouřky, vydařené akce

Vandalové „ulehčili“ práci stavbařům v Hradecké ulici. Nikdo je neviděl...
Foto: Stanislav Bartoň

zatarasilo i cestu památným stromořadím
v Lipkách. Zdaleka největší škodu ale napáchaly padlé stromy na hřbitově U Svaté Anny. Stromy a větve popadané přes sebe poškodily řadu hrobů a pomníků. Ještě štěstí,
že v té době už byl hřbitov uzavřen… Zatímco v jiných částech města se podařilo stromy poměrně rychle odklidit, práce na hřbitově trvaly více než dva týdny. Vzhledem
ke značnému poškození stromů a tomu, že
zde nebylo možné použít techniku, vše se
muselo dělat ručně za pomoci horolezeckého vybavení. Velký obdiv a poděkování si
zaslouží parta místních „stromolezců“ pod
vedením Jindřicha Bednáře. Bez jejich pomoci bychom se při odstraňování poškozených stromů neobešli. A dík patří i správci
hřbitova Josefu Salákovi, který se po dobu
uzavření hřbitova o hroby staral a trpělivě

hů. Jen díky jejich nočnímu nasazení byla
Telč pro okolní svět dostupná. Na odstraňování škod se od samého počátku podíleli i pracovníci Služeb Telč a Lesního družstva Borovná. A ruku k dílu přiložila i řada
obyvatel města, kteří pomáhali jak na veřejných plochách, tak i třeba sousedům při opravě střechy. Nesmírně si toho vážím. Vzhledem k rozsahu škod v lesích vyhlásila rada
města zákaz vstupu do lesů postižených kalamitou. Zákaz je prozatím vydán na dva měsíce, jeho odvolání či prodloužení bude záviset
na postupu prací při odstraňování škod. Jak
už jsem řekl, naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Zatím nejsou vyčísleny celkové škody
na majetku. Ale troufnu si říci, že až na hřbitov a některé střechy domů to vzhledem k síle
větru mohlo dopadnout i hůře. Rada města ihned uvolnila na odstraňování následků na ve-

Taková by asi mohla být stručná charakteristika letošních prázdnin. Pokud jde o vedra, i v Telči padaly rekordy, které vyvážily
chladné předchozí měsíce. Ještě že i v těchto vedrech vydržela voda v Roštejně a díky doplněnému mobiliáři, řadě akcí a službám bufítku U Roštěnky se stalo útočištěm
mnoha Telčanů i návštěvníků našeho města. Takže teď k akcím. Jsem přesvědčen, že
se Telčské léto opět vydařilo. Chtěl jsem původně vybrat ty nejzdařilejší akce. Ale ony
se vlastně vyvedly všechny a vyjmenovávat
všechny koncerty, festivaly, výstavy, společenské a sportovní akce prostě nejde. A nemůžu tady ani jmenovitě poděkovat všem
jejich pořadatelům, i když by si to zasloužili. Spíš vám něco navrhnu. Zkuste si vzít
zpětně program Telčského léta a podívejte
se, kde jste byli, co se vám líbilo a co jste
třeba prošvihli. A také, co by se ještě dalo
stihnout v září. Kdo chtěl, ten si z bohaté nabídky vybral, kdo nechtěl, ležel doma a kritizoval, že se v Telči nic neděje…
Roman Fabeš
str. 3

Mladí Rakušané a Češi.
Společně o historii
Ve středu 7. srpna pořádalo telčské pracoviště Národního památkového ústavu celodenní program pro účastníky Mladé univerzity Waldviertel. Ta je určena žákům
vyšších ročníků základních škol z obou
zemí. V jejím rámci se seznamují s kulturou a památkami na obou stranách hranice pod mottem Společně dosáhneme více.

Budoucí archeologové?

Na úvod vyslechli účastníci přednášku ředitelky ústavu Martiny Veselé Renesanční
perla Vysočiny, ve které je seznámila jak
s historií Telče, tak s jejími památkami.
Odpoledne následovaly besedy na téma
Vývoj historických domů v Telči a Co to
znamená, když se řekne archeologie.
Podle TZ

Foto: Ilona Ampapová, NPÚ

Budeme hostit školu diplomatů
Diplomatická akademie (DA) Ministerstva zahraničních věcí ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů organizuje od 2.
do 6. září 12. ročník „Letní školy diplomatických studií“. V letošním roce bude poprvé probíhat v Telči. V Univerzitním centru Masarykovy univerzity.
Tato mezinárodně i vnitrostátně známá akce
navazuje na tradici seminářů k evropským
otázkám, které v 90. letech organizoval
prof. Ferdinand Kinsky. Od roku 2000 navázala na jeho iniciativu Diplomatická akademie MZV ČR. Mimo juniorních pracovníků
státní správy ČR (zastoupena jsou především ministerstva, dále pak Úřad vlády ČR,
Kancelář prezidenta ČR, ale i obě komory
Parlamentu ČR), zve DA i téměř dvě desítky
mladých diplomatů ze zemí, s nimiž má republika uzavřeno Memorandum o spoluprástr. 4

ci. V letošním roce tak Telč přivítá diplomaty z Arménie, Bulharska, Egypta, Kostariky,
Izraele, Makedonie, Maroka, Rumunska,
Ruska, Jemenu, Srbska, Tchaj-wanu, Ukrajiny, Kosova, Německa, Turecka a Jihoafrické republiky. „Hlavním tématem letošní
školy je budoucnost Evropy v současných
podmínkách,“ uvedla v tiskové zprávě ředitelka DA Věra Jeřábková. Podle ní se mezi přednášejícími objeví řada prominentních
osobností jak z ČR, tak ze zahraničí. Mimo
jiné to budou Michal Kořán, Karel Kovanda, prof. Michal Mejstřík, Dana Drábová,
světově známý profesor Jacques Rupnick,
ale také velvyslanci Číny a Brazílie v ČR.
Vedle odborného programu se počítá také
s tím, že se účastníci DA seznámí s Telčí,
přijme je starosta města a dokonce si zde zahrají fotbal s místním týmem. Podle TZ

7. září - Den otevřených dveří NPÚ

Památkáři: Přijďte se podívat, co děláme
Na sobotu 7. září od 9 do 12 hodin připravilo telčské pracoviště Národního památkového ústavu Den otevřených dveří pro
veřejnost. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nejen prostory vloni zrekonstru-

ovaného Lannerova domu. Památkáři je
tentokrát chtějí také seznámit se svojí prací a představit některé aktivity. Den otevřených dveří bude opravdu otevřeným
dnem památkářů, slibuje tisková mluvčí ústavu Ilona Ampapová: „Návštěvníci
se dozví, čím se zabývají garanti jednotlivých území, která patří do působnosti našeho pracoviště, představíme jim oddělení
specialistů, která se věnují archeologii, lidové architektuře nebo péči o zeleň. Během prohlídky se také budou moci podívat do knihovny ústavu a prohlédnout si
výukové centrum v přízemí.“ Den otevřených dveří doplní v 9.30 a v 11 hodin dvě
besedy ve velké zasedací místnosti ústavu na téma Památková péče v praxi. Povede je Tomáš Vícha, vedoucí odboru péče
o památkový fond telčského ústavu.
Podle TZ

TL 9/2013 - 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 vyhrazuje právo jejich
krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí),
M. Horáková, I. Jeníčková
MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Rekonstrukce „přístavby“
GOB a SOŠ dokončena
V polovině prázdnin skončila závěrečná
etapa rekonstrukce části prostor gymnázia,
kterým se občas ještě stále říká přístavba (ze
sedmdesátých let). Vedle velké auly, kterou
již veřejnost zná díky přístupným besedám,
v ní najdou umístění třídy střední odborné
školy. „Po loňské první etapě, ve které byla mimo jiné vybudována zmíněná aula se
stálou výstavou maturitních tabel Jana Floriana, byla letos rekonstrukce celého objektu dovedena do zdárného konce,“ uvedl pro
TL ředitel školy Stanislav Máca a dodal,
„učebny byly vybaveny akustickými pod-

hledy, mají nové podlahy a elektroinstalaci. Rekonstrukci v několikamilionové výši
financoval zřizovatel školy Kraj Vysočina.“
Na nově upravených chodbách jsou umístěna vyřezávaná tabla nedávných absolventů. „Protože na téma umístění tabel
stále dostáváme hodně dotazů, umožníme
v sobotu 5. října od 14 do 16 hodin volnou
prohlídku všech tabel. Bude to vlastně takový malý Den otevřených dveří nových
prostor školy,“ zve veřejnost ředitel Stanislav Máca. Díky dokončené rekonstrukci se
škola řadí k nejmodernějším na Vysočině.

