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Podařilo se. Rekord!

Volby do EP

V pátek 2. května odpoledne se na náměstí sjelo 804 cyklistů. Rekord pro českou verzi
Guinnessovy knihy rekordů byl skutečností, potvrdil za pořadatele ze Spolku telčských
velocipedistů Jiří Holubec. Tím, kdo měl na naše náměstí nejdále, byl Harwey McConvay
z kanadského Vancouveru.
Foto: Vilém Doležal

Počet voličů
- správní obvod: 10828
- z toho Telč: 4583
Volební účast
- správní obvod: 2101/19,40
- z toho Telč: 794 / 17,32
Strany, které v ČR získaly více než 5%
hlasů (správní obvod/Telč)
Strana
počet hlasů
ANO 2011
219/80
TOP 09
236/95
ČSSD
233/88
KSČM
201/75
KDU-ČSL
560/179
ODS
169/91
Svobodní
65/32

O festivalu s místostarostkou Hanou Müllerovou

Jubilejní Arts&film
Mezinárodní festival Arts&film se 12. až
14. června dočká jubilejního ročníku. Poprvé se celostátní přehlídka filmů o umění
konala v Telči v roce 2005. O podobě toho
letošního jsme hovořili s místostarostkou
Hanou Müllerovou.
Pro každý festival to nejpodstatnější. Jaký je o něj mezi tvůrci zájem, kolik očekáváte soutěžních snímků?
Zájem o festival je mezi tvůrci pro jeho výjimečnost opravdu velký. Zastoupeno bude 32 zemí a zatím je přihlášeno více než
170 filmů.
Každý rok je velkým tématem podpora festivalu evropského významu, který se věnuje nekomerční filmové tvorbě,
od Ministerstva kultury, Kraje, případně dalších institucí. Jak je tomu letos?

Letos bohužel podpořili festival jen Kraj
Vysočina a agentura Czech Tourism a samozřejmě Město Telč.
Podle již známého programu bude mít
doprovodný kulturní program omezený
rozsah.
Nemyslím, že významu festivalu uškodí,
že jsme tentokrát čerpali převážně z místních zdrojů. Výstava prací a hudební produkce žáků telčské základní umělecké školy mají vždy pozitivní ohlas a určitě by byly
ozdobou i daleko větších kulturních projektů.
A zařazení přednášky Petra Koukala Telč
a hudba v Roce české hudby se přímo nabízelo. Pokud zdravotní stav umožní plánované vystoupení režiséra Vojtěcha Jasného, tak
jsem přesvědčena, že doprovodný program
festivalu s řadou výstav bude opět důstojný.

%
10.48/10,13
11,30/12,04
11,15/11,15
9,62/9,50
26,81/22,68
8,09/11,53
3,11/4,05

Zasedání
zastupitelstva města
pondělí 23. června v 16 hodin
v Konírně zámku.
Jednání je přístupné veřejnosti.
Program na úřední desce v podloubí
radnice a elektronické úřední desce.

Příloha:

Telčské
léto 2014

Z jednání rady města Jak jsme volili do Evropského parlamentu
85. schůze - 16. dubna
- RM schválila účetní závěrky za rok 2013
příspěvkových organizací zřizovaných
městem (MŠ, ZUŠ, ZŠ Masarykova
a Hradecká, DDM a DpS).
- RM na základě doporučení hodnotící komise rozhodla uzavřít smlouvu o dílo
na zhotovení akce „Oprava hradební zdi
v ul. Na Parkaně, Telč“ se zhotovitelem
STARKON JIHLAVA CZ, a.s.
- RM schválila provedení rozpočtových
opatření na zajištění dofinancování vlastního podílu v rámci projektů Dovybavení
sběrné sítě v Mikroregionu Telčsko, Strategie Regionu Renesance a Cestujeme
po Regionu Renesance.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova
Telč“ a složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
- RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na pořízení samosběrného čistícího vozu pro společnost
Služby Telč.

86. schůze - 29. dubna
- RM schválila účetní závěrku za rok 2013
společnosti Služby Telč a rozdělení čistého hospodářského výsledku za rok
2013.
- RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na pořízení svozového vozidla a 20 ks sběrných nádob
na bioodpad pro společnost Služby Telč.
- RM schválila uzavření dohod o spolupráci při pořádání akce Prázdniny v Telči 2014.
- RM schválila návrh komise pro sport
a volný čas na rozdělení finanční dotace pro sportovní organizace na rok 2014.
- RM města vzala na vědomí informaci o konání benefičního koncertu Srdce
z Telče a schválila udělení výjimky z vyhlášky o zabezpečení veřejného pořádku
pro jeho konání 28. června do 23:00 hod.
- RM schválila uzavření dodatku č. 4
k nájemní smlouvě ad., uzavřené mezi
pronajímatelem a budoucím prodávajícím městem Telč a nájemci a budoucími
kupujícími společnostmi Panský dvůr
Telč, s.r.o., a PDT, s.r.o.

Konzultační den
rady města
středa 11. 6. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ
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K volbám do Evropského parlamentu se
voličům v Česku opět všeobecně nechtělo. Telčsko nebylo výjimkou. Vypovídá
o tom průměrná volební účast ve 45 obcích Telčska – 19,40 % (Česko 18,02%).
Celostátní vítěz voleb, ANO 2011, zvítězil jen ve 4 obcích správního obvodu a ve dvou dalších se o vítězství dělil
s další stranou. Vítěze voleb v jednotliBohuslavice
Borovná
Černíč
D. Vilímeč
Doupě
Dyjice
H. Myslová
Hostětice
Jindřichovice
Klatovec
Knínice
K. Myslová
Krahulčí
Krasonice
Lhotka
Markvartice
Mrákotín
Mysletice
Mysliboř
Nevcehle
Nová Říše
Olšany
Olší

KDU/ČSL
ANO
KDU/ČSL
KDU/ČSL
Zelení
KDU/ČSL
ANO
TOP/ODS
Piráti
KSČM
TOP
Piráti
ANO
KDU/ČSL
ANO
KDU/ČSL
KDU/ČSL
KDU/ČSL
ČSSD
ANO
KDU/ČSL
TOP
KDU/ČSL
KDU/ČSL
KDU/ČSL

%
28,20
36,36
36,84
52,63
25.00
38,46
41,66
19,04
25,00
27,27
18,36
46,15
15,68
48,57
26,31
28,00
29,67
18,75
32,35
16,66
44,96
80,00
40,00

vých obcích představujeme v následující tabulce. Na 38(!) hlasovacích lístcích,
které měli voliči v Kraji Vysočina k dispozici, jsme z telčského regionu zaznamenali dva uchazeče o křeslo v Bruselu. Za volební stranu LEV 21- Národní
socialisté to byl Ing. Jan Petrák z Černíče a za NE Bruselu - Národní demokraté
Tomáš Hamet z Panských Dubenek. /z/
%
Ořechov
P. Dubenky
Radkov
Rozseč
Řásná
Řídelov
Sedlatice
Sedlejov
Stará Říše
Strachoňovice
Svojkovice
Telč
Urbanov
Vanov
Vanůvek
Vápovice
Volevčice
Vystrčenovice
Zadní Vydří
Zdeňkov
Zvolenovice
Žatec

KDU/ČSL
ČSSD
ČSSD
KDU/ČSL
KDU/ČSL
TOP
ČSSD
Piráti
KDU/ČSL
KDU/ČSL
KDU/ČSL
ANO
ČSSD
ANO
KDU/ČSL
KDU/ČSL
ČSSD
ODS
KDU/ČSL
ANO
KDU/ČSL
KDU/ČSL
KDU/ČSL
Piráti
KDU/ČSL

27,27
27,27
39.47
52,17
19,04
40,00
42,85
28,88
43,82
30,76
41,66
22,68
33,33
28,57
25,00
41,17
37,5
34,48
40,00
52,94
42,85
29,41

24. zasedání zastupitelstva města

Noví přísedící u okresního soudu
V pondělí 28. dubna se v zasedacím sále
na telčském zámku uskutečnilo 24. zasedání v tomto volebním období. Zúčastnilo se
jej 20 členů. Omluven byl pouze RNDr. Miloš Vystrčil. Nejprve byl schválen bez výhrad závěrečný účet města za rok 2013,
jehož součástí byla zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření města, vypracovaná odborem kontroly Krajského úřadu
Kraje Vysočina. Dále byla schválena i účetní závěrka města za rok 2013. Na závěrečný
účet města pak navázal další projednávaný
bod programu, kterým bylo schválení přesunu peněžního zůstatku za rok 2013 ve výši cca 13,25 mil. Kč do rezervy rozpočtu.
Jelikož město Telč bude v letošním roce realizovat řadu rozvojových akcí, bylo dalším
rozpočtovým opatřením schváleno jejich
financování, a to rozdělením části rezervy
rozpočtu ve výši 13,97 mil. Kč.
Na zasedání bylo dále schváleno poskytnutí finančního příspěvku žadatelům o dotaci

z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón pro rok 2014. Více viz. příspěvek Které
památky se opraví na str. 5. Důležitým bodem jednání byla volba přísedících u Okresního soudu v Jihlavě na funkční období
2014-2018. Zastupitelé do této funkce zvolili oba navržené kandidáty, a to Jindřicha
Kaupu a Mgr. Miladu Študentovou. Pro
úplnost je nutné uvést, že Telč bude mít v této funkci celkem tři zástupce, neboť již dříve byl zvolen Ing. Bc. Jiří Havlíček. Na 24.
zasedání bylo schváleno uzavření dodatku
č. 4 mezi městem a společnostmi Panský
dvůr Telč, s.r.o., a PDT, s.r.o., ke smlouvám
ve věci projektu rozvoje a revitalizace území
Panského dvora (bývalý školní statek). Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce v podloubí
radnice, internetových stránkách města a je
k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Radosti a starosti telčského starosty
Kruhový objezd Na Hrázi je hotov
V části ulice 9. května po potok jsou kompletně hotovy vodovodní a kanalizační sítě a přepojeny přeložky plynu. Kruhový
objezd je vydlážděn, obrubníky v ulici 9.
května jsou položeny až k potoku, jsou položeny všechny podkladové vrstvy silnice a dokončuje se první asfaltová vrstva.
Po jejím položení bude zprůjezdněn kruhový objezd do ulic Hradecká, Na Hrázi
a Srázná a propoj ulic 9. května, Křížova
a Komenského. Poslední asfaltová vrstva bude položena až při dokončení všech
prací. To je reálný stav v této části ulice 9.

Značenou objízdnou trasou i nadále zůstává silnice kolem židovského hřbitova.