Začíná školní rok
2. září začíná obvyklý kolotoč školního roku. Chtěl bych popřát všem žákům i učitelům, aby byl úspěšný. A na druhé straně
je také informovat, že nebude z pohledu
provozu jednoduchý. Školní budovy totiž
i v tomto školním roce čeká řada investic.
Mateřská škola má v budově na Komenského ulici opravenou část sociálního zařízení a na jaře příštího roku ji čeká úprava
zahrady, výstavba dětského hřiště a parkoviště. Budovu na Nerudově ulici pak čeká
výměna oken.
Základní škola Hradecká dostane ještě
na podzim nová okna a fasádu. A základku na Masarykově ulici kromě oken a fasády čeká na podzim ještě rekonstrukce sociálního zázemí v přízemí. A v příštím roce
pak modernizace odborných učeben.
Když se to všechno spočítá, vyjde z toho
investice kolem 40 milionů korun. Školní
budovy ale tyto investice nutně potřebují
a žáci i učitelé si je jistě zaslouží.
Roman Fabeš

III. farmářský trh
v Telči

sobota 28. září
od 9 do 16 hodin
náměstí Zachariáše z Hradce
(u zámku)

Foto: Archiv GOB a SOŠ

Prohlídka tabel SOŠ
sobota 5. října od 14 do 16 hodin v nově zrekonstruované části
GOB a SOŠ v Hradecké ulici

Žně měly zpoždění
V polovině srpna, v době uzávěrky TL, byly žňové práce v telčském regionu na počátku své druhé poloviny. V porovnání
s předchozími roky měly více než týdenní zpoždění. Největší pěstitel v regionu,
ZD Telč, zahájil sklizeň ozimého ječmene
16. července. Letos u něj čekalo na sklizeň 1300 ha obilovin a řepky. „Přes chladné a deštivé jarní počasí a následná horka
a sucha jsou letošní výnosy zatím dobré a pohybují se na dlouhodobých průměrech,“ uvedl pro TL předseda družstva
Ing. Miroslav Nosek a dodal, „naštěstí
nás letos netrápí deště, a tak je sklizeň po-

měrně plynulá. Bohužel nyní jsou již noci
chladné (15. 8.), a tak brzy padá rosa. Jsme
tím nuceni končit s prací mnohem dříve,
než bychom potřebovali. Pokud současné
počasí vydrží, mohli bychom žně ukončit
do 25. srpna.“
/z/

Říjen je za dveřmi
sobota 12. 10.
Výlov Štěpnického rybníka
a farmářský trh na náměstí

Pořadatelé pro vás připravili:
● ovčí sýry ● kozí sýry ● kravské sýry ●
vejce ● regionální pivo ● uzeniny ● masné výrobky ● králičí a drůbeží maso ●
pečivo ● těstoviny ● med a medovinu ●
koření ● luštěniny ● výrobky z rakytníku ● zeleninu ● květiny ● keře a stromky
pro podzimní výsadbu ● produkty zdravé výživy ● přírodní kosmetiku
Pro gurmány:
Ochutnávka s možností zakoupení
HODICKÁ VYSOČINA 1967
tradiční český výrobek firmy
Krahulík - Masozávod Krahulčí,
provoz Hodice
MALINOVÁ LIMONÁDA
z Pivovaru Černá Hora
SEMOLINOVÉ TĚSTOVINY
Kontakt na pořadatele:
722 499 299
Další farmářský trh v Telči
sobota 12. října
MAS Mikroregionu Telčsko
Město Telč
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Policie ČR Telč informuje
Niva kontra autobus
Ve čtvrtek 25. července nacouval v Jindřichovicích do projíždějícího autobusu osmatřicetiletý řidič Vaz Niva. Při nehodě
nedošlo ke zranění osob. Policisté po provedených zkouškách vyloučili požití alkoholu
u obou řidičů. Škoda na autobusu je předběžně 10 tis. Kč, další na osobním automobilu.

Doprodal pervitin
Policisté dopadli pětadvacetiletého muže z Jihlavska, který distribuoval pervitin
na Třešťsku a také ho poskytl třem osobám
v Telči. Je obviněn ze spáchání přečinu nedovolené výroby a nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy.

Motorkář neviděl Fabii
V neděli 21. července se na silnici z Telče do Dačic střetl třiapadesátiletý motocyklista s Fabií, kterou předjížděl v okamžiku, když její řidič odbočoval na místo
mimo komunikaci. Motocyklista byl pře-

ci ve směru na Novou Říši. Při nehodě
ke zranění nedošlo, alkohol u řidiče byl
vyloučen. Škoda asi 5 tis. Kč.

Mladistvým alkohol nepatří
Policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu sedmatřicetiletému muži z Telčska
za podání alkoholu své 16leté dceři. Ta
musela být hospitalizována v jihlavské nemocnici, kde jí naměřili 1,65 promile alkoholu. Případ vyšel najevo, když 6. srpna
před druhou hodinou odpoledne kontrolovali dívku policisté v Telči.

Krádež v kempu
V noci z pondělí 29. července na úterý
odcizil neznámý pachatel ze stanu u rybníka Roštýn, ve kterém spal jeho majitel,
peněženku s osobními doklady, hotovost
2500 Kč a mobilní telefon. Vzápětí se zaměřil na vedle stojící vozidlo. Z něj odcizil akordeon Delicia Carmen 80 červené
barvy, včetně koženého obalu světle hnědé

jí poskytla nezbytné ošetření a následně
převezla do jihlavské nemocnice. Policisté
byt zkontrolovali, zajistili proti vstupu nepovolané osoby a dále o události informovali blízké příbuzné ženy, kteří si převzali
klíče od domu.

Vloupání do čerpací stanice
Policisté pátrají po pachateli, který se 5.
srpna v noci vloupal do čerpací stanice
v Hradecké ulici. Pachatel odcizil trezor
s finanční hotovostí a dalšími věcmi. Krádeží způsobil předběžně vyčíslenou škodu
padesát tisíc korun.

Střet vozidla s cyklistou
V pátek 9. srpna po osmé hodině večer vyjížděla osmnáctiletá řidička vozidla Hyundai z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na Furchovu ulici. Nedala přitom
přednost pětatřicetiletému cyklistovi, který se při nehodě zranil. Požití alkoholu
u obou účastníků nehody policisté vyloučili. Škodu na vozidle a jízdním kole vyčíslili na cca 8 tis. Kč.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Kriminalita na Telčsku
Na Telčsku došlo v prvním pololetí letošního roku k 98 trestným činům.
42 (42,86 %) jich policisté objasnili.
Po zbývajících pachatelích pátrají.

Hasičské zprávy

7. srpna přišla Štěpnice pří této nehodě o sloup veřejného osvětlení.
Foto: Archiv HZS Kraje Vysočina

vezen do jihlavské nemocnice. U obou řidičů bylo požití alkoholu vyloučeno. Další
okolnosti nehody policisté šetří.

barvy. Harmonika patřila dvaačtyřicetileté ženě. Krádeží vznikla oběma majitelům
věcí škoda 11 500 Kč.

Muž a žena napadli příbuzné

Horší než vichřice

Policejní inspektor sdělil podezření ze
spáchání přečinu porušování domovní svobody padesátiletému muži a jeho o šest let
mladší ženě, kteří v polovině června fyzicky napadli v rodinném domě v Telči své příbuzné, se kterými mají dlouhodobě rozepře.

V pátek 2. srpna přijali policisté v ranních
hodinách oznámení o poškození okrasné
třešně v ulici Na Parkaně. Případ šetří pro
podezření ze spáchání přestupku. Škoda,
kterou pachatel způsobil, byla vyčíslena
na tři tisíce korun.

Viadukt je nízký

Pomáhali zraněné

24. července poškodil sedmatřicetiletý řidič traktoru s čelním nakladačem výstražnou desku na viaduktu ve Slavíčkově uli-

V sobotu 3. srpna pomáhali policisté v Telči zraněné starší ženě. Na místo je povolala Zdravotnická záchranná služba, která
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V prázdninových měsících měli hasiči z telčské stanice HZS Kraje Vysočina nadprůměrný počet výjezdů. V období od 17. června do 17. srpna vyjížděli ke 105 zásahům!
V „předbouřkovém“ období do 29. července zasahovali ve 24 případech u obvyklých
tzv. technických pomocí, otevírání uzavřených prostor, dopravních nehod a také u čtyř
požárů. V Telči u požáru elektrického rozvaděče, ve Vystrčenovicích u požáru strniště
a dvou lesních požárů v Janštejně a v Řasné. Od večerních hodin 29. 7. se pak prakticky nezastavili až do následujících dnů.
Po velké bouřce zasahovali u 39 událostí.
Tou nejdramatičtější byl zásah v autokempu
v Řásné, kde spadl strom na obsazenou chatu. V mimořádně krátkém časovém termínu
museli zprůjezdnit komunikaci pro vozidlo
zdravotnické záchranné služby, které spěchalo ke zraněné z chaty. Zde bych chtěl poděkovat hostům a osazenstvu kempu za pomoc při odstraňování překážek ze silnice.
Velmi si jejich pomoci vážím. Po další bouřce 4. srpna pak čekalo hasiče dalších 13 podobných zásahů.
npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Dny evropského kulturního dědictví v Telči
Týden památek s dětmi v sobotu 7. září
POHÁDKA
10.30 hod., náměstí - Černá královna aneb Alenka a dva šašci – Divadelní soubor Drdivadlo při DDM Telč
KONCERTY
13.30 hod., kostel sv. Ducha - Bible kralická v životě minulých generací, dokumentární pořad k 400. výročí posledního předbělohorského vydání Kralické bible s promítáním
a koncert staré hudby Mirka Zadiny
15.00 hod., kostel sv. Jakuba - koncert pěveckého sboru Smetana Telč a Alter Ego Bystřice nad Pernštejnem
16.15 – 17.30 hod., náměstí - promenádní koncert Dixieland Jazz Bandu Telč
VÝSTAVY
Myšlenka světlu – světlo myšlence, Městská galerie Hasičský dům
Výstava výtvarného ateliéru ČVUT Praha, vstupní síň radnice
Jak se budí princezny aneb Zámkem po stopách filmové pohádky, Zámecká galerie
Vojáci monarchie, muzeum
Obrazy Jana Křena a Keramika z Bechyně, věž sv. Ducha
PAMÁTKY
otevřené od 10.00 do 17.00 hod. (vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován na podporu onkologicky nemocným dětem a pediatrickému oddělení Nemocnice Jihlava)
Městská galerie Hasičský dům • kostel sv. Ducha a Informační centrum ČCE pro zachování památek reformace • věž sv. Ducha • kostel Jména Ježíš • kostel sv. Jakuba •
Informační centrum na radnici - videoprojekce od 10.00 do 16.00 hod.
NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU
Charitativní cyklojízda s Josefem Zimovčákem“ www.nakoledetemvysocinou.cz
10.00 hod. z náměstí slavnostní start pelotonu se starostou města Romanem Fabešem
a senátorem PČR Milošem Vystrčilem
17.00 hod. dojezd pelotonu do cíle na náměstí za doprovodu telčského Dixielandu
Projekt Podpora pro památky UNESCO byl realizován za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

7. - 8. 9. - 20. ročník Czech International
Air Fest – CIAF
Letiště Hradec Králové
Jubilejní v pořadí již 20. ročník prestižní
mezinárodní letecké přehlídky, které se zúčastní letouny a akrobatické skupiny z Evropy i zámoří.

CHEB

7. 9. Babí léto - festival folkové a country
hudby.

JINDŘICHŮV HRADEC

20. - 22. 9. – XIX. Slavnosti Adama Michny – centrum města.

KUTNÁ HORA

13. - 15. 9. - Kutnohorský varhanní festival na konci léta
Festival v prostorách nejkrásnějších církevních památek stříbrného města. Účinkují:
Ludger Lohmann (SRN), Jan Doležel a Jaroslav Tůma.

LITOMYŠL

Státní zámek Telč
Ve dnech EHD 7. a 8. 9. je zámek otevřen od 10.00 do 17.00 hod. za běžné vstupné.
Mimořádná prohlídka zámecké kaple
sobota 7. 9. od 10.00 do 17.00 hod.
Atmosféru svou hrou podbarví kvarteto zobcových fléten skupiny RICERCAR z Telče
(10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00).
Noční prohlídky zámku
pátek 6. 9. až neděle 8. 9., začátky prohlídek v 19.30, 20.30, 21.30 a 22.30 hod.
Návštěvníci si mohou vychutnat nevšední atmosféru renesančních sálů zámku.
Jak se budí princezny aneb Zámkem po stopách filmové pohádky v Zámecké galerii
- výstava originálních kostýmů a rekvizit z pohádky
sobota 7. 9. a neděle 8. 9. od 10.00 do 16.00 hod. za zvýhodněné vstupné
Šermířská vystoupení
sobota 7. 9. a neděle 8. 9. od 10.00 do 17.00 hod.
Šermířská skupina Ballestra Telč. Děti mají příležitost naučit se šermířskému umění.

Národní památkový ústav, ú.o.p. v Telči, Lannerův dům
čtvrtek 5. září v 18.00 hod.
Přednáška pracovníků Státního hradu a zámku Bečov na téma relikviář sv. Maura
Přednáška je určena pro odbornou i laickou veřejnost, vstup volný.
sobota 7. září od 9.00 hod do 12.00 hod.
Den otevřených dveří
sobota 7. září v 9.30 hod. a v 11.00 hod., velká zasedací místnost I. patro
Setkání s odborníkem na téma „Památková péče v praxi“

18. - 22. 9. - Mladá Smetanova Litomyšl
(Starodávný jarmark v sobotu 21. 9.) 40.
ročník oblíbené přehlídky hudebního
mládí.

POLIČKA

16. - 22. 9. – Mime Fest – 2. ročník mezinárodního festivalu pantomimy
Divadelní představení, mimové v ulicích
města, workshopy. Boris Hybner, Radim
Vizváry…

TELČ

3. - 7. 9. - Týden památek s dětmi, Dny
evropského kulturního dědictví, Den
otevřených dveří památek, Na kole dětem Vysočinou
telčské památky na náměstí Zachariáše
z Hradce a Lannerův dům

TŘEBOŇ

21. 9. - Jihočeský festival zdraví Třeboň
Vše o zdraví, pro zdraví, okolo zdraví,
na zdraví!
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
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15. – 17. srpna byly Historické slavnosti

Foto: Ilona a Tereza Jeníčkovy

str. 8

Pozvánka na besedu:

Výtvarná soutěž

Památkáři představí
relikviář sv. Maura

Počasí v červenci

Památky očima mladých

Po chladnějším počasí koncem června se postupně oteplovalo. Za malé oblačnosti vystupovaly maximální teploty na hodnoty mezi
20 až 26°C. Během první dekády se přechodně ukázala i zatažená obloha s bouřkami a slabými dešťovými přeháňkami. V noci z 10.
na 11. jsme při slabé bouřce s mírnou dešťovou přeháňkou zaznamenali poslední srážky
před následujícím suchým a teplým obdobím. Denní maximální teploty vystupovaly
na hodnoty nejprve od 20 do 25°C a od 16.
7. mezi 25 a 30°C. Povrch půdy rychle vysychal a kolem 20. 7. už byly na porostech
vidět známky vadnutí. Ani houby nerostou.
V poslední dekádě července zavládly téměř
tropy. Maximální denní teploty byly kolem
30°C a jednou dokonce téměř 36°C. Tropickou noc, kdy minimální teplota neklesne pod
20°C, jsme sice nenaměřili, ale bylo to těsně a uvnitř města určitě někdy byla. Tyto velmi teplé dny s třicítkovými teplotami ukončil
přechod bouřky a vpád chladnějšího vzduchu 29. července. Ten den ještě začal a probíhal podobně jako ty předchozí. Krásné letní počasí a odpolední teploty opět přes 30°C.
Navečer však přišla studená sprcha. Obrazně i doslova. Zatáhlo se, přišla bouřka s přeháňkou a se silným větrem. Teplota vzduchu
spadla ze 30 stupňů na 18. Vítr měl charakter
húlavy. (Více v příspěvku na str. 1). Po tomto
výstupu se počasí rychle uklidnilo a v posledních dnech měsíce se vrátilo k mírnému letnímu charakteru s denními maximy do 25°C.
Měsíc hodnotíme teplotně jako mimořádně
nadprůměrný, srážkově silně podprůměrný.
Tento červenec byl nejsušší po roce 1950.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

V souvislosti se Dny evropského dědictví
a Týdnem památek s dětmi, který pořádá
telčská radnice, představí zdejší památkáři místním školákům 5. a 6. září dotykový model relikviáře sv. Maura ze Státního hradu Bečov. Večer ve čtvrtek 5. září
(18,00) pak tuto unikátní českou památku za pomoci dotykového modelu představí široké veřejnosti ve velké zasedací
místnosti NPÚ v Lannerově domě sami
pracovníci hradu Bečov.
Relikviář svatého Maura je výjimečnou
zlatnickou památkou na území České republiky. Co do hodnoty je srovnatelný s korunovačními klenoty. Jeho objevení v roce
1985 se považuje za jeden z největších nálezů 20. stol. v tehdejším Československu.
Relikviář byl zhotoven v první polovině 13.
století na zakázku benediktýnského kláštera ve Florennes (Belgie). Uvnitř se nacházejí kosterní ostatky sv. Jana Křtitele,
sv. Maura, sv. Timoteje a sv. Apolináře.
Po Francouzské revoluci, kdy byl klášter
zrušen, se složitou cestou dostal až na hrad
Bečov. Více na avizované přednášce.
Podle TZ

Panorama z Telče
Panorama vysílá z Telče.
Sledujte denně ranní
vysílání na ČT sport do 31. 10.

Byly tropy

Začátkem roku vyhlásilo město Telč výtvarnou soutěž pro školy a školská zařízení Památky očima mladých v rámci projektu
Ministerstva kultury „Podpora pro památky
UNESCO“. Učitelky výtvarné výchovy Alice Grünwaldová a Pavla Doležalová vybraly v každé kategorii tři nejlepší práce.
Celkem bylo přihlášeno téměř 200 výtvarných prací. Výsledky jsou zveřejněny na internetových stránkách města www.telc.eu.
Všechny práce budou vystaveny ve vstupní
síni radnice od 23. 9. do 8. 10. Autoři oceněných prací budou odměněni věcnými cenami v pondělí 23. 9. v 10 hod. při slavnostní vernisáži. Současně bude na ní představen
kalendář na rok 2014 ilustrovaný soutěžními
pracemi. Další práce pak budou vystaveny
na Pražském hradě v rámci festivalu Architecture Week Praha.
Výsledky:
I. kategorie 6 – 10 let:
1. Michaela Nováková (ZŠ Masarykova),
2. Vendula Čapková (ZUŠ Telč),
3. Tereza Kalášková (ZŠ Hradecká)
II. kategorie 11 – 14 let:
1. Ivana Trnková (DDM Telč),
2. Anna Křenová (ZŠ Hradecká),
3. Zuzana Císařová (ZUŠ Telč)
III. kategorie 15 – 18 let:
1. František Holub (GOB a SOŠ Telč),
2. Eva Pátková (GOB a SOŠ Telč)
Věra Peichlová,
vedoucí odboru kultury MěÚ Telč

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 7. do 17. 8. 2013.

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

19,6 °C
1018,7 hPa
18,8 mm
37,9 °C, 28. 7.
v 16,50 hod.
8,3 °C, 2. 7.
v 5,10
70,3 km/h, 29. 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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Dnes představujeme: Krasonice

Pouť mikroregionu? Na Humberku!
32. Tolik poutí se během roku slaví v našem mikroregionu. Která z nich by si ale zasloužila označení hlavní pouť mikroregionu? Starosta Krasonic Ing. Pavel Veselý má jasno: „Přece ta naše, na Humberku!“ Pro své tvrzení má věcné argumenty. Zatímco
ostatní poutě jsou většinou spojeny s kostely či kaplemi daných obcí, kostel Narození Panny Marie na Humberku má všechny znaky
jedinečného poutního místa, jaké jinde v mikroregionu nenajdeme.