Máme dotaci na chodníky

Dobrá zpráva pro obyvatele ulic Hradecká,
Na Hrázi, 9. května a Dačická. Město uspělo s žádostmi o dotaci na chodníky, které
byly předloženy na Státním fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace na uznatelné
náklady akcí je 85 %. Aby se ještě letos podařilo chodníky vybudovat, je ale ještě třeba zvládnout hodně administrativy. První
na řadu přijdou ulice Na Hrázi a 9. května
včetně obou nových kruhových objezdů.
Tady je už definitivní podoba chodníku

Snahou města je v rámci budování bezbariérových chodníků vyřešit i veřejné osvětlení, zeleň, parkování pro auta i vjezdy
k nemovitostem a přihlédnout i k požadavkům obyvatel. To je ale značně složité. Dotační pravidla pro chodníky striktně
stanovují jejich šíři a sklon a jejich napojení na vjezdy do domů. A „silniční“ normy
zase kromě šíře vozovek stanovují i šíři
a umístění parkovacích stání. Jejich nesplněním hrozí nezkolaudování stavby a ztráta dotace. Jednoduše řečeno - před každým domem nelze mít stání pro auto, musí
vzniknout přijatelný kompromis. Ve Štěpnici se to podařilo, věřím, že stejně tomu
bude i v nyní rekonstruovaných ulicích.

Podzemí je obestřeno tajemstvím

Tak to ostatně bylo a je u všech podobných
prostor. Část telčského podzemí ale své tajemství postupně odhaluje. Zatím s jeho
skrytými nástrahami bojovali projektanti
firmy AS Project a po nich pracovníci stavební firmy Starkon. Jejich společné úsilí už je dnes více než patrné. Po vyčištění
a odkopání materiálu ze sklepů pod zuškou se nyní se stavbou posunuli do další
fáze. Jsou hotovy nové podlahy a pracuje
se na dalších stavebních detailech nutných
pro zpřístupnění těchto prostor veřejnosti. A hlavně se připravuje vše potřebné pro
instalaci rozvodů sítí pro moderní prezentační techniku. Naopak stále trochu tajemní jsou tvůrci vlastního programu expozice. Jeden z nich pouze prozradil: „Bude to
o Telči, historii, osobnostech a dalších zajímavostech, to vše netradičně prezentováno… Ale v této fázi ještě nechceme více
prozrazovat.“ Tak se tedy nechme o prázdninách překvapit.

Opožděné blahopřání

TUNISKÉ UNESCO. 17. května zahájil ve vstupní síni radnice výstavu fotografií o tuniských
Foto: Ilona Jeníčková
památkách UNESCO sám velvyslanec Tuniska v ČR Moncef Hajeri.
května na začátku června. V části „za potokem“ jsou rovněž hotovy městem realizované inženýrské sítě a nyní probíhají práce
na odvodnění komunikace a připravuje se
pokládka spodních vrstev pro silnici a kruhový objezd. I zde běží práce podle harmonogramu, takže pořád platí, že pokud se
nevyskytnou nějaké komplikace, celá akce
by měla být hotova do konce srpna. Zprůjezdněním kruháku a uvedených ulic dojde
k nárůstu dopravy v ulicích Luční a Křížova. Chtěl bych proto požádat řidiče o maximální ohleduplnost jak vůči sobě, tak
i k obyvatelům těchto ulic. Tyto ulice nejsou vzhledem ke svým dispozicím určeny
pro intenzivní provoz, mají jen ulehčit dopravní situaci obyvatelům této části města.

doprojektována a byla i projednána s obyvateli na setkání v rámci silnice. V současnosti se už řeší výběrové řízení na dodavatele, a pokud vše klapne, mohly by se
začít chodníky dláždit začátkem července.
Další na řadě bude zbytek ulice Hradecká.
Zde se nyní pracuje na úpravách projektové dokumentace. Ta bude začátkem června
na veřejném jednání projednána s obyvateli ulice a následně by se mohlo začít soutěžit. Pokud nedojde ke komplikacím, mohlo
by se začít stavět v srpnu.
Třetí na řadě bude ulice Dačická. Zde bude
mít příprava podobný průběh – doprojektování, projednání s obyvateli, výběrové
řízení na dodavatele a zahájení realizace
pravděpodobně v září.

To, že máme juniorského mistra Evropy v silovém trojboji, jste si mohli přečíst
v minulém čísle Telčských listů. Protože to
ale bylo už po uzávěrce, nestihl jsem Davidu Lupačovi k jeho velkému úspěchu popřát. Takže, Davide, dodatečně blahopřeji
a děkuji za skvělou reprezentaci.
Roman Fabeš

Po uzávěrce

Poslanecká návštěva
Ve středu 21. května navštívili Telč členové důležitého sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Členkou
výboru je také známá vysočinská poslankyně a bývalá starostka Havlíčkova Brodu
Jana Fischerová.
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Vzpomínáme na 20. století

Na co jiného můžeme v dnešním díle seriálu vzpomínat než na nedělní dopoledne v bosenském Sarajevu před sto lety.
Je právě 10,25 v neděli 28. června 1914
a následník rakouského trůnu Ferdinand
d´Este s manželkou Žofií vysedli z automobilu Gräf und Stift37 registrační značky A-III-118 a míří na sarajevskou radnici.
Za volantem vozu, který za necelou půlho-

dinu vstoupí do světových dějin, sedí telčský rodák Leopold Lojka (17.9.1886).
V 10,52 třesknou výstřely z poloautomatické pistole Fabrique Nationale FN Model 1910 ráže 7,65 mm se sériovým číslem
#19074 Gavrila Principa. Důvod k Velké,
později I. světové, válce je na světě.
Za poskytnutí snímku děkujeme
Jiřímu Skoupému.

L. Lojka má zase
pomník

Připomínáme si

V rámci dvoudenních vzpomínkových akcí ke stému výročí I. světové války v Brně
28. a 29. června se v neděli 29. 6. uskuteční na tamním Ústředním hřbitově na Vídeňské ulici v 11 hodin slavnostní odhalení
pamětní desky na hrobě Leopolda Lojky
(*17. 9. 1886, Telč), řidiče automobilu následníka trůnu Ferdinanda d´Este. O obnovení hrobu telčského rodáka se zasloužil
Brněnský městský střelecký spolek, který
připravil i jeho slavnostní odhalení.

Novou poštmistrovou
je Věra Svatoňová
Od 1. května je novou poštmistrovou
pošty v Telči Věra Svatoňová. V téměř
200leté historii zdejšího poštovního úřadu
je 19. vedoucí této stále důležité instituce ve městě a teprve čtvrtou ženou v této
zodpovědné funkci.
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100 roků

● 11. června 1914 se ve Vídni narodil
Karel Slonek (+16.7.1994, Praha). Ještě
v průběhu války se s ovdovělou matkou
(jeho otec padl) vrátil do Telče, kde v roce 1932 maturoval na gymnáziu. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity
vystudoval matematiku a fyziku. Ve Fyzikálním ústavu ČVUT, později ve Výzkumném ústavu materiálů v Praze - Běchovicích, se stal předním českým odborníkem
na zkoušení materiálů ultrazvukem.

10 roků

● 11. června 2004 zemřel v Telči P. Karel
Hons (*17. 10. 1929, Telč). Po studiu strojní průmyslové školy pracoval do poloviny
šedesátých let jako konstruktér. V té době
aktivně působil v místních pěveckých a hudebních souborech jako výborný zpěvák
a hráč na housle a varhany. V roce 1972 byl
vysvěcen na kněze. Ve farnostech, kde působil, zanechal nejen zřetelnou stopu pastorační činnosti, ale také opravené kostely a farní budovy. V roce 2001 se vrátil
do Telče, kde, pokud mu to zdraví dovolilo, vypomáhal obětavě v duchovní správě.

2010 - 2014

Starosta „před tabulí“
Současné volební období je téměř za námi a na podzim budou „opět“ komunální volby. V několika dílech postaví Telčské
listy starostu Romana Fabeše na pomyslný školní stupínek a zeptají se: „Co přinesly uplynulé čtyři roky Telči pozitivního,
a co se nepodařilo?“ Druhým tématem je
životní prostředí.
Životní prostředí je jednou z priorit rozvoje města. Uplynulé období tak bylo ve znamení významných investic do této oblasti.
Nejvíc peněz šlo do vodovodů a kanalizací. Kompletní sítě byly vybudovány
v ulicích Myslibořská, Třebíčská, Na Posvátné, Štěpnická, Slavatovská a Hradecká. V letošním roce budou ještě dokončeny vodovod v ulici 9. května a kanalizace
v Radkovské ulici. Bez těchto investic by
nebylo reálné kompletně opravit uvedené
ulice. Městu se také dařilo v oblasti úspor
energií. Realizovali jsme zateplení budov
Polikliniky, úřadu a obou základních škol,
před zahájením je budova MŠ v Nerudově ulici. Spolu s nákupem energií na burze jsme tak ušetřili statisíce korun. Po řadě
pokusů se nakonec podařilo ve spolupráci s nájemcem revitalizovat Staroměstský rybník. A díky nálezům na jeho dně
poznat i kus telčské historie. V rámci rekonstrukcí ulic a veřejných prostranství
pokračujeme i v úpravách zeleně. Po Oldřichově náměstí byly upraveny parkové
plochy i na náměstí Bratří Čapků, na náměstí Zachariáše z Hradce a i na Parkaně.
Nová zeleň je vysazována i v opravených
ulicích. Po loňské vichřici, která ve městě poškodila řadu stromů, došlo ke kontrole jejich zdravotního stavu a následnému
vykácení těch poškozených. Místo nich
probíhá intenzivní náhradní výsadba. Díky péči pracovníků Služeb i řady obyvatel
je zeleň ve městě v dobrém stavu. Na druhé straně se ale najdou takoví, kteří ji auty rozjíždí… Do výše uvedených oblastí
bylo v tomto období investováno zhruba
150 milionů korun. Tyto akce by nebylo
možné realizovat bez dotací, které pokryly více než 60 % nákladů. Složitá situace je v oblasti odpadového hospodářství.
Přestože roste počet kontejnerů a zlepšuje se třídění odpadu, ceny za komunální
odpad jsou vysoké. Do budoucna bychom
proto chtěli nastartovat změny v systému svozu, a tím zlevnění této služby pro
obyvatele. Město se zapojilo i do projektu
monitoringu ovzduší. Jsem rád, že výsledky potvrdily, že patříme mezi města s nejčistším vzduchem.