Krasonice

První zmínka
o obci
1286

Nadmořská
výška
550 m n. m.

Počet
obyvatel
198

Téměř 600 m vysoký kopec, na kterém kostel stojí, je dominantou kraje. Atmosféra zalesněného návrší s prostorem pro poutníky osloví každého příchozího. Zázračné uzdravení Karla Maxmiliána Thurna ze zdejšího pramene, které bylo podnětem pro vznik
původní kaple, je příběh velkých poutních míst. Pouť na Humberku neslaví jen Krasonice, ale široké okolí. A tak se shodujeme. Časem by ji mohl slavit celý mikroregion. Letos, v neděli 8. září, bychom to mohli zkusit. Každá tradice někdy začíná.
Zastupitelstvo obce: Ing. Pavel Veselý, Pavel Pivonka, Dana
Jahodová, Pavel Krajíček, Radek Kříž, Libor Málek, Radek Pražák, Vladimír Pražák, Richard Špička
Se starostou Pavlem Veselým, mimochodem v čele Krasonic stojí
nepřetržitě od roku 1990, procházíme „jeho“ obcí. Krasonice mají prakticky kompletní infrastrukturu - kanalizaci, vodovod a plynofikaci. V pořádku zde najdete i místní komunikace, které mají úctyhodnou délku - 3,5 km. Za zmínku stojí
moderní bezdrátový obecní rozhlas, evidentně hobby pana starosty, jinak odborníka IT.
„U starších sousedů vyvolal pěkné překvapení. Viděli mě na procházce se psem a současně
jsem jim přál vše dobré v novém roce z amplionu,“ říká s úsměvem. Obecní úřad je jedno velké staveniště. Prochází celkovou rekonstrukcí včetně vnější drenáže pro odvlhčení
a dostane i novou kanalizaci. Sídlo zde má úřad obce, soukromý obchod a v budoucnu možná i pošta. Ta má sice v Krasonicích vlastní nemovitost, ale... „Pochybnosti o existenci pošt v malých obcích
se objevují s pravidelností střídání ročních období. V žádném případě o ni nechceme přijít, a tak musíme být připraveni na různé
varianty její další existence,“ říká prozíravě starosta Veselý. Další velkou zvláštností Krasonic je počet kulturních památek. Vedle
již zmíněného Humberku farní kostel sv. Vavřince, pět barokních
soch, mariánský sloup, který by byl ozdobou nejednoho okresního města, dvoje boží muka... Všechny nechala obec nedávno nákladně zrestaurovat a jsou tak její ozdobou. I když pomohl dotační
program Ministerstva kultury na obnovu památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností, vůbec se nedivím, že se Krasonice
nezapojily do projektu mikroregionu na nové sochy. Starosti s těmi stávajícími jim určitě stačí. Při výčtu památek jsem zapomněl
na zdejší zámek a Telčákům známou myslivnu Majdalenu, která
do roku 1786 byla kaplí. V prvním případě se objeví na čele pa-

Kostel na Humberku a sloup P. Marie. Dvě ozdoby Krasonic.
na starosty vrásky. Zámek je soukromým majetkem a jeho oprava je mimo jakýkoliv vliv obce. Ve druhém pak zklameme čtenáře TL. Ani starosta obce, na jejímž katastrálním území Majdalena
leží, neví, kdy letos začnou růst houby. Plány Krasonic? Úprava
prostranství před obecním úřadem, které dostane parkovou úpravu, dokončení územního plánu. Ten umožní vznik stavebních parcel na obecních pozemcích. Ty by měly zabránit trvalému úbytku obyvatel, který Krasonice v posledních letech provází. Téměř
20 km vzdálenost od Telče, Dačic a Moravských Budějovic je velkým handicapem pro dojíždění za prací. Radosti starosty? Spolupráce s myslivci a především s hasiči. Nejenže pomohou, když
to obec potřebuje, ale hasiči ji také reprezentují na řadě soutěží. Proto také za hřbitovem, směrem ke Zdeňkovu, vyrůstá moderní areál pro požární sport se zázemím. Starosta věří, že bude
mít i další společenské využití.
(pokračování na straně 12)

Moderní areál hasičů bude sloužit celé obci.

Foto: Archiv OÚ
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Dokončení z předchozí strany

Pouť mikroregionu?
Na Humberku!

Za sochami Regionu Renesance

„Zrovna teď o Humberské pouti zde hasiči
budou nabízet poutníkům po návratu z Humberku občerstvení,“ připomněl starosta Veselý. Historie Krasonic by vydala na rozsáhlou stať. Dokládá ji 16 erbů majitelů zdejšího
panství na nádvoří zámku. V 18. a v 19. století
mezi nimi byli i telčští Podstatští-Lichtensteinové. A právě Gustav Podstatský-Lichtenstein zachránil v roce 1783 kapli na Humberku, když ji po zrušení Josefem II. zakoupil
a posléze věnoval obci.
/z/
Poutní slavnost na Humberku 8. září
● 9.30 průvod z farního kostela sv. Vavřince s milostným obrazem P. Marie a s ostatky
sv. Cyrila
● 10.15 mše sv. (slouží opat strahovský Michael Josef Pojezdný, O.Praem. - jihlavský
rodák)
● 15.00 před kaplí mariánská pobožnost, sv.
požehnání a ukončení poutní slavnosti

Cena pro
Věru Habermannovou
Na 8. mezinárodním setkání uměleckých
kovářů Brtnické kovadliny 2013 získala
Věra Habermannová z Telče cenu za soubor kovaných šperků. Blahopřejeme.

I naše MASka bude
na Země živitelce
Na jubilejním, 40. ročníku výstavy Země živitelka, která se koná od čtvrtka 29. srpna
do úterý 3. září na Výstavišti v Českých Budějovicích, nebude mezi MASkami (místní
akční skupiny mikroregionů) z celé České
republiky chybět ani ta naše. V pavilonu Z,
jehož celá výstavní plocha je věnována venkovu, představí své nejúspěšnější projekty,
o kterých pravidelně píšeme v TL.

Mikroregionální střípky
Hodice

29. 9. Drakiády
Soutěž v pouštění papírových draků na fotbalovém hřišti
Začátek ve 14.00 hod.

Mrákotín

21. 9. Výjezd na Javořici
Odjezd ve 14:00 od KD. Pro všechny účastníky je připraven drobný dárek. Na vrcholu je
zajištěno občerstvení. Po návratu bude v KD
připraven guláš a burčák. Zahraje živá hudba.
str. 12

Před školou - muzeem v Radkově vybírá Jan Štěbeták, autor zdejší skupiny soch, jejich rozmístění. Sochy s námětem „Učitel Zamazal s dětmi“ zde byly odhaleny v neděli 18. srpna.
Foto: Eva Skálová

O projektu MAS Telčsko, Jemnicko a Třešťsko, díky kterému vzniknou ve 24 obcích
zajímavé sochy, pravidelně v TL informujeme. Že se většinou nejedná o samoúčelná umělecká díla, dokazuje nejčastěji připomínaná socha vejtřasky (Pragy V3S),
jinak trenažér mladých hasičů, v Třeštici.
Podobné je to u řady dalších, jako je lavička v Řásné či sluneční hodiny ve Lhotce. Již jen současná publicita projektu potvrzuje jeden ze záměrů jeho organizátorů,
rozvoj turistického ruchu v regionu. V samotném Mikroregionu Telčsko se tak objeví 13 nových soch nejen z tradičního dřeva
či kamene, ale i z kovu, keramiky.
V září budeme svědky odhalení soch v dalších sedmi obcích. Všechna budou spojena
s besedou s autorem díla a malou vesnickou slavností.
1. 9.
7. 9.
7. 9.
8. 9.
14. 9.
15. 9.

Řásná, ozdobná lavička, 14:00
Strachoňovice, fontánka, 14:00
Třeštice, vejtřaska, 17:00
Bohuslavice, ozdobná zvonička
Písečné, duch Dyje, 14:00
Stará Říše, lev, 14:00

Ve čtvrtek 26. září pak odstartuje z telčského náměstí třídenní cyklojízda o úctyhod-

né trase 170 km. Kdo ji absolvuje celou,
„potká“ na ní většinu z 24 nových soch.
Organizátorky z kanceláře Mikroregionu
Telčsko ale v pelotonu rády uvidí každého, kdo se připojí i na kratší úsek. Jen prosí, abyste účast nahlásili dopředu. U těch,
kdo budou mít zájem o stravování (oběd)
či nocleh, je to pak podmínkou.
Podle TZ

Cyklojízda za sochami
Regionu Renesance
čtvrtek 26.9. Telč - Mysliboř - Panenská
Rozsíčka - Třešť - Jezdovice - Rohozná
- Švábov - QRanch Bezděkov (57 km)
pátek 27.9. Bezděkov - Třeštice - Řásná
- Lhotka - Mysletice - Černíč - Strachoňovice - Radkov - Zvolenovice - Bohuslavice (48 km)
sobota 28.9. Bohuslavice - Stará Říše
- Zdeňkov - Třebětice - Třebelovice Mladoňovice - Dešná - Písečná - Slavonice, návrat do Telče vlakem (65 km).
Kontakt: Eva Skálová, MAS Telčsko
mas@telcsko.cz ● 567 223 235

Poděkování kaplana
Milí obyvatelé Telče a okolních vesnic
a vesniček! Chci se s vámi rozloučit a poděkovat za vše, co jsem s vámi v našem
krásném městě mohl prožít. Bylo to krátké, ale velmi intenzivní. Když jsem před
rokem přišel, hovořil jsem o tom, že živí
lidé jsou pro mě důležitější než nádherné
městské domy a jejich historie. Jsem rád, že
jsem mohl posloužit nejen těm, kteří chodí
do kostela, ale setkával jsem se s mnohý-

mi z vás na ulicích, ve škole či při různých
dalších příležitostech. Ne vždy byly radostné, například když jsem na hřbitově doprovázel někoho z vašich blízkých. Chci vám
poděkovat za vaše přijetí, za různé rozhovory či letmá setkání, za vzájemný respekt,
i když na některé věci můžeme mít odlišný
názor. Rok s vámi byl nádherným rokem
mého života. Díky vám!
Jiří Jeniš, nyní kaplan v Osové Bítýšce

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 Třešti u nádraží. Tři patra, půda,
velký sklep, plocha 800 m2. Cena 680 000 Kč. Tel.: 777 212 523
• Pronajmu byty a kanceláře v Telči. Cena od 6 900 Kč. Tel.
603 419 076.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna na Myslibořské
ulici v Telči, výuka a výcvik na motocykl, osobní automobil
a soupravu osob. automobilu s brzděným přívěsem. Info na tel.
607 185 517.
• Tylové sukně – pro školy, školky i firemní večírky, nabízí
N*Fashion s novým zbožím. www.fler.cz/shop/n-fashion. Metex, Palackého 25, Telč – obchod s látkami.

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Jiřině Mátlové by bylo 100 roků

Noc na Karlštejně
na telčském zámku

8. září to bude 100 roků, kdy se v Telči, v rodině profesora reálky Metoda Divokého, narodila dcera Jiřina. Vyrůstala
v krásném rodinném prostředí, kde dominantní postavou byl dědeček Emanuel
Krupička, známý telčský lékař, profesor
na zdejší reálce a také významný funkcionář nejen telčského, ale i českého Sokola. Po maturitě na reálce (1932) absolvovala Učitelský ústav v Hradci Králové
a další roky pak působila na obecných
školách v Mysliboři, Třešti a v Mrákotíně. Poté, co se za protektorátu provdala za Ladislava Mátla, musela podle tehdejších zákonů školství opustit. Po válce
se k profesi učitelky vrátila. Působila

V sobotu 21. září v 18 hodin vrátí čas dějin do doby císaře Karla IV. divadelní soubor Karla Čapka z Třeště. Českou klasiku
Jaroslava Vrchlického nastudoval soubor
společně se skupinou historického šermu
Hebrix již v roce 2011. Od té doby za ni
sklidili ovace nadšených diváků na více než desítce představení v celé republice. V režii Dany Obrdlíkové se v Telči
na nádvoří zámku představí známí ochotníci L. Brázdová, L. Kodys, R. Mikeš,
J. Havlíčková, A. Hynk, L. Zabloudil,
M. Kantorová a další.
Podle TZ

le mimořádné pochopení u maminek dětí v mateřské škole, která se stala jejím
novým pracovním působištěm. Podporu pro svůj záměr nacházela jak u paní
Marie Foitové, vedoucí národopisného
oddělení telčského muzea, tak u ředitelky školy, Marie Hartmanové. Podařilo se
jí založit neformální skupinu žen, která
v relativně krátké době na počátku 60. let
minulého století zhotovila 130 dětských
horáckých krojů. Jiřina Mátlová tak vytvořila fundovaný materiální základ tehdejším i dnešním horáckým folklórním
souborům jak dospělých, tak hlavně dětí. Mimořádně úspěšná a záslužná aktivita Jiřiny Mátlové se málem dočkala

Noční prohlídky zámku

Píseň pro Zachariáše
v podání Ivo Jahelky
Noční prohlídky historickými interiéry (prohlídková trasa A renesanční sály)
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.
Předprodej vstupenek na noční prohlídky
každý den mimo pondělí v pokladně zámku. Prodej vstupenek od 19:00 hod. v zámecké pokladně.
Rezervace vstupenek na tlf. 567 243 943
nebo rezervace@zamek-telc.cz

Borgiové se vrací

6. července 1946. Jiřina Mátlová (v popředí) vítá v Telči prezidenta Edvarda Beneše.
Jak jinak než v horáckém kroji.
na odborných školách rolnických v Telči a v Dačicích. V té době již u ní zcela převládl zájem o etnografii, především
horácký kroj. Impulzem k němu byla její účast na sokolském sletu v roce 1938
v Praze. Jak sama vzpomínala, s lítostí zde zjistila, že vedle mohutných krojovaných skupin z různých krajů republiky (slet byl národní manifestací proti
nastupujícímu fašismu) jako by horácký
kroj vůbec neexistoval. Tehdy si předsevzala, že se bude snažit, aby do příštího
sletu byl kroj etnograficky čistě vzkříšen.
S touto myšlenkou pak úspěšně oslovovala telčské ženy. Po válce našla dástr. 14

pozoruhodného „ocenění“ tehdejší doby. Dochoval se dokument, který na její
obhajobu vypracovala ředitelka Hartmanová, když jí pro rodinný původ a náboženské přesvědčení hrozilo propuštění ze
školství. Celoživotní bádání pak zúročila v roce 1983 vydáním velké monografie
Horácký kroj z Telčska, Dačicka a Třešťska. Ta je dodnes nepřekonaným dílem
pro studium odívání v regionu. Po roce
1990 se ještě aktivně zapojila do činnosti Muzejního spolku a s velkým zájmem
sledovala tehdejší společenské dění. Zemřela po delší nemoci 14. prosince 2001
v Brně. Podle archivu rodiny
/z/

V polovině srpna se do Telče vrátil filmový
štáb jednoho z největších televizních evropských seriálů. 15. a 16. srpna se zde natáčely
záběry pro další sérii rodinné ságy Borgiů.
„Filmaři se k nám vrátí ještě v říjnu, kdy se
zde zdrží déle,“ prozradil kastelán zámku Bohumil Norek. Záběry pro čtyři díly zmíněného
seriálu se na zámku natáčely již v říjnu 2010.
Tehdy to byly nejen scény z Říma a Pisy, ale
zahrála si i zámecká půda, která posloužila filmařům jako stejný prostor slavné Sixtinské
kaple. Podle B. Norka zažívá zámek po řadě
let rekordní zájem filmařů.

Jak se budí
princezny
Výstava kostýmů
ze stejnojmenného filmu
v Zámecké galerii

TL viděly

Jak 3. srpna „zapracovali“ vandalové.

Jak se líbí malba Ivo Návrata v čekárně vlakového nádraží.

Jak roste depo pro historické vlaky podle návrhu Jiřího Ondráčka.

Jak depo svítí.

Jak vzniká socha vejtřasky Radima Poledny pro Třeštici.
Foto: Eva Skálová, Stanislav Bartoň, Jiří Ondráček, Ivo Návrat
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Vzpomínáme na 20. století

Co právě čtu
z městské knihovny
Samuel Šenigl
GOB Telč, tercie
Enid Blytonová:

Dobrodružství u Tajné hory

Snímkem dožínek ze začátku století (možná již z konce toho předchozího) připomínáme, jak
ukončení žní slavili naši předkové.

Připomínáme si

Novinky Knihovny UCT

40 roků

Fišer, Vojtěch: Toulky Vysočinou; Zylla,
Amiena: Jóga. Krátká cvičení pro každý
den; Honan, Park: Shakespeare-životopis;
Novák, Jan: Alergenní rostliny; Francek, Jiří: Zločinnost a bezpráví; Benešovská, Klára: Architektura; Špatenková, Naděžda: Poradenství pro pozůstalé; Špaňhelová, Ilona:
Dítě a rozvod rodičů; Vácha, Štěpán: Karel
VI. a Alžběta Kristýna; Brucker, Ambros:
Naše Země. Fascinující divy přírody
Knihovna sídlí v přízemí Univerzitního centra (vchod z náměstí Jana Kypty) a má shodnou otevírací dobu jako městská knihovna
s výjimkou čtvrtku, kdy je otevřena do 16 hodin (městská knihovna do 17 hod.). Knihovna UC je přístupna široké veřejnosti. Bližší
informace o podmínkách přihlášení za čtenáře v knihovně. Zájemci mohou využít také
velkou studovnu a čítárnu s velkou nabídkou
časopisů, aniž jsou registrovanými čtenáři.
Pro TL připravuje Ilona Martinů

12. srpna 1973 zemřel v New Yorku František Zvěřina (* 25.5.1920, Stará Říše).
Absolvent telčského gymnázia (1940) pracoval jako novinář a redaktor Vyšehradu,
později Našeho vojska a překladatel francouzských knih, především o umění. Po invazi v roce 1968 odešel do USA, kde bohužel vzápětí onemocněl a předčasně zemřel.