Které památky se opraví
Jak informujeme na straně 2, rozhodli zastupitelé města 28. dubna o rozdělení finančních příspěvků na opravu nemovitých
kulturních památek z Programu regenerace MPZ a MPR. Pro Městskou památkovou rezervaci Telč přidělilo letos Ministerstvo kultury 1.475 tis. Kč a pro Městskou
památkovou zónu Telč - Staré Město 200
tis. Kč. O tom, které památkové objekty
se opraví, informoval TL Mgr. Jiří Křenek
z odboru rozvoje MěÚ:
• Parkanová bašta a parkanová hradba, čp. 27, ul. Palackého (výměna šindelové střešní krytiny a oprava kamenného zdiva)
• Dům čp. 64, nám. Zachariáše z Hradce
(obnova fasády na náměstí)

• Dům čp. 137, Slavatovská ulice (obnova
fasády do ulice)
• Dům čp. 57, nám. Zachariáše z Hradce
(oprava a restaurování fasády na náměstí)
• Dům čp. 46, nám. Zachariáše z Hradce
(obnova fasády na náměstí)
• Dům čp. 30, ul. Palackého (oprava krovu
a výměna krytiny)
• Mariánský sloup, náměstí Zachariáše
z Hradce (VI. etapa restaurování - dokončení)
• Domov pro seniory (dokončení obnovy
dvorní fasády)
Jiří Křenek současně připomněl, že poskytnutí státní dotace závisí na vydání rozhodnutí Ministerstva kultury. Předpokládá, že
tak jako v předešlých letech bude vydáno
do konce července.

Otevírá se železniční expozice.
Na nádraží v Telči
V rámci projektu DY-THA RAIL vznikla
v objektu železničního depa na telčském nádraží unikátní expozice mapující historii železniční dopravy v ČR a v Rakousku. Výstavu připravilo Město Telč ve spolupráci
se Společností telčské místní dráhy. K vidění jsou i unikátní vozy, které dříve brázdily
železniční tratě. V expozici se také seznámíte
s historií a současností železniční tratě Kostelec - Telč - Slavonice - Schwarzenau včetně dobových fotografií a dalších dokumentů.
Pro zájemce je připraven i odborný výklad,
který poskytnou zástupci společnosti Telčské
místní dráhy, která zajišťuje provoz expozice.

Expozice depa je přístupná:
v období od 15. června do 15. září v pátek 13:00 – 16:00, v sobotu a neděli 9:00
– 12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod. Od poloviny července do počátku srpna (v době Prázdnin v Telči) pak každý den 13:00
- 16:00 hod., v sobotu a neděli 9:00 – 12:00
hod. a 13:00 – 16:00 hod.
Návštěvu expozice mimo uvedenou dobu
je možné domluvit na tel. číslech:
+420 728 136 662, +420 605 176 997,
+420 725 963 852
Vladimír Švec
ved. odboru rozvoje

Boženko, sbohem!
2. květen 2014 – den, kdy jsme se rozloučili s paní Boženou Kadeřávkovou.
Nechci vyzvedávat a popisovat její zásluhy pedagogické, zásluhy v kultuře,
ekologii či dalších oborech, kterým se
věnovala. Dovolím si vzpomínku a pohled osobní. Myslím, že ji můžu nazvat
kamarádkou, přítelkyní, přestože nás
věkově dělilo patnáct let. Měly jsme
podobné zájmy a vkus, pokud šlo o literaturu, hudbu, shodly jsme se i v názoru na politické dění. Náš vztah byl tak
blízký, že jsme si mohly svěřit důvěrnosti osobní, životní. Probíraly jsme radosti a starosti s dětmi a vnoučaty. Tak,
jak vše život přinášel. Ačkoliv o tom
nahlas moc nemluvila, na své dva syny byla hrdá, a právem. Z vnoučat měla
radost – starší našla své místo v životě, mladší dvě holčičky byly její sluníčka. Rodina pro ni byla hnacím motorem
a útěchou v těžké nemoci, kterou snášela s humorem jí vlastním. Bylo obdivuhodné, s jakým nadhledem se o nemoci dovedla bavit a jak celou léčbu
zvládala. Do posledních chvil žila svůj
život naplno, jak jen jí to zdraví dovolovalo. Zemřela v kruhu svých nejbližších, nejmilovanějších. Rozloučili jsme
se s ní školním zvoněním, za doprovodu jejích oblíbených písní a dojemných
slov synů Lukáše a Honzíka. Celý obřad se nesl v Boženčině duchu a žádné
jiné rozloučení nemohlo vystihnout její naturel, skromnost a lidskost. Kluci,
zvládli jste to na jedničku! Díky. Mottem smutečního oznámení byla věta,
kterou při odchodu z domu říkávala:
„Kluci, vypla jsem troubu?“ Ach, ano,
Boženka „vypnula troubu“. Bude nám
po ní smutno, ale prázdné místo nezůstává – tím, čím naše životy duchovně naplnila, to je zásoba na dlouhá léta či celé životy dopředu. A tak jen
doufám, že jednou, snad, „tam někde“
se s mými blízkými, a to je i Boženka, setkáme. Vždyť jsme si toho ještě
tolik neřekly... Boženko, ne sbohem,
ale na shledanou!
Helena Grycová

Přednáškový cyklus NPÚ Telč

Ležáky.
Tragédie ve stínu Lidic
11. června v 18 hodin
MgA. Naďa Rezková-Přibylová
Univerzitní centrum
Masarykovy univerzity v Telči
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Policie ČR Telč informuje
Zemřel cyklista

Srážka aut ve Staré Říši

V pátek 25. dubna odpoledne došlo k tragické dopravní nehodě v Horních Dubenkách. Na křižovatce se zde srazil cyklista se Škodou Octavia. Osmasedmdesátiletý
muž utrpěl při střetu těžké zranění, kterému
při převozu do nemocnice podlehl. Policisté provedli u řidiče automobilu dechovou
zkoušku, při které požití alkoholu vyloučili.
Cyklista při jízdě nepoužil ochrannou přilbu.

V sobotu 3. května došlo ve Staré Říši
ke střetu vozidel Opel Astra a BMW. Řidič jedoucí od Nové Říše na Hladov vjel
do křižovatky, kde se střetl s Opelem Astra jedoucím po hlavní silnici od Telče
na Třebíč. Ke zranění osob při nehodě nedošlo. Policisté provedenými zkouškami
u obou řidičů požití alkoholu vyloučili.
Škoda na vozidlech byla vyčíslena přibližně na 220 tis. Kč. Řidič BMW se dopustil
dopravního přestupku, za který mu policisté uložili blokovou pokutu.

V Markvarticích přišli
o traktor
Policisté pátrají po pachateli, který odcizil
v Markvarticích mezi odpolednem 29. dubna a ránem 30. dubna traktor Zetor 7245,
včetně dokladů a vlečky. Dále pachatel odcizil motorovou pilu, pákové nůžky na stříhání větví a další věci. Krádeží způsobil
obecnímu úřadu škodu přes 260 tisíc korun.

Vandal poškrábal auto
V době od odpoledne 30. dubna do rána 2.
května poškrábal zatím neznámý pachatel
lak automobilu VW Caddy, který stál zaparkovaný mezi domy na sídlišti U Štěpnického rybníka. Majiteli vznikla škoda
přibližně 10 tis. Kč.

Opilec za volantem
v Hradecké ulici
Policisté přistihli 22. dubna ráno v Hradecké
ulici při řízení vozidla Ford Mondeo třiačtyřicetiletého muže, který měl přes dvě promile alkoholu v dechu. Muži další jízdu zakázali a na místě mu zadrželi řidičský průkaz.

Přestupkový rekordman
ve Vápovicích
Ve čtvrtek 8. května prováděli policisté dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu ve Vápovicích. Krátce před
třetí hodinou odpoledne kontrolovali vozi-

dlo Škoda Forman s přívěsným vozíkem.
U jeho šestačtyřicetiletého řidiče naměřili
1,87 promile alkoholu. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.
Policisté zjistili u řidiče řadu dalších přestupků, nebyl připoután během jízdy bezpečnostním pásem, vozidlo ani vozík
nebylo osvětleno, automobil byl bez registračních značek a přívěsný vozík nebyl
připojen k rozvodu vozidla. Řidič navíc
nepředložil doklady nutné pro provoz automobilu a přípojného vozidla.

Na Kasárnách jako na F1
V sobotu 10. května prováděli policisté měření rychlosti a dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu na křižovatce
Kasárna, kde je nejvyšší dovolená rychlost
snížena dopravním značením na 60 km/h.
Před druhou hodinou odpoledne projel měřeným úsekem Mercedes Benz, kterému
policisté naměřili rychlost 123 km/h. Řidič,
cizinec, se dopustil závažného dopravního
přestupku, který nelze řešit v blokovém
řízení. Policisté mu uložili kauci, kterou
na místě zaplatil.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Hasičské zprávy
V minulém měsíci zasahovala jednotka
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina z Telče při sedmnácti událostech.
Jednalo se především o technické zásahy,
dopravní nehody a také požár osobního automobilu v Tobiáškově ulici. Hasiči mimo jiné pomáhali zdravotnické záchranné
službě při snesení pacienta v Telči, otevírání uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení ve Staré Říši a v Telči. Ve dvou případech byla technická pomoc spojena se
záchranou osoby se sebevražednými úmysly. Hasiči také zasahovali u další dopravní
nehody na Kasárnách, při které byly zraněny čtyři osoby, a u dopravní nehody ve Studené, kde došlo ke smrtelnému zranění spolujezdce a dalším třem těžkým zraněním.
Podle zprávy npor. Mgr. Jiřího Fišary,
velitele stanice Telč
HZS Kraje Vysočina pořádá

v úterý 17. června v 10 hodin
na náměstí Zachariáše z Hradce
krajskou soutěž

ve vyprošťování osob
z havarovaných vozidel
Přijďte se podívat na náročnou práci profesionálních hasičů při záchraně lidských životů.
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KDYŽ JDE O ŽIVOT. Hasičská soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel je
nejen atraktivní, ale i poučná podívaná na náročnou práci hasičů. Připomínáme ji snímkem
z loňské soutěže ve Velké Bíteši. Do Telče soutěž zavítá v úterý 17. června dopoledne.
Foto: Archiv HZS Vysočina

Po uzávěrce

Výběrové řízení na zaměstnance MěÚ Telč
Do 13. 6. 2014 do 14 hod. běží lhůta pro podávání přihlášek do výběrového řízení na obsazení pracovní pozice referent sociálního odboru MěÚ Telč. Pracovní
místo je na dobu určitou - do 31. 8. 2015. Více na úřední desce, která je přístupná i na internetových stránkách města na adrese http://www.telc.eu/uredni deska
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Bezpečnější Kasárna
V březnových Telčských listech jsem sliboval, že se kvůli křižovatce na Kasárnách
vypravím na Ministerstvo dopravy. Nakonec jsem postup změnil a nejdříve jsem navštívil krajské ředitelství policie na Vysočině a tam jsem s odborníkem na dopravu
plk. Janem Kostečkou diskutoval o možnosti snížení rizika havárie na této křižovatce. Potěšilo mě, že nápad instalovat
v dostatečné vzdálenosti před křižovatkou
na hlavní silnici Jihlava - Znojmo (I/38)
zpomalovací semafory, který jsem částečně okoukal, se setkal s pochopením a pod-

porou. Princip fungování zpomalovacích
semaforů všichni známe. Jejich instalace
by na rozdíl od dopravních značek spolehlivě zpomalila auta přijíždějící ke křižovatce od Jihlavy a Znojma a tím by se významně prodloužila doba na přejetí křižovatky
pro řidiče ve směru od Telče a Třebíče.
Jestli budou nakonec zpomalovací semafory instalovány, bude záležet na Ředitelství silnic a dálnic, případně Ministerstvu
dopravy. Jednání v této věci chci vyvolat
co nejdříve.
Miloš Vystrčil, senátor

CHYTRÉ SEMAFORY. Návrh senátora Miloše Vystrčila by určitě omezil podobné situace na Kasárnách, jako byla ta, kterou tam letos v dubnu zachytil Tomáš Blažek. Podaří
se ho prosadit?

Certifikát za podíl
na rekordu
Jak píšeme na jiném místě, 804 cyklistů
vytvořilo 2. května na náměstí český rekord v počtu kolařů v určený čas na daném místě. Pokud jste se na rekordu
podíleli, můžete získat originální certifikát o své účasti. Protože pelhřimovská
Agentura Dobrý den, která je uděluje,
nabízí certifikáty v různých cenových
relacích, doporučují telčští pořadatelé
nejprve si na agentura@dobryden.cz vyžádat cenovou nabídku. Pro „skromnější“ rekordmany má Jiří Holubec dobrou
zprávu: „Ve směnárně Ing. Brzka na náměstí bude možné si nechat okopírovat
originál certifikátu, který obdrží Spolek
telčských velocipedistů. Nebude na něm
bohužel jméno účastníka rekordu, ale
bude stát pouhých 20 Kč.“

Policie varuje:

Válečná munice
stále hrozí
Téměř 70 roků po válce stále hrozí nevybuchlá munice. Od začátku letošního roku
vyjížděli policejní pyrotechnici v Kraji Vysočina k osmadvaceti nálezům munice, která pochází zejména z období druhé světové
války. Nebezpečí nalezené munice tkví zejména v tom, že není zřejmé, v jakém stavu se nachází iniciační mechanismy. Pokud
kdekoli – ať již při výkopových pracích, při
úklidu ve starých objektech nebo na procházce v lese – naleznete podezřelé předměty a budete mít byť jen stín podezření, že
by se mohlo jednat o munici či její součásti,
dodržujte důsledně následující pokyny:
• Přerušte veškeré práce!
• S předmětem v žádném případě nijak nemanipulujte a vůbec se ho nedotýkejte!
• Okamžitě přivolejte Policii ČR!
• Podle možností a okolností do příjezdu
policie zajistěte, aby se k předmětu nepřiblížila jiná osoba!
Neobávejte se nález munice ohlásit. Činíte
tak v dobré víře a ve snaze zabránit škodám
na životech, zdraví a majetku osob. I kdyby
přivolaný pyrotechnik na místě konstatoval,
že se o munici nejedná, nebude vám nic vyčítat. Je lépe, pokud policisté vyjedou stokrát kvůli prověření předmětu připomínajícího munici, než aby vyjížděli až následně
k ohledání místa činu po výbuchu.
Nprap. Martin Dušek
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

Opět se bude „soutěžit“ o květinovou výzdobu
Město Telč prostřednictvím Telčských listů opět vyhlašuje soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu oken, domů a jejich nejbližších okolí.
„Od června do září bude odborná komise průběžně sledovat a dokumentovat zajímavé květinové kompozice oken, balkónů a dekorační zeleň domů a předzahrádek,
viditelnou z veřejného prostranství. V říjnu
pak komise soutěž vyhodnotí a vybere nejzajímavější řešení,“ připomněla místosta-

rostka Hana Müllerová. Výsledky soutěže
budou zveřejněny v listopadovém čísle Telčských listů a ceny, v podobě dárků souvisejících s pěstováním květin, předá vedení
města na setkání všech oceněných a organizátorů soutěže. „Nejedná se o soutěž
v pravém slova smyslu. Řadu let dobrovolná občanská iniciativa mimořádně pozitivně ovlivňuje vzhled města. Vyhlášení
soutěže je prostředkem, jak ji alespoň symbolicky ocenit,“ dodala H. Müllerová.

Roštejn v novém osvětlení
Pravidelní návštěvníci hradu budou v letošní sezóně překvapeni novým nasvětlením
vystavených předmětů v expozicích a při večerních pořadech osvětlením nádvoří i věže. „Náročná rekonstrukce celé elektroinstalace je dokončena. V současné době se
dolaďují konkrétní scény pro různou denní a noční dobu,“ uvedla pro TL kastelánka
Zdena Vaníčková
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Arts&film Telč 2014
12. - 14. června
X. EVROPSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL O UMĚNÍ

Čtvrtek 12. 6.
Slavnostní zahájení festivalu
Náměstí Zachariáše z Hradce
16:00 – 16:30
Jezdecké fanfáry
trubači Telče a Dačic, umělecký vedoucí Evžen Mašát
Zdravice Vojtěcha Jasného
Radnice
16:30
Vernisáž výstavy Až přijde kocour
malby studentů ZUŠ Telč pod vedením Alice Grünwaldové
hudební vystoupení studentů ZUŠ Telč
Náměstí Zachariáše z Hradce
17:30
Koncert Žofie Kabelková & Co.

Pátek 13. 6.
Projekce, seminář, přednáška
Radnice a Lannerův dům
10:00 – 17:00
Projekce I. a II. soutěžních filmů Arts&film
Lannerův dům
10:00 – 11:00
Telč a hudba - PhDr. Petr Koukal, NPÚ ú.o.p. Telč
10:15 – 11:00
Projekce Böhmische Dörfer – Česká vesnice
přihlašovatel Film&Sociologie
11:00 – 12:00
Česká republika – Filmový turismus – Mgr. Jiří Dužár
CzechTourism
Galerie Hasičský dům
16:00
Pocta Telči
Slavnostní vernisáž výstavy Viktora Zakrynycny
úvodní slovo Mgr. Daniel Novák, ředitel Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě
Náměstí Zachariáše z Hradce
17:00 – 18:30
Jazzový koncert Breeze Band Jiřího Suchého a sólisté
Amstrong Revival – František Procházka, Jaroslav Zvoník,
Zuzana Gamboa
v přestávkách módní doplňky Dagmar Procházkové
Vyhodnocení soutěže „Česká inspirace – Města plná života“
18:45
Start balónu

Sobota 14. 6.
Radnice a Galerie Hasičský dům
10:00 – 16:00
Projekce soutěžních filmů Arts&film
Výstavy po dobu festivalu:
Galerie Hasičský dům
Pocta Telči, Viktor Zakrynycny
Radnice
Až přijde kocour, malby studentů ZUŠ Telč
Věž sv. Ducha
Obrazy Jana Křena
Keramika a design Střední uměleckoprůmyslové školy
Bechyně

Pozvánka na koncert KPH

Pocta Mistru Josefu Sukovi (houslistovi)
Mladý talentovaný houslista Miroslav Ambroš chce tímto koncertem vzdát hold svému učiteli a spoluhráči, potomkovi slavných skladatelů Antonína Dvořáka a Josefa Suka, Mistru
Josefu Sukovi. Klavírní spolupráce Zuzana Ambrošová.
Koncert se koná v pondělí 23. června v sále ZUŠ v 19:00 hod
str. 8

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

21. - 30. 6. – Mezinárodní divadelní festival Divadlo evropských regionů - XX.
ročník a Open air program 2014
Oslava divadla na všech scénách Klicperova
divadla a Divadla Drak a při venkovní produkci Open Air i v parcích, uličkách starého
města a jeho zákoutích.

CHEB

11. - 14. 6. - Chebské dvorky
Krajský festival uměleckých projektů s mezinárodní účastí.
26. - 29. 6. - FIJO Mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů.

JINDŘICHŮV HRADEC

20. - 22. 6. – Živý Hradec
Multižánrový hudební festival – přivítání letního slunovratu a oslava svátku hudby
(centrum města).

KUTNÁ HORA

21. - 22. 6. - Královské stříbření Kutné
Hory
Historická slavnost s návratem do středověku.

LITOMYŠL

13. 6. - 6. 7. - 56. ročník Mezinárodního
operního festivalu Smetanova Litomyšl
a 10. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle.

POLIČKA

17. 5. – 31. 8. – výstava Hry a klamy
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce umíte prolnout svůj obličej s obličejem svého partnera, už jste si s někým šeptali na dálku dvaceti metrů? Přijďte a vyzkoušejte!

TELČ

12. - 14. 6. – X. ročník Evropského filmového festivalu o umění Arts&film 2014.
Filmové projekce. Slavnostní vernisáž výstavy Viktora Zakrynycny „Pocta Telči“
v pátek 13. 6. v 16 hod. v Městské galerii
Hasičský dům a od 17 hod. Jazzový koncert
Breeze Band Jiřího Suchého na náměstí Zachariáše z Hradce.

TŘEBOŇ

27. – 29. 6. - Okolo Třeboně
23. ročník multižánrového hudebního festivalu.
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz

Dotazník Lubomíra Janouška
Přináší jaro do Telče... To už můžeme sledovat při práci řezbářského mistra, obdivovat vkusné ozdoby, ale především zajímavé, osobité dřevěné betlémy. Nechce se
ani zdát, že na Velkém loubí pracuje, vystavuje a prodává od jara do podzimu téměř
třicet let. Je z Výčap na Třebíčsku, ženatý,
má dvě dospělé dcery a osobitý smysl pro
humor. V Dotazníku TL představujeme řezbáře Lubomíra Janouška.
Kdy jste začal s řezbářstvím?
Už jako malý kluk jsem měl svůj nůž a dřeva bylo všude dostatek. Začne to dřevěnou píšťalkou a skončí betlémem. Od kdy
se tomu ale už může říkat řezbářství, to
opravdu nevím.
Jaké byly Vaše první figurky?
Svatá rodina. Figurky byly jednodušší,
než dělám nyní, bylo na nich méně detailů
a bylo to na nich dost znát, že byly první.
Čím Vás upoutala betlémářská tematika?
Betlém představuje scénu ze života každého
z nás – příchod nového života a s tím je nerozlučně spojená radost, očekávání a naděje.