Ze společnosti
● 14. srpna zemřela MUDr. Ludmila Veselá (*1922). Více než 60 roků obětavě
a na vysoké úrovni řešila chirurgické zákroky pacientů jak v jihlavské nemocnici, tak pokud jí to donedávna dovoloval
zdravotní stav, i na telčské poliklinice.
MUDr. Veselá byla mimořádně oblíbená
a vážená lékařka, která v oboru plastické
chirurgie dosáhla nadregionálního věhlasu. Odchází s ní starobylý rod Veselých
z Kopečku ve Štěpnici, který byl v Telči
usedlý, jak dokládají náhrobky na hřbitově
U Matky Boží, více než tři století.
● V polovině prázdnin oslavili zlatou svatbu
Kryštof Podstatsky - Lichtenstein s manželkou Lydií. Kryštof P/L je nejstarším synem posledního majitele telčského panství Leopolda Podstatského - Lichtenstein.
O vzácném jubileu informovala ve společenských rubrikách řada rakouských novin
i proto, že mezi gratulanty byl také hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer.
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Městská knihovna připravuje

Trénink paměti
pro začátečníky
Pětidílný kurz od 29. října pro seniory
Kurzovné zdarma, přihláška v knihovně
Bližší informace v knihovně a v příštích TL
Více na www.mktelc.cz ● www.mneme.cz
Podzimní kolekce N Fashion
ve stylu švédské módy
V obchodě METEX (metrový textil)
v Palackého ulici 25, Telč.

Právě čtu knížku Dobrodružství u Tajné hory ze série Dobrodružství. Tato série je rozdělena na 4 knížky. Napsala je Enid
Blytonová. Je to
o čtyřech dětech,
které spolu prožívají různá dobrodružství. Od svého prvního na tajemném
ostrově až po dobrodružství v Africe.
Enid Blytonová napsala i sérii Tajemství, která se mi také velice líbí. Jestli rádi čtete – doporučuji.
Čtenáře dětského oddělení zpovídá
Lenka Zamazalová

Nové knihy městské knihovny
Po získání dobrých přátel jsou nejlepším
ziskem dobré knihy.
Ch. C. Colten
Beletrie
Jordan: Dědictví Lauensteinů; Obermannová: Dopisy Kafkovi; Marklund: Exploze; Hájíček: Fotbalové deníky; Devátá: Jak jsem se zbláznila; Klíma: Jak se
nestát vrahem; Stimson: Manželka, která utekla; Ohlsson: Nechtění; Katalpa:
Němci; Moyes: Než jsem tě poznala; Hilderbrand: Poslední léto; Fielding: Potok
stínů; Urban: Praga Piccola; Webb: Reverendova žena; Ahern: Sto jmen; Boučková: Šíleně smutné povídky; Caspari:
V zemi korálového stromu; Vargas: Záhada mrtvých nohou; Lupton: V plamenech;
Woodman: To by se veterinářce stát nemělo; Dočekalová: Rychle a bezbolestně
Naučná
Komárek: Dějiny českého jazyka; Brodský: Krása českých iluminovaných rukopisů; Sak: Miroslav Tyrš; Slovník autorů
literatury pro děti a mládež II.
Dětská
Curley: Avena. Skrytá; Černík: Jak žijí
oblázky; Klíma: Kokrhací hodiny; Eichlerová: Logopedické pohádky; Vogel: Tajnosti na síti; Holler: Ve stínu Akropole;
Arold: Zamilované strašidlo a jiné příběhy; Boehme: Psí trampoty
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Jan Pavlíček:

S papežem v Brazílii
Nový papež František podnikl letos jedinou
zahraniční cestu. V posledním červencovém
týdnu se zúčastnil Světových dnů mládeže (SDM) v Brazílii. A opět zde překvapil.
Skromným vystupováním, hloubkou myšlenek směřujících převážně do sociální oblasti, ale také otevřeností, se kterou komentoval
aktuální problémy katolické církve. Milion
lidí na slavné pláži Copacabana v Rio de
Janeiru byl nadšen, psaly světové agentury. S malou nadsázkou můžeme napsat, že
TL „byly u toho“. Díky Janu Pavlíčkovi,
který se SDM zúčastnil a ještě před odletem do Brazílie slíbil podělit se o své zážitky
s čtenáři TL a Farního věstníku.
Otázka, která nemůže nepadnout. Jak
ses na Světové dny mládeže dostal?
Na SDM jsem se dostal díky svému současnému zaměstnání. Protože tuto otázku dostávám často, tak s nadsázkou říkám,
že nikdo nechtěl jet, a tak to zbylo na mně.

mácí brazilské jídlo. Celý týden měl misionářský charakter. Navštívili jsme nemocné lidi u nich doma, různé domovy
a společenství. Podívali jsme se i na kávovou farmu, společně jsme prožili odpoledne s poutníky v diecézi. Týden, který jsme
strávili v Riu, byl rozdělen na dopolední a odpolední program. Dopoledne byla
vždy v Českém centru - katecheze českého biskupa a mše svatá v češtině. Odpoledne byla různá divadelní představení,
koncerty, výstavy, tance, sport a zajímavé
workshopy. Samozřejmě jsme se zúčastnili
programu s papežem na pláži Copacabana
– přivítání, křížová cesta, vigilie a nedělní
závěrečná mše svatá. Našel se čas i na prohlídku města a v neděli večer jsme zašli
na fotbal na slavný stadion Maracaná.
Tvůj největší zážitek?
Asi při závěrečné mši, kdy před jejím začátkem se na pláži tančilo a zpívalo. Na-

Telč poprvé na největším fotbalovém stadionu na světě, brazilském Maracaná.
Měl jsem na starosti liturgii v Českém centru, ale to nebránilo, abych se zúčastnil celé
řady programů, které SDM nabízely.
Kolik měla česká výprava členů?
Celkem nás z ČR bylo 150. Vedli nás kardinál Dominik Duka a biskup Pavel Posád.
I když je to obtížné, popiš stručně pobyt
v Brazílii.
SDM jsou vždy rozděleny do dvou týdnů
– týden v diecézi (spíše tedy farnosti) a týden ve městě, kde se setkání koná, tentokrát tedy v Riu. Byli jsme ve farnosti Barra de Pirai, která je vzdálená asi 150 km
od Ria de Janeira. Bydleli jsme v rodinách,
které se o nás staraly. Tak jsme mohli lépe
poznat místní život a ochutnat skvělé do-

jednou se u mikrofonu objevil komentátor
a vyzval všechny, aby se ztišili a připravili
na mši svatou. Všichni ho poslechli! Nebýt
vln šplouchajících o pláž, tak by bylo slyšet spadnout špendlík. Hodně emoční byl
také zážitek, když papež vstoupil na pódium a v ruce držel berlu v podobě kříže, kterou nosil Jan Pavel II., který SDM založil.
České noviny mj. použily pro slavení liturgie v Latinské Americe termín, že je
hodně „divoká“. Jak jsi ji viděl ty?
Ne že by mše byla jiná, ale je. Brazilci tleskají, tančí, zpívají, objímají se. Mše je prostě
podle jejich nátury. A musím se přiznat, že
mě překvapilo, že jejich farnost je opravdu
velká rodina, všichni se znají, pomáhají si.

Opravdu bylo nadšení z papeže Františka v Brazílii takové, jak psaly světové
agentury?
Myslím, že ještě mnohem větší. Když projížděl po Copacabaně, tak to bylo nepopsatelné. Všichni tleskali, skákali, smáli
se, brečeli dojetím, no prostě nepopsatelné. Musím ale říct, že pro mě bylo mnohem
větším překvapením, jak papeži všichni naslouchali, že to celé neskončilo jenom u davového šílenství z toho, že jsme ho viděli,
ale že jsme se opravdu utišili a naslouchali
tomu, co nám říká.
Když vidíme papeže Františka v televizi
nebo na fotografiích, máme většinou pocit, že vidíme „našeho“ pana faráře, děkana... Je to stejné ve skutečnosti?
Ve skutečnosti nevidíte pana faráře, ale milujícího a usměvavého otce či dědečka. Ta
jeho gesta, pocity a úsměvy nejsou hrané,
František takový opravdu je. Všemilující
a všeobjímající otec či dědeček.
Není to podstatné, ale pro zvědavé. Jak fyzicky nejblíže ses ke Svatému otci dostal?
Stál jsem u zábrany, když projížděl kolem
v papamobilu. Jednou se u nás i zastavil
a políbil dítě, které mu podali z naší strany,
takže jsem ho viděl zblízka.
Počítáš s tím, že se v Telči dovíme o tvých
zážitcích ze SDM více, než umožnil tento rozhovor?
Ano. V neděli 22. září v 17 hodin budu mít
ve farním sále besedu, na kterou všechny
srdečně zvu.
Svět se mění. V tomto případě určitě k lepšímu. Zeměkouli obletěla fotografie, jak
papež František jde k letadlu a sám si nese aktovku. Novináři se neostýchali zeptat
na to, co v ní bylo: „No, holicí strojek, breviář, diář a knížka. Nesl jsem si ji sám, protože to tak dělám vždy, když cestuji.“ Je to
překvapivá odpověď? Ne, zdá se, že tenhle
papež chce toho hodně změnit. A tak, jak
otevřeně hovořil o obsahu své aktovky, hovoří o současné církvi a světě.
Jan Patty Pavlíček absolvoval v roce 2008
SOŠ v Telči. Místní veřejnosti je znám z řady aktivit v Salesiánském hnutí mládeže.
V současné době působí jako jednatel neziskové organizace Petrov a zároveň je
vedoucím Diecézního centra pro mládež
na brněnském biskupství.
/z/