S jakým dřevem pracujete?
Figurky řežu ze suchého lipového dřeva,
na některé doplňky používám i vrbu, hrušku nebo třešeň. Na dřevěné šperky jsou dobrá barevná dřeva, jak domácí, tak i tropická.
Určitě také vystavujete…
Pravidelně se účastním vánoční výstavy
v Betlémské kapli v Praze, ostatní výstavy
podle možností. Občas se naskytne i příležitost vystavovat v zahraničí.
Kde nacházíte inspiraci pro nové figurky?

U betlémů jsou některé věci pevně dané
a pro to ostatní stačí dívat se kolem sebe,
mít otevřené oči a uši.
Kam betlémy nejvíce prodáváte?
Zákazníky si nevybírám, vybírají si zákazníci. Rád udělám betlém každému, komu se líbí a má o něj zájem. Moje betlémy
můžete najít na všech kontinentech kromě
Antarktidy. Když jsem s betlémy začínal,
hodně jich mířilo do zahraničí. V posledních letech zůstává většina produkce v naší republice.
Od kdy je nabízíte na telčském Velkém
loubí? Proč v Telči?
V Telči jsem začínal v roce 1986. A proč
zrovna v Telči? Před rokem 1989 byly s prodejem v Telči nejmenší problémy
a pak už to byl zvyk.
Kdy začíná prodejní sezóna?
To se v posledních letech nedá dost dobře
určit, proto se řídím podle kalendáře, většinou začínám 1. května. Až do podzimu
pak sedím v loubí, řežu figurky a zkoumám, jak to s tou prodejní sezónou ve skutečnosti je.
Který český betlém se Vám nejvíce líbí?
Máme u nás spoustu krásných betlémů, každý je něčím jedinečný, každý má svůj příběh. Nedá se to oznámkovat jako ve škole.
Jaký betlém se staví u Janoušků o Vánocích?
Možná tomu nebudete věřit, ale u nás
na Vánoce betlém nestavíme. Protože máme Vánoce rádi, máme betlém postavený
celý rok. Jsou v něm nejen moje figurky,
ale i figurky od mých kolegů - řezbářů.
Zbývá čas na koníčky?
Když se ptáte na koníčky, tak mě napadá,
že o jednom mém koníčku je vlastně celý tento dotazník. Kromě mé práce to můžou být třeba kaktusy, příroda, fotografování atd.
Sportujete? Oblíbený sport?
Taky občas, ale s přibývajícím věkem se
zkracuje čas na sportování a prodlužuje se
čas na regeneraci. A oblíbený sport? V létě
kolo a plavání, v zimě lyže, nic výjimečného.
Kniha, nebo televize?
Dá se zvládnout obojí.
Oblíbené jídlo? Kdo je šéfkuchař rodiny?
Když je hlad, je i kačena dobrá. Mám doma tři vynikající kuchařky, šéfkuchaře
jsme zatím nezvolili.
Vaše ideální dovolená?
S rodinou – u moře, na horách, na chatě
nebo kdekoli jinde.
Co Vám udělá radost?
Radost může udělat spousta maličkostí, asi
by to byl dlouhý seznam.
/h/

Pozvánka na výstavu do Řídelova

Kam jdeš, kdy přijdeš,
proč nevíš
Základní škola v Hradecké ulici prochází
důležitým milníkem ve své historii. Před
dvanácti lety, po zániku zvláštní školy
v Sedlejově, byla v jejím rámci zřízena základní škola praktická a posléze i základní škola speciální. Letos ji opouští Zdeněk Žákovský, historicky první absolvent
desátého ročníku základní školy speciální. Vrcholí tak důležitá kapitola vzdělávání v Telči, díky níž dostala řada dětí v regionu možnost vzdělávat se v příznivých
podmínkách, které by jim běžná základní škola nebyla schopna vytvořit. Přejeme Zdeňkovi mnoho dalších studijních
i osobních úspěchů a zveme vás na výstavu jeho maleb, která bude probíhat od 20.
6. do 27. 6. v Kulturním domě v Řídelově. Vernisáž se uskuteční 20. 6. v 16,30
hod. Zdeněk Žákovský využívá výtvarných prostředků k reflexi svého dlouholetého působení na naší škole. Jeho práce
je emotivní výpovědí o nejdůležitější etapě lidského života a nabízí divákovi zcela jedinečnou interpretaci okolního světa.
Při náhodném osobním setkání autor často klade zdánlivě nevinné, ve skutečnosti
však zcela zásadní otázky. Kam jdeš? Kdy
přijdeš? Proč nevíš? Na výstavě v Řídelově možná pochopíte, že Zdeněk Žákovský
se ve skutečnosti na nic neptá. Věty, které
formuluje, jsou totiž ve své nejhlubší podstatě větami oznamovacími.
Mgr. Jiří Kaman za kolektiv ZŠ Hradecká

ZŠ Hradecká
získala další
významné ocenění
V úterý 13. května 2014 obdržela škola
ocenění a certifikát Etická škola. Patříme
mezi školy zapojené do projektu pilotáže učebnic etické výchovy. Na naší škole se výukou etické výchovy zabýváme
dlouhodobě. Nejprve se etická výchova
vyučovala jako samostatný předmět, nyní se učí v rámci různých předmětů napříč školním vzdělávacím programem.
Většina našich učitelů absolvovala seminář na téma „Bezpodmínečné přijetí žáka“, který nás obohatil o další zkušenost
s etickou výchovou. Ocenění, které jsme
obdrželi, si velmi vážíme.
Mgr. Antonín Marek
koordinátor etické výchovy
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TL viděly I.

Krásnou skutečnost po 80 letech.

Foto: Jaroslava Melicharová

Folklor v máji v deštivé variantě.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU, platí i pro tolik úspěšné módní přehlídky v rámci Veteránské revue. Vloni překvapila jejich autorka paní Jarmila Kliková (na snímku) kolekcí svatebních šatů, letos dámským šatníkem od secese po 60. léta. Že budily pozornost i dětské
kočárky, nemusíme dodávat.
Foto: Jarmila Florianová
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Foto: Ilona Jeníčková

Zpěvačky jihlavského sboru Zvoneček měly po koncertu 27. dubna ještě dost energie
na honěnou v atriu Domu s pečovatelkou
službou, kde pro ně pořadatelé připravili
malé občerstvení.
Foto: Pavel Boček

Před sto lety vypukla I. světová válka

Za císaře pána...

3. pokračování
Předchozí díly vyšly v Telčských listech č. 3 až 5/2014

Vojenský lazaret v Telči
za I. světové války
Mgr. Jana Dostálová

Starost o rekonvalescenty tedy připadla na doktora Krupičku, sestru
Margaretu Linhartovou a Leopoldinu Zelenkovou, Marii Böhmovou,
Antonii Terbovou a Adélu Kopeckou. O práci v domově pro rekonvalescenty projevil zájem i švédský šlechtic Erik von Levenhaupt. Toto
místo mu doporučil vrchní lékař vojenské nemocnice v Leipnitz. Levenhaupt zaslal svou žádost hraběti Podstatskému v říjnu roku 1916
ze Stockholmu. Byl zkušeným rehabilitačním pracovníkem a masérem, o této činnosti měl osvědčení z roku 1902.

I to se za Velké války stalo:
Na podzim roku 1914 narukoval do války, která měla skončit
do Vánoc, tehdy čtyřicetiletý František Geist ze Studené. Jak se
konec války oddaloval, přišel povolávací rozkaz i jeho synu Josefovi a nakonec, 11. února 1918, i mladšímu Bohumilovi. Když
nastoupil k 14. střeleckému pluku, nebylo mu ještě ani 18 roků!
Na podzim posledního roku Velké války se tak v Hallu in Tyrol setkali v uniformách otec se svými dvěma syny. Příběh měl šťastný
konec. Všichni tři se vrátili domů.

O Velké válce v Želetavě

16. 6. 1917 byl Kapesníkový den
Že je nadpis příspěvku nesrozumitelný? Pokud navštívíte skvělou výstavu věnovanou výročí I. světové války v obecní knihovně
v Želetavě, tak ho pochopíte. 16. června 1917 musel ředitel želetavské měšťanky, stejně jako jeho kolegové na jiných školách, vyslat na pokyn okresního hejtmanství žákyně vyšších ročníků sbírat
v domácnostech kapesníky a jiný bílý textil. Děvčata byla vybavena sběrovými archy, aby se vědělo, kdo přispěl (spíš asi kdo nepřispěl)... Rakousku - Uhersku v předposledním roce války již docházelo všechno. I kapesníky. Autorce výstavy, Olze Novákové, se
podařil shromáždit unikátní soubor dokumentů. A protože v té době
patřila Želetava do soudního okresu Telč, řada z nich, byť nepřímo,
připomíná to, co prožívali naši předci v Telči. Bohatě je zastoupena korespondence polní pošty. Josef Novák např. píše svému bratru Františkovi u pana Čápa v Telči na náměstí: „Dali mě k flugkompanii, k aeroplánům...“ Na výstavě najdeme i válečný deník Ignáce
Grünwalda ze Svojkovic, návody pro válečné stravování (i z listí je
dobrý čaj) a také téměř všechny panovnické manifesty. Včetně toho málo známého, který Mým národům zaslal císař Karel 17. října
1918. Bylo již pozdě...
Výstavu lze zhlédnout na radnici v Želetavě v době provozu knihovny v úterý a ve středu od 12 do 16 hodin, nebo po domluvě na telefonním čísle 732 216 213. Výstava potrvá do konce července.