22. září v 17 hodin
Farní sál římskokatolické fary v Telči
Beseda

s Janem Pavlíčkem
o Světových dnech mládeže v Brazílii
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Zubní pohotovost
o víkendech a svátcích
v září
1. září
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
Jihlava, MUDr. Anselma Švandová
Zrzavého 4259/12, 604 246 650
7. září
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová
Nemocnice Dačice , 384 358 294
(dtto i 8. září)
Jihlava, MUDr. Robert Uxa
Husova 26, 567 300 627
8. září
Jihlava, MUDr. Libuše Valenová
Vrchlického 2497/57, 567 574 580
14. září
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto i 15. září)
Jihlava, MUDr. Tomáš Vaněk
Slavíčkova 2, 567 210 991
15. září
Třešť, MUDr. Zdeněk Vašek
Palackého 1334, 567 234 450
21. září
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176 (Nivy), 384 423 107
(dtto i 22. září)
Třešť, MUDr. Soňa Vašková
Palackého 1334/37, 567 214 445
22. září
Jihlava, MUDr. Lenka Vítů
Březinova 62, 567 333 470
Počátky, MUDr. Luboš Kudrna
Žirovnická 442, 565 495 977
28. září
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
Nemocnice Dačice, 384 358 297
(dtto i 29. září)
V. Jeníkov, MUDr. Iva Vondráková
Zdravotní středisko, 723 628 600
29. září
Jihlava, MUDr. Taťána Vrbková
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hod., Počátky 9 -12 hod., ostatní 8 - 12 hodin.
V případě potřeby doporučujeme prověřit na uvedených tlf. číslech. Služby v obvodu Nemocnice Jihlava i na Infocentru Nemocnice Jihlava na 567 157 211,
pro Počátky na 565 355 111. Změna služeb není vyloučena. Aktuálně na www.
telc.eu, www.nemji.cz, www.nemdac.cz,
www.hospital-pe.cz
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Architecture Week Praha
2013. Bude i s Telčí

Sběrový kalendář

Od 23. září do 20. října se v Jiřském klášteře na Pražském hradě uskuteční mezinárodní
festival architektury Architecture Week Praha 2013. Jeho hlavním námětem bude architektonické dědictví a současná architektura.
Významnou evropskou akci pořádá Správa
Pražského hradu společně se sdružením měst
České dědictví UNESCO, jehož členem je
i Telč. Na festivalu bude představena jak většina českých památek UNESCO, tak také třeba
slovenská Bratislava nebo z Polska Gdaňsk,
Varšava a Vratislav. Protože část festivalu je
zaměřena na žáky základních škol, nechybí
mezi zúčastněnými školami ani naše ZŠ Hradecká. Cílem festivalu je představit české i zahraniční veřejnosti domácí i světové historické
architektonické dědictví a umožnit jeho srovnání se současnou a nově vznikající architekturou. Součástí festivalu se stal nový celorepublikový výtvarný projekt Hravý architekt.
Ten chce přiblížit dětem ze 3. a 4. tříd základních škol přístupnou formou historickou

Sběr je prováděn na celém území města.

Po 118 letech. Na výstavě bude představen
model Telče, který byl senzací na Národopisné
výstavě v Praze v roce 1895. Dodnes je vedle
betlému manželů Vostrých nejatraktivnějším exponátem našeho muzea. Překvapí opět Prahu?
architekturu a památky jejich měst, naučit je,
co je architektonické dědictví a proč je důležité se o ně zajímat, chránit je a pečovat o ně.
Úkolem dětí bylo výtvarně ztvárnit vybrané památky z jejich bydliště. Nejlepší práce budou představeny v samostatné expozici v Jiřském klášteře. Za odměnu třídy, které
se projektu zúčastnily, stráví den na Pražském
hradě, kde pro ně bude připraven zajímavý
program. Samozřejmostí festivalu je pak celá
řada odborných konferencí na téma Ochrana
hmotného kulturního dědictví v rámci Evropské unie a řada výstav. K telčské účasti na festivalu se vrátíme v příštích TL. Další informace na www.architectureweek.cz Podle TZ

Kovový odpad 9. 9.
Biologický odpad
I. – II. 9. 9.
IV.
11. 9.
III.
10. 9. V.
12. 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 Květinová, V – Štěpnice II. – u garáží

Kino Máj Třešť v září
4. 9. REVIVAL

19:30 ČR

5. 9. LETADLA

17.00 USA

6. 9. LÍBÁNKY

19:30 ČR

8. 9. LETADLA 3D

10.00 USA

11. 9. ŠMOULOVÉ 2 3D

17:00 USA

12. 9. ELYSIUM

19:30 USA

s titulky
13. 9. V ZAJETÍ DÉMONŮ 19:30 USA
s titulky, přístupný od 15 let
18. 9. LÍBÁNKY

19:30 ČR

19. 9. DIANA

19.30 VB,USA

s titulky
20. 9. REVIVAL

19:30 ČR

22. 9. JÁ PADOUCH 2 3D 10:00 USA
25. 9. JÁ PADOUCH 2 3D 17:00 USA
26. 9. COLETTE

19:30 ČR

přístupný od 12 let
27. 9. HRA NA HRANĚ

19:30 USA

s titulky

Pokud není uvedeno jinak, je film přístupný
bez omezení.
Více na www.trest.cz/kino-maj/

Sobota 14. září

Sport
TJ Sokol Telč zve
JUDO Bushi
Trenéři: Ida Mitisková, Jan Popelář
Nábor ve středu 11. září sokolovna, 1. patro, děti 3-7 let v 16 hod., děti starší 7 let
v 17 hod.
Tréninky:
středa:
16:00 - 17:00
- JUDO ŠKOLKA (děti od 3 do 7 let)
17:00 - 18:30
- sportovní judo (pro všechny)
pátek:
17:00 - 18:30
- začátečníci (nově příchozí plus mladší jedinci)
18:30 - 20:00
- pokročilí (starší členové plus starší jedinci)
neděle:
10:00 - 11:30
- sebeobrana, hry (pro všechny)
GYMNASTIKA - PŘÍPRAVKA
Trenérky: Lenka Vokřínková, Martina Coufalová
Výběr v pondělí 16. září v 15.00 hod. hala
Sokola, dívky 6-7 let
Tréninky: pondělí a středa, hodiny budou
upřesněny (asi 15.00-17.00)
Kontakt: E. Drdácká 723 762 721

Hasičský den

Republiková soutěž dobrovolných hasičů v požárním útoku a soutěž mladých hasičů. Pořádá
Sbor dobrovolných hasičů Nevcehle ve spolupráci s městem Telč.
9.00 Soutěž mladých hasičů O pohár starosty města Telče ● 16.30 Soutěž žen O pohár zámku Telč ● 20.15 Start noční soutěže mužů O pohár města Telče
Více www.sdhnevcehle.cz

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Švédsko ve čtyřech dnech

Motokros
21. 9.
Dyjické mosty
Motokrosové závody
o Pohár města Telče IV.
9.00 trénink, 12.30 závody
Pořádá Automotoklub Telč
www.motoklubtelc.cz

Střelectví
28. 9.
Dyjické mosty
Dyjická trefa
otevřená střelecká soutěž z velkorážné pistole a revolveru
Pořádá Autoklub Toursevis Telč, střelecký
klub
http://streleckyklubtelc.netstranky.cz/

Hasičský pětiboj
Sobota 21. září od 10 hodin v areálu stanice HZS Kraje Vysočina v Luční ulici. Tradiční sportovní akce odvážných mužů s velkým fyzickým nasazením!
15. září

Kolečka v Lipkách
podrobnosti na další straně

Ráda bych se s vámi podělila o pár postřehů ze Stockholmu, kde jsem byla se svými dcerami navštívit další dceru, která zde
již skoro rok žije. První den přepočítáváte ceny ze švédských korun na naše, takže
vše násobíte třemi a zjišťujete, že si určitě
nic nekoupíte. Druhý den neodoláte a dáte si kávu. Třetí den již nic nepřepočítáváte, protože si chcete užít atmosféru Stockholmu se vším všudy, takže jezdíte metrem,
chodíte do restaurací a obchodů, navštěvujete památky a různé atrakce.
Čtvrtý den používáte loď jako MHD a nakupujete vesele suvenýry pro celou rodinu.
Také přecházíte na červenou jako správný Švéd. Musela jsem se opravdu zasmát,
když dcera říkala, že Švédi vážně uvažují o tom, že červeného panáčka zruší a bude jen oranžový, aby se nemuseli stresovat, když přechází na červenou. Chodec je
totiž v žebříčku důležitosti na prvním místě, potom cyklista a motorista je na posledním místě. Ve Stockholmu je klid a pohoda,
ale v pátek začne město pulzovat v rytmu
víkendových oslav a bujarého veselí. Restaurace a zahrádky se zaplní, každý popíjí pivo bez pěny. Nesměla jsem přemýšlet

o tom, že tento kelímek stojí cca 200 Kč,
a to je ještě nižší cena než za podobný kalíšek vína. Když udeří 23. hodina, všichni
se zvednou a jdou domů. Takoví jsou Švédové. V sobotu ráno jsme měly pocit, že
někde byli zavření tatínci s kočárky a malými dětmi a najednou vypuštění, protože
se jich desítky vyvalily do parku, do města
a do ulic. Co dělaly v tu dobu maminky, nevím, asi odpočívaly nebo vařily oběd. Dcera nám vysvětlila, že je to normální, protože mateřskou dovolenou si rodiny půlí
a prostě nyní má službu tatínek. Sledovala
jsem trendy v módě a můžu říci, že se Švédové barev nebojí. Několikrát se nám stalo,
že se nás ptali, odkud jsme, protože čeština
jim není moc známá. Když jsme řekly, že
z Česka, hned se jim rozzářily oči: „Ahaaaa, známe, Plzeň a Starobrno.” A opravdu jsme potkávaly reklamy na tato piva
na každém rohu. Čekala jsem zimu a uzavřené lidi, poznala jsem ochotné a usměvavé obyvatele této chladné krajiny, v čase,
kdy teploměr šplhal ke 30°C. V pár větách
je velice těžké shrnout všechny zážitky, ale
pokud chcete letět někam, kde češtinu neuslyšíte, potom zvolte Švédsko.
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Sport
Fotbal
Utkání týmů SK na domácím hřišti
7. září
10,00 Dorost - Kamenice n/L.
16,00 Muží B - Polná B
8. září
16,00 Muži A - Stařeč
14. září
10,00 Dorost - Třešť
16,00 Muži B - Rantířov B
15. září
16,00 Muži A - Šebkovice
21. září
9,00 turnaj přípravek
15,30 Muži C - Kněžice B
22. září
9,00 Žáci st. - Rantířov
10,45 Žáci ml. - Rantířov
28. září
10,00 Dorost - V. Beranov
15,30 Muži B - Dušejov
29. září
9,00 turnaj přípravek
15,30 Muži A - Studenec