Vánoce 1914 v lazaretu.
Od vypuknutí války pracoval v rehabilitačním institutu v Paříži, odkud byl nucen pro své německy znějící jméno odejít. Do Telče byl
ochoten přijet kdykoli po 1. listopadu 1916 a pracovat za ubytování
a stravu spolu s platem 200 korun měsíčně. Jakkoli byla tato nabídka
zajímavá a cenná, přišla pozdě. S koncem podzimu byl totiž lazaret
v Telči uzavřen. Stalo se tak z rozhodnutí vojenské nemocniční inspekce z blíže neuvedených důvodů. Lazaret byl uzavřen ke dni 25.
října 1916. Konkrétnější je dopis od předsedy Červeného kříže, který jako důvod uzavření uvádí epidemii, patrně neštovic, která se v regionu tou dobou velmi rozmohla. Za dobu fungování domova, tedy
do konce roku 1916, se v něm vystřídalo přes 200 pacientů. Pokud
se seznamy z přijímacích listů vojáků shodují s realitou, léčilo se jich
v lazaretu přesně 232. Zajímavým dokladem je dopis Františka Němce adresovaný hraběnce, ve kterém jí děkuje za dárek, který obdržel.
František Němec, který v domově pobýval v týdnu od 13. do 20.
července 1916, se totiž stal jubilejním, dvoustým pacientem: „Jako
dvoustý pacient, překvapen jsem byl milým dárkem. Vaší hraběcí milosti děkuji mnohokrát za milý mně dárek, jenž bude mi trvalou upomínkou na chvíle strávené v milém útulku zdejším, zřízeném rukou
pečlivou Vaší hraběcí milosti, a připomínat mi bude nejlepší chvíle
mojí těžké vojenské povinnosti.“
O jaký dárek se jednalo, v dopise nepíše, zmínky o něm nejsou ani
v účetních knihách. Poslední vojáci byli do lazaretu přijati na podzim
roku 1916. Péče celého personálu byla vzorná, vojáci si ji v dopisech
chválí a kritizují stav v jiných zdravotnických zařízeních. Z rekonvalescenthausu v Jihlavě přišel hraběnce lístek od Ignáce Mrkvy (21.
7. 1915): „Račte přijmouti lístek, v němž děkuji Vaší výsosti za Vaši
obětavost, kterou jste po celou dobu, jenž jsem v Telči strávil, mně
prokázati ráčila. Jsem právě v rekonvalescentenhausu, nevím, jak zde
dlouho pobudu, takové zde není, jako bylo u vás v Telči. Vzpomínám
denně na Vás a vůbec na všechny, kteří mi po celý čas svoji obětavost
a laskavost projeviti ráčili.“ Právě za vzornou péči o pacienty vyslovila vojenská inspekce pochvalu zejména hraběnce, stejně tak to učinil předseda Červeného kříže směrem k hraběti. V průběhu roku 1915
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byli za záslužnou práci Alois Podstatský-Lichtenstein spolu s dobrovolnou sestrou Margaretou Linhartovou oceněni vyznamenáním Červeného kříže II. třídy s válečnými dekoracemi, které jim bylo uděleno
arcivévodou Františkem Salvatorem. Stejné vyznamenání obdržela
i Leopoldina Podstatská na začátku roku 1916.

IV. Každodennost v lazaretu
Bližší informace o denním režimu v lazaretu nám bohužel nejsou známy a odvodit se nedají ani z dochovaných fotografií. S největší pravděpodobností měli pacienti, pokud to jejich zdravotní stav umožňoval,
povolené vycházky. Prostředí Parního mlýna, kam se lazaret přestěhoval v roce 1915, bylo pro rekonvalescenci z tohoto pohledu vhodnější. Pacienti zde měli více klidu a možnost trávit volný čas například
na přilehlé zahradě. Nejčastěji se pohybovali v blízkém okolí mlýna,
ale možné byly asi i návštěvy města. Na pár snímcích jsou zachyceni právě na vycházce směrem k městu, ale také na terase hraběcího
zámku. Nespornou výhodou pro rekonvalescenty pocházející z Telče či blízkého okolí byla možnost návštěv ze strany jejich rodinných
příslušníků. Snahou hraběcího páru bylo vytvořit v lazaretu rodinnou
a přátelskou atmosféru, která by vojákům dala zapomenout na válečné
útrapy. Proto se již v roce 1914 slavily v domově první Vánoce.

Nové knihy městské knihovny
Společnost knih lze volit lépe, než společnost lidskou. Tím spíše si
mezi knihami vybírej přátele pro celý život.
Seneca

Beletrie
Ohlsson: Andělé strážní; Braunová: Česká služka aneb Byla jsem au-pair po dvaceti letech; King: Doktor spánek; Benková: Haló, tady
tvoje láska; Stimson: Hra na lež; Gesthuysen: Jsme přece sestry; Giffin: Na čem záleží; Bauer: Vřesoviště; Forsyth: Seznam smrti; Guenossia: Vysněný život Ernesta G.; Merta: Pražská svatba; Körnerová: Třetí přístav; Petráková: Milovánky

Naučná
Vondruškovi: Vesnice; Kroupa: Telč; Pokorná: Vývojové poruchy
učení v dětství a v dospělosti; Primack: Úvod do biologie ochrany
přírody

Dětská
Šandera: Co vyprávěla houpací síť; Kinney: Deník malého poseroutky. Fakt smůla; Han: Vždycky budeme mít léto; Šandera: Naše
třídní je mimozemšťan; Vašíček: Zajatci Ďáblova chřtánu
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Jedlička, R.: Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie; Tollarová, B.: Jsme lidé jedné země; Hrabal, V.: Jaký jsem
učitel; Průcha, J.: Česko-anglický pedagogický slovník
Opatřilová, D.: Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob
s hybným postižením; Opatřilová, D.: Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami; Matoušek, V.: Jeskyně Čech, Moravy
a Slezska s archeologickými nálezy; Vondruška, V.: Život ve staletích. 15. století; Ruitz, M.: Láska, vztahy a přátelství
Pro TL připravila Ilona Martinů

Půjčovní doba městské knihovny
a Knihovny Univerzitního centra

červen až srpen
Po, St 8.30 - 12.00

Veselejší chvíle v lazaretu.
U Ferdinanda Drdáckého v Telči hraběnka objednala 8 krabiček svíček, cukroví na vánoční stromeček, 10 čokolád a 250 kusů bílkového
pečiva. V prvním železářském obchodě v Telči Ferdinanda Steidlera
byl 22. 12. 1914 vystaven účet na 20 kusů kapesních nožů po dvou
korunách. Zda se jednalo o vánoční dárky pro pacienty, je pouhá spekulace, ale vzhledem k datu pořízení je to velmi pravděpodobné.
Na oslavu příchodu nového roku 1915 byly do lazaretu objednány
dvě lahve punče a cukrovinky z obchodu Karla Kopeckého v Telči.
Ani v nemocničním prostředí tedy nebyly rekonvalescentům odepřeny oslavy významných událostí během roku. Zájem o zdraví a stav
vojáků nebyl jen ze strany hraběnky. Do lazaretu chodil na návštěvy
i Alois Podstatský. Kontakt mezi manželi Podstatskými a rekonvalescenty nebyl přerušen ani po jejich odchodu z Telče. Hrabě je navštěvoval v nemocnici v Jihlavě, kam jim občas dovezl i nějakou pozornost. Nejdůležitější byl však písemný kontakt, který mezi sebou
obě strany pravidelně udržovaly.
(Pokračování příště)
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13.00 - 17.00

Pá 8.30 - 12.00

Městská knihovna a Velká válka
Od května nabízí městská knihovna ve spolupráci s TL výstavku
dokumentů ke 100. výročí vzniku I. světové války: Dobové fotografie ● Kde v regionu najdete pomníky padlých ve válce ● Knihy věnované I. světové válce ad.
Pomozte nám výstavku aktualizovat zapůjčenými dokumenty
z telčského regionu.

Muzeum zve na výstavu

Velká válka na Telčsku
16. června ve 14 hodin bude v malé výstavní síni Městské galerie
Hasičský dům zahájena výstava dokumentů z Telčska ke 100. výročí I. světové války. Výstava potrvá do konce října.

mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
TL 6/2014

List MAS Telčsko (40)

Dnes představujeme: Jindřichovice

V Jindřichovicích vládnou hasiči. Dobře
Jindřichovice

První zmínka
o obci
1354

Nadmořská
výška
605 m n. m.

Počet
obyvatel
96

Představit Jindřichovice většinovému čtenáři TL není zrovna snadné.
Na houby se sem nejezdí, rybník ke koupání také v jejich blízkosti
není... Ono je to ale docela těžké i naopak. Z Jindřichovic se chodí
do školy do Želetavy, stejně tak k lékaři či na poštu. A samozřejmě
i nakupovat. Z kopce to je do sousedního městyse necelé 3 km. Na co
pak jezdit do Telče, vzdálené skoro 18 km? A tak rozdíl mezi Jindřichovicemi před čtvrtstoletím, kdy byly integrovanou obcí Nové Říše,
a dnes vidí jen ten, kdo jimi tehdy alespoň občas projížděl. Takových
ale není mnoho. Nakonec mi zcela neplánovaně pomohl starosta

Miroslav Brunner dvěma fotografiemi Jindřichovic. Na první je
nový obecní dům a na druhé ten původní. I čtenář, který do Jindřichovic nikdy nezavítal, vidí rozdíl na první pohled. A to neplatí jen
pro stavby na snímcích. Podobné to je s upravenou návsí a místními komunikacemi. Muž,
který stojí za proměnou Jindřichovic, odmítá
ale v našem rozhovoru mluvit o sobě. Do pomyslného křesla prvního muže obce usedl jako
mladý v roce 1994. I po dvaceti letech starostování nehovoří o sobě, ale o svých spoluobčanech a zastupitelích. A hlavně o hasičích. V tom
druhém případě to vyjde nastejno. Všichni členové zdejšího zastupitelstva jsou členy místního hasičského sboru, stejně jako dvě třetiny obyvatel. Ženy a děti nevyjímaje. Obecní dům, kterému domácí prý důvěrně říkají „špeluňka“, by mohl být ozdobou daleko větší
obce. Byl dokončen v roce 2010. Dílo v hodnotě více než 4 mil. Kč
přišlo nakonec sotva na polovinu. Zázrak? Ne. Pomoc všech obyvatel a hlavně zmíněných hasičů. Proto zde najdeme, vedle obecního
úřadu, jejich zbrojnici a společenskou místnost, o kterou se starají.
A také prodejnu potravin, kterou obec sama vybavila potřebným náZastupitelstvo obce: Miroslav Brunner, Zdeněk Janko,
Otto Báňa, Vít Bartoň, Bohumil Šafránek

Nový obecní dům v Jindřichovicích.

A ten původní.

bytkem a hradí její veškerý provoz. 15 m vysoká věž na sušení hadic
se stala nepřehlédnutelnou dominantou obce. Téma hasičů ale nejde v Jindřichovicích jen tak odbýt. V roce 1979 se zde konala jedna
z prvních hasičských soutěží „Hurá styl“ v tehdejší ČSSR. Koná se
dodnes jako soutěž O putovní pohár SDH, takže letos oslaví již 36.
výročí. Hasiči každoročně staví máj. „Rekordní byla v roce 1976, vysoká 43 metrů a stavěli jsme ji ručně,“ připomíná starosta Brunner.
Soutěžní družstva mužů a žen, která s podporou obce reprezentují
Jindřichovice na hasičských soutěžích nejen na Vysočině, mají k dispozici FORD Tranzit a další techniku jak pro soutěže, tak pro zásahy.
V posledních letech podpořila obec hasiče úctyhodnou částkou 400
tis. Kč. S hasičským tématem se rozloučíme krátkým ohlédnutím:
„Kdysi se zdejší soutěž „běhala“ za 60 vteřin, nyní drží její rekord
družstvo Sedlatic časem 16,75 vteřiny z roku 2011,“ říká starosta
Brunner. Ví o tom své. Řadu let působí jako oficiální rozhodčí požárního sportu. Vedle náročné vlastní práce a starostování stihne za sezónu až 30 hasičských podniků nejen na Vysočině, ale i v jižních Čechách. A tak se vůbec nedivím, že najít čas na schůzku pro rozhovor
v Telčských listech byl v jeho diáři docela problém. Poslední jindřichovické téma, a ne malé, je kaple na návsi. Předci dnešních obyvatel
ji postavili v roce 1897. O sto let později rozhodlo tehdejší zastupitelstvo o její generální opravě. Na kapli i věži byl vyměněn krov a krytina a byla zajištěna proti vlhkosti odvodněním obvodového zdiva.
V dalších letech pak obec financovala plynofikaci, rekonstrukci návsi, opravu místních komunikací a přípravu stavebních pozemků pro
novou bytovou výstavbu. „Jak tyto akce ukončíme, přijde na řadu také dokončení opravy kaple,“ říká na závěr Miroslav Brunner.
/z/

Foto: Oba snímky archiv OÚ Jindřichovice
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S Mikroregionem na kola
Plánovaný květnový termín byl kvůli nepříznivé předpovědi počasí přesunut na 26. - 28.
června. Mikroregion Telčsko tedy znovu zve
všechny příznivce cykloturistiky na třídenní
vyjížďku Regionem Renesance. Ve čtvrtek
začínáme v Telči, odkud se vlakem svezeme
do Slavonic a poté vyrážíme přes Rakousko
do Podhradí nad Dyjí. Páteční trasa pove-

de přes Jemnický mikroregion do Bohuslavic. V sobotu pokračujeme okolím Třeště.
Návrat přes Růženou a Vanůvek do Telče.
Denní trasa čítá cca 50 km. Doprovodné vozidlo zajištěno. Jako obvykle s námi můžete
jet jenom část trasy, třeba jen jeden den. Více informací či přihlášení na telefonním čísle: 567 223 235 nebo email mas@telcsko.cz

Ptáme se, ptáte se...

Jak zlepšit život v našem
regionu?
Semináře k připravované strategii rozvoje Mikroregionu Telčsko pro období 2014 až 2020:
Telč: čtvrtek 5. 6., 17:00 – 19:00, kancelář Mikroregionu Telčsko, nám. Zachariáše
z Hradce 4; Mrákotín: středa 11. 6., 17:00 –
19:00, zasedací místnost úřadu městyse; Nová Říše: čtvrtek 12. 6., 17:00 – 19:00, v restauraci U Šimáčků. Více informací k tvorbě
strategie získáte na e-mailu: mas@telcsko.cz
nebo na telefonu 777 022 355.

Mikroregionální střípky
Bohuslavice
22. 6. Skokové závody
Pořádá Hospodářský dvůr Bohuslavice

Černíč
13. 7. Dětský den
Akce se koná na fotbalovém hřišti. Pořadatelem je TJ Černíč. Zelená slavnost.

Hodice

26. června vyjede Mikroregion z náměstí na kolech

Ilustrační foto: Ilona Jeníčková

Vybavení klubovny v Jindřichovicích
K rekonstrukci Obecního domu v Jindřichovicích přispěla i Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko. V rámci projektu bylo
do společenské místnosti pořízeno osm stolů vyrobených na míru a kuchyňka se spotřebiči (trouba, mikrovlnka, varná deska
na zemní plyn). Odpadlo tak složité vypůj-

čování mobiliáře pro každou jednotlivou akci (posvícenské a pouťové posezení sousedů, oslavy životních výročí ap.). Realizace
projektu byla dokončena na jaře loňského
roku. Celkové výdaje se vyšplhaly na více
než 160 000 Kč, dotace činila 119 700 Kč.
Eva Skálová

1. 6. Dětský den
na fotbalovém hřišti je pro děti připravena řada soutěží. Začátek v 15.00 hodin. Pořádá OS
HRAD Hodice.
1. 6. Veteráni v Hodicích
Spanilá jízda historických motocyklů a automobilů se zastávkou na parkovišti u KD Hodice. Začátek v 13.30 hod. Pořádá Moto klub
Hodice AČR.
21. 6. Setkání dechovek
Tradiční setkání dechovek s večerním posezením s country hudbou na hodické návsi pod
stanem. Začátek ve 14.00 hod.

Mrákotín
1. 6. Pohádkový les
se koná v Sosní a na fotbalovém hřišti
21. 6. Posezení s hudbou na hasičce
pořádá MS Jasanky

Panenská Rozsíčka
21. 6. - Dětský den

Radkov

Hrad Roštejn v červnu a na začátku července
10. – 11. června 9.00 – 14.00 hod.
Pohádkový hrad
Pásmo programů pohádek, písniček, soutěží a pohádkových prohlídek hradem pro
děti z MŠ a žáky 1. st. ZŠ (pro skupiny
i jednotlivce).
5. července 14.00 – 18.00 hod.
Středověké hry
Pořad pro milovníky šermu, středověké
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hudby, katovského řemesla, kejklování.
V rámci programu jsou i představení pro
děti a řemeslné tržiště s prodejem výrobků
včetně ukázek ruční výroby.
5. července - začátek ve 20.30 hod.
Noc na Karlštejně
Známý muzikál v podání Divadelního souboru Karla Čapka z Třeště ad.

20. 6. Hry bez hranic
Závod pětičlenných družstev v netradičních
disciplínách. Nejlepší družstva postupují do finále Regionu Renesance.

Třeštice
14. 6. Memoriál Ládi Tušera
Fotbalový turnaj v malé kopané. Začátek
v 8.00 hod. Zelená slavnost.

Urbanov
20. 6. Pouťová zábava
v kulturním domě. Pořádá SDH Urbanov.

str. 15

Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích
plachet na přívěsné vozíky. Pergoly,
zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.:
721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.
• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy,
staré akcie, jízdenky ČSD, jízdní řády,
celé sbírky - větší množství - pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny. Info: tel.: 724 22 92 92
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec.
Výuka a výcvik na osobní automobil
a všechny skupiny motocyklů. Učebna
na Myslibořské ulici v Telči. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz a tel.
607 185 517.
• Sběratel koupí předválečné i poválečné motocykly, sidecary, návěsné vozíky značek JAWA, ČZ, OGAR, ARIEL,
PAV a jiné do roku výroby 1970. Solidní
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•

•

•
•

jednání, platba v hotovosti hned na místě. Tel. 739 067 695. Omlouvám se tímto všem, kteří volali za špatný kontakt
v min. vydání.
Přijmeme pracovníky na obrábění kovu.
Pracovní doba 2 a 3 dny v týdnu. Mzda
18.000 - 25.000,-- Kč. Požadujeme spolehlivost, pečlivost a motivaci. Životopisy zasílejte na: joko.telc@tiscali.cz
Služby Telč, spol. s r.o. hledají zaměstnance na pozici zahradníka. Požadujeme vyučení v oboru, řid. opr. sk. B+T,
samostatnost a aktivní přístup. Nabídky vč. životopisu zasílejte předem na e-mail: bock@sluzbytelc.cz
Prodám DB 3+1 v Telči – klidná lokalita poblíž centra. RK nevolat! Tel.
607 840 273.
Studio Relax Jana Telč tel. 603 183 625
vás zve na akční nabídku za 199 Kč.
Speciální liftingová masáž obličeje lávovými kameny + bonus masáž dekoltu
a ramen + akupresura.

Po uzávěrce

Za vstup do zámku se platí.
S výjimkou obyvatel Telče
Státní zámek Telč zavádí od 1. června
opět sezónní vstupné do objektu. Letošní novinkou je, že občané s trvalým
pobytem v Telči vstupné neplatí, pokud
se prokážou platným občanským průkazem. Více v příštích TL.

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

TL viděly II.

Slavnostního odhalení zrekonstruovaného pomníku ruského partyzána Michaila Iljiče
Karpova u nádraží v Sedlejově (více TL 4, str. 12) se 30. dubna zúčastnil také ekonomický
rada Velvyslanectví Ruské federace v ČR Vladimir Melentiev.
Foto: Pavel Kalabus

Jak to viděl starosta

Akce zlobilo počasí
Jako by se aprílové počasí posunulo
do května. Ale i přes kotrmelce počasí
se uskutečnila spousta akcí. Veteránská
revue připomněla závod Mezi telčskými branami. Telčská dechovka zahrála maminkám a náměstí tradičně patřilo
i folkloru, mažoretkám a kroužkům Domu dětí. Noc kostelů nabídla opět spoustu
zajímavých témat.
Aktem v Ořechově, odhalením přemístěného pomníku v Sedlejově a tematickou
přednáškou jsme si připomněli válečné události. Žáci ZŠ Hradecká výstavou
fotografií zdokumentovali proměny Telče. Do naší historie jsme se mohli vrátit i díky výstavě archeologických nálezů
ze Staroměstského rybníka. A kdo chce
cestovat, může si na radnici prohlédnout
památky UNESCO z Tunisu. Při výstavě trofejí si zase přišli na své příznivci
myslivosti.
Pozadu nezůstali ani sportovci. Kromě
pravidelných soutěží bylo možné vyzkoušet třeba golf, projít se panstvím Zachariáše z Hradce nebo se podívat na gymnastky.
A u Roštejna proběhlo krajské kolo triatlonu pro děti z dětských domovů. Všem
pořadatelům, účastníkům a návštěvníkům
patří velké poděkování.
R. Fabeš

Pěvecký sbor TELČísla s dirigentem Pavlem Salákem. Hlavní strůjce úspěchu charitativního koncertu Děti pomáhají dětem v neděli 27. dubna v kostele Matky Boží. Foto: Pavel Boček

Přes chladné počasí ráno 3. května se na Vítání ptačího zpěvu sešly v zámeckém parku
téměř dvě desítky zájemců. Poutavým výkladem ho provázela jeho hlavní organizátorka,
Hana Uhlíková z České zemědělské univerzity v Praze.
Foto: Ladislav Vítek