Florbal
Blíží se Raptor Cup
Jednota Orel Telč společně s TJ Sokol Telč
pořádají v sobotu 14. září ve sportovní hale za sokolovnou třetí ročník florbalového
turnaje - Raptor Cup. Podrobnosti a časový rozpis zápasů najdete na http://www.raptorcup.cz.
Tréninky: Pod záštitou jednoty Orla Telč
bude v nadcházejícím školním roce každé
pondělí od 17 hodin probíhat trénink florbalu. První schůzka proběhne v pondělí 16.
září v 17 hodin v tělocvičně Základní školy na Hradecké a je společná pro všechny
věkové kategorie. Trénink povede kvalifikovaný trenér. Zveme všechny kluky i holky ve věku od 6 do 14 let. Junioři od 15 let
se scházejí v nové hale za gymnáziem každý
čtvrtek vždy od 19:00. Tréninky jsou finančně podpořeny dotací Kraje Vysočina.
David Kovář

Jezdecký kroužek
Jezdecký klub Třešť, který má základnu
v Řídelově, otevírá od září kroužek pro děti
od 6 do 15 let. Kroužek je zaměřen na komunikaci dětí a koní, ošetřování a péči o koně,
krmení, praktickou výuku jízdy na koni a vycházky do přírody s koňmi. Kroužek bude
každý pátek od 16 do 18 hodin v areálu Jezdeckého klubu Třešť, lokalita Zátiší. Přihlášky budou ke stažení na www.jktrest.cz nebo
písemně na e-mailu jk.trest@seznam.cz
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Představujeme fotbalové opory SK Telč

Petr Žákovský
Jak je všeobecně známé, fotbal je kolektivní hra a o úspěchy i nezdary se dělí celý tým. Faktem ale zůstává, že základním

pilířem každého mužstva je dobrý brankář.
Ten musí umět podržet tým v těch nejkri-

tičtějších situacích. Na tomto postu v SK
Telč působí už od svých školních let Petr Žákovský. S fotbalem začal již v přípravce pod vedením Pavla Špicla. Svojí vysokou postavou byl předurčen právě
do role brankáře. V žákovských kategoriích se poprvé setkal s trenérem Jiřím Neradem a v každém týmu byl brankářskou
jedničkou. Nejinak tomu bylo i v dorostu,
kde již začal vypomáhat mužstvům mužů.
V „A“ – týmu natrvalo zakotvil v sezoně
2010/11 pod vedením Jiřího Hadraby. Tato sezona byla pro mužstvo i díky Petrovi
velmi úspěšná a prvenství v okresním přeboru znamenalo postup do krajské soutěže.
Tam se opět potkal s trenérem Neradem,
pod kterým hájí barvy telčského áčka dodnes a je i nadále velkou oporou týmu. rd

15. září Kolečka v Lipkách
Třetí zářijovou neděli přijďte do Lipek
v Telči na další ročník oblíbené akce „Kolečka v Lipkách“. Toto sportovně-zábavné odpoledne pro jednotlivce i celé rodiny se koná 15. září od 14 hodin. Přijeďte
na čemkoli, co má kolečka – na kole, kolečkových bruslích, koloběžce, tříkolce,
odstrkovadle, skateboardu, s kočárkem či
dvoukolákem. Pro všechny příznivce pohybu na čerstvém vzduchu připravuje občanské sdružení Javořice spolu s dobrovolníky pestrý program. Můžete se těšit
na nejrůznější dovednostní soutěže, kvízy
a závody ve všech věkových kategoriích.
Novinkou bude účast zástupce Policie
ČR, který pohovoří se zájemci o bezpečné jízdě a předpisech. Přiveze i zajíma-

vé testy – jak zábavné pro nejmenší, tak
i náročnější pro dospělé. Všichni aktivní účastníci budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Nebude chybět společná vyjížďka Lipkami, která bude letos
zakončena návštěvou Muzea techniky
Aleše Wimmera. S potvrzenou soutěžní kartou budou mít dětští účastníci akce
vstup zdarma a dospělí zlevněné vstupné.
Lipky jsou ideální místo k aktivnímu odpočinku, přijďte si s námi proto zasportovat, těšíme se na vás! Více informací
na www.osjavorice.webnode.cz
Lukáš Polák a Jiří Pykal; osjavorice@
centrum.cz; tel. 602 725 509 J. Pykal; tel.
608 364 380 L. Polák

Kulturní kalendář
Akce
7. 9.
Dny kulturního dědictví - Den otevřených dveří památek a Týden památek
s dětmi
Charitativní cyklojízda Na kole dětem
Vysočinou
více na str. 7
15. 9. 14.00
Lipky
Kolečka v Lipkách
více na str. 20
21. 9. 10.00 – 17.00
náměstí
Svatováclavské slavnosti a řemeslný trh
více na str. 13

Koncerty
4. 9.
19.00
sál ZUŠ
Večer písní
Lucie Szabová - mezzosoprán/alt
a Lenka Turčanová - soprán
12. 9. 19.00
sál NPÚ
Alchymie lásky
Jindřich Macek - loutna,
Alfréd Strejček - umělecký přednes
www.loutna.cz/cz/sluzby-pasma-alchymie-lasky.aspx
3. 10. 19.00
sál NPÚ
Kytarový recitál Ireny Babáčkové

Bohoslužby
12. 9.
Film Skyfall stále frčí
19. 9.
Výroba ponožek, které frčí
26. 9.
Frčííme na dance podložkách o ceny

1. 9.

ne

7. 9.
8. 9.

so
ne

Chovatelé

14. 9.
15. 9.

so
ne

8. 9.
7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek

21. 9.
22. 9.

so
ne

28. 9.

so

29. 9.

ne

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro – Památky kolem nás

Historie zámku
a zámecké zahrady
ve Slavkově u Brna
přednáší František Vícha, prom. hist.

18. září v 18 hodin
Univerzitní centrum Telč

Společenská rubrika

Výstavy

Vítáme nové občánky

Myšlenka světlu – světlo myšlence
výstava svítidel
MG Hasičský dům
4. – 22. 9.
vstupní síň radnice
Výstava výtvarného ateliéru
ČVUT Praha
vernisáž ve středu 4. 9. ve 14.00 hod.
24. 9. – 8. 10.
vstupní síň radnice
Telč očima mladých
výtvarné práce žáků a studentů telčských
škol a školských zařízení
vernisáž výstavy a křest kalendáře z výtvarných prací v pondělí 30. 9. v 10.00 hod.

Tereza Anderlová, Staré Město

Přednáška
18. 9. 18.00
Univerzitní centrum
Historie zámku a zámecké zahrady
ve Slavkově u Brna
Přednáší Tomáš Vícha, prom. hist.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod. klub
Téma na září: Co frčííí …
5. 9.
Oslava narozenin aneb ZASTÁVka frčí
už 3 roky

Římskokatolické

Blahopřejeme novomanželům

Tomáš Bureš, Nehvizdy
a Nina Macků, Nehvizdy
Jan Nachmüller, Ústí n/L.
a Petra Sikorová, Ústí n/L.
Pavel Pokorný, Jihlava
a Kateřina Kolářová, Červený Hrádek
Roman Fabeš, Telč
a Markéta Marešová, Třešť
Michael Pupala, Dolní Břežany
a Anna Vránková, Žďár nad Sázavou
Zbyněk Uhlíř, Sedlejov
a Helena Nechvátalová, Nevcehle
Jiří Pojezdný, Křelovice
a Martina Kosová, Nová Buková

Opustili nás

Marie Hauzarová, Štěpnice
88 let
Marie Prokešová, Štěpnice
90 let
Růžena Chalupová, Podolí
91 let
MUDr. Milada Štumarová, S. Město 65 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).

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

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

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

Střídání kaplanů
V polovině srpna došlo ke změně na místě
kaplana telčské římskokatolické farnosti.
P. ing. arch. Jiřího Jeniše, který si za roční působení v Telči získal mnoho příznivců a zanechal zde nesmazatelnou stopu,
nahradí P. Mgr. Pavel Kuchyňa, novokněz
z Velkého Meziříčí.
Po uzávěrce:
Nová publikace o historii poutního místa
Humberk u Krasonic. Poprvé v prodeji
8. září na poutní slavnosti!

Nové telefonní číslo
na chirurgii na poliklinice v Telči:
702 921 916
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Neporučili jsme větru. Zase

Centrum pohromy. Hřbitov u sv. Anny.

Odvážní muži.

Dlážky. Tady někde je sv. Vendelín.

Už se uklízí.

Park před Lannerovým domem.

Uzávěrka příštího čísla
17. září
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Les u Horní Myslové.
Foto: Ilona Jeníčková, Ivana Krejčová, Stanislav Bartoň, Miroslav Nosek