Foto: Ilona Jeníčková
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Počasí v dubnu
Duben, v lidové mluvě a v jiných jazycích
apríl, si představujeme jako měsíc s proměnlivým počasím, v němž se potkávají ještě zbytky zimy s nastávajícím jarem.
Tak letos to neplatilo, nebo jen v náznacích.
Počátek měsíce byl slunečný, beze srážek
a s maximálními teplotami 15 až 21°C.
Noční minima přitom klesala na 2 až 7°C.
Od 8. dubna bylo více oblačnosti a častější dešťové přeháňky. Chladné periody byly
kolem 10. a 15. 4., kdy denní maxima vystupovala jen na 7 až 13°C a v noci se vyskytly slabé mrazíky. V obou obdobích mrazíky
způsobily škody v zahradách. Chladnější to
bylo kolem 15. 4., kdy noční teploty klesaly až do -2°C a při zemi do -7°C. Ve dnech
14. a 15. 4. také padal sníh a sníh s deštěm.
Dne 12. dubna se vrátily první vlaštovky.
Poslední mrazík v tomto období byl 19. 4.
Ve druhé polovině dubna se teploty postupně opět zvedaly a denní maxima se vrátila
zpět na hodnoty mezi 15 až 20°C. V poslední dekádě měsíce měla oblačnost převážně
denní chod a v odpoledních hodinách při
zvětšené oblačnosti byly časté přeháňky,
někdy s bouřkami. Celkově jsme si užili jak
tepla, tak i sluníčka. Úplně bez slunečního
svitu byl jenom jeden den.
Měsíc hodnotíme teplotně jako silně nadnormální, srážkově mírně podnormální.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Bude se kosit loučka u H. Mrzatce
28. června se u rybníka Horní Mrzatec můžete zúčastnit dalšího kosení louky. Ta je podle
Jiřího Pykala z o.s. Javořice, které kosení pořádá, cennou přírodní lokalitou s výskytem
vzácných rostlin a živočichů. „Pravidelná
údržba lokalitě viditelně prospívá,“ říká J. Pykal. Pro případné pomocníky má důležité informace: „Začínáme od 7 hodin. Vlastní kosy
a další nářadí jsou vítány, ale lze je v menším počtu i zapůjčit. A hlavně! Nezapomeňte

na holínky, rukavice, nápoje a svačinu. Akce
se koná za každého počasí a pro předem přihlášené připravili pořadatelé malé občerstvení. Loučku najdete nedaleko přítoku, kam dojdete po modré značce od tábořiště ve Lhotce
směr Mrákotín.“ „Uvítáme, pokud se přihlásíte předem na osjavorice@centrum.cz nebo
telefonicky,“ vzkazují zájemcům pořadatelé.
Více informací na www.osjavorice.webnode.cz nebo tel. 602 725 509

Farmářské trhy 2014
21. 6. ● 23. 8. ● 6. 9. ● 4. 10. ● 1. 11.
vždy od 9 do 16 hodin
na náměstí Zachariáše z Hradce

Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) je na louce u Horního Mrzatce doma.

Ledoví muži si pospíšili

Foto: Archiv autora

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 4. do 18. 5. 2014.

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

9,9 °C
1014,4 hPa
14,0 mm
22,4 °C, 3. 4.
v 16,08 hod.
-2,4 °C, 18. 4.
v 5,56 hod.
55,5 km/h, 14. 4.

Počasí v Telči
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.
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Noc na Karlštejně na telčském zámku
Již po dvacáté předvedou členové DS K.
Čapka a SHŠ Hebrix z Třeště divadelní představení Noc na Karlštejně. Tentokrát jej uvidí diváci na zámku v Telči. Původní divadelní hru Jaroslava Vrchlického
proslavilo muzikálové zpracování, které
napsal a zfilmoval Zdeněk Podskalský st.
s použitím písní Karla Svobody a Jiřího
Štaidla. Jinak už si tento příběh asi nikdo
neumí představit, a tak se i na prknech,
která znamenají svět, hrají představe-

ní Noci na Karlštejně převážně v této podobě. Nejinak je tomu i v tomto případě.
Třešťští ochotníci se zdatně vypořádali jak
se zpěvy, tak i s kostýmy a scénou. Kromě řady divadelních ocenění získali i třetí
místo v anketě Zlatá jeřabina. První představení se odehraje v sobotu 14. června
ve 20.30 hod. na zámeckém nádvoří, druhé
pak 12. července. Vstupenky lze zakoupit
pouze na místě před začátkem představení.
Zdeněk Novotný, redakčně kráceno

Foto: Petr Novotný

Pozvánka na výstavu do muzea

Dětští alergologové
v Telči a Krahulčí
Již potřinácté přijedou letos 20. června
do Telče a Krahulčí lékaři oboru alergologie a klinické imunologie na tradiční červnovou celostátní konferenci. Očekává se
účast asi 120 odborníků z českých zemí
i několika specialistů ze Slovenska. „Onemocnění různou formou alergie a poruchy imunity mezi dětmi neustále přibývá.
Dnes již postihuje kolem 30 procent populace,“ říká hlavní organizátor konference
doc. MUDr. Vít Petrů z pražské Nemocnice Na Homolce. Dětský věk je podle něj
obdobím, kdy se tato onemocnění objevují
nejčastěji. Proto je jim lékařskou veřejností věnována velká pozornost. Konference
se tradičně uskuteční v kulturním domě
v Krahulčí. Začne v pátek 20. června odpoledne. Vedle odborných přednášek bude
její součástí také bohatý kulturní program.
Na zahájení vystoupí děti z MŠ v Krahulčí, v pátek večer pak sbor Santini v kostele
sv. Jana Nepomuckého.
V programu je také pamatováno na návštěvu Telče a prohlídku zdejších památek či
Muzea techniky.
Podle TZ

Úspěšná chovatelská
přehlídka trofejí

Aktuální informace z radnice

Odbor životního prostředí radnice uspořádal ve skleníku zámeckého parku od 18.
do 21. května tradiční Chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře, ulovené
ve správním obvodu města v hospodářském
roce 2013. „O výstavu byl letos rekordní
zájem. Jen v zahajovací den si ji prohlédlo
300 návštěvníků,“ uvedl pro TL vedoucí
odboru Vlastislav Soukup. Vedle vystavených trofejí byl velký zájem také o doprovodný program, novinky myslivecké optiky. Pořadatelé využili slavnostní zahájení
výstavy k vyhodnocení okresního kola soutěže O zlatou srnčí trofej, do které se zapojil myslivecký kroužek při místním DDM.
Vítězem kategorie A (od 2. do 5. třídy) se
stal Prokop Kadlec, druhá byla Štěpánka
Langhammerová a třetí Luciana Brychtová.
V kategorie B (od 6. do 9. třídy) vyhrál Vojtěch Langhammer, druhé místo obsadil Pavel Pavlů a třetí Vojtěch Brychta. Všichni
se tak kvalifikovali do národního kola, které
proběhne v okrese Chrudim.
Podle TZ

Dražební vyhlášky ● Oznámení o uložení písemností ● Ztráty a nálezy
● Záměry pronájmů a prodeje pozemků ● Sdělení orgánů státní správy

Předplatné Telčských listů

www.telc.eu/uredni_deska

a jejich zasílání poštou vyřídíte na IS MěÚ.
info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408

Co skrýval Staroměstský rybník?
Ještě do konce června máme možnost
v městském muzeu na zámku navštívit malou výstavu nejzajímavějších nálezů z archeologických průzkumů Staroměstského
rybníka v minulých letech. Autora výstavy, a současně vedoucího zmíněných průzkumů, Davida Zimoly jsme se zeptali:
Který vystavený předmět považujete pro poznání neznámé historie Telče
za nejvýznamnější?
Bezesporu mince, které razili rakouští vévodové během 2. poloviny 12. století. Dokládají totiž obchodní aktivity v prostoru
staré Telče, resp. Staroměstského rybníka
již ve 12. století. Jedná se o nejstarší doklady stálého osídlení telčské kotliny.

Asi to napadne každého návštěvníka výstavy. Jak starý je vystavený klíč a co
podle Vás odemykal?
Železný klíč je datován do 14. století. Jaké dveře odemykal, nechám na fantazii návštěvníků výstavy.
V rámci stavebních prací pro zpřístupnění podzemí domu čp. 71 (ZUŠ) na náměstí zde také provádíte archeologický
průzkum. Prozradíte čtenářům TL, co
jste zde již nalezli?
Doufali jsme v nálezy ze středověku. Přání se
nepotvrdilo, všechny zkoumané objekty lze
na základě movitých nálezů datovat do období
mladšího novověku, tedy do 17. až 19. století.
I tak jsme s výsledky průzkumu spokojeni. /z/
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Veteránská revue:
Bohužel měla i stíny
Měl to být článek plný chvály (zasloužené) na šestý ročník Veteránské revue.
Nebude. Krásná stará auta, nadšení pořadatelů, obětavost a odvaha manekýnek
historických oděvů, zájem více než dvou
tisíc příchozích. Navíc retro závod Mezi
dvěma branami, na který pamětníci stále
vzpomínají, rekordní počet cyklistů, velký
hudební program... Co více si přát? „O záporných stránkách se obvykle nepíše,“ říká jeden z hlavních pořadatelů Jiří Holubec bezprostředně po skončení úspěšné
akce. A tak dáváme prostor jeho oprávněně kritickému pohledu: „Nejhorší zážitky jsme měli s neukázněnými řidiči, kteří nerespektovali pěší zónu, zákaz vjezdu
a vynucovali si vjezd na náměstí. V pátek,
kdy se zde shromažďovaly stovky cyklistů, platil zákaz vjezdu od kašny k zámku.
Přesto se do těchto prostor tlačily desítky
aut. Když jsme upozornili toho nejagresivnějšího řidiče slovy, mladý pane, vjel
jste do pěší zóny a porušil jste zákaz vjezdu, který určuje dopravní značka, tak jsme
od sotva 18letého řidiče uslyšeli takovou
záplavu vulgarit, že to zarazilo i nás, postarší garnituru pořadatelů. Na mysli nám
tak vytanula rada: Chce-li někdo spáchat
sebevraždu, ať jde v Telči pěšky po ,pěší´
zóně a výsledek má zaručen.“ Jiří Holubec
vidí pro další ročník revue, ale i pro jiné
podobné akce nezbytnost řešení, a hlavně dodržování, dopravního režimu na náměstí. Proto dodává: „Snad to po přečtení
někoho kompetentního napadne.“ Stínem
letošní revue bylo také málo posluchačů
na večerních koncertech. V tomto případě
má na tom vinu „vyšší moc“. Počasí má
také na svědomí, že se letos nad náměstím neobjevila tolik očekávaná historická
letadla. Snad tedy příště.
/z/

Aktuálně:

Panský dvůr se připravuje na stavební start
Přestavba Panského dvora (bývalý školní statek) na centrum volnočasových aktivit a turistiky je ve městě „ostře“ sledovanou záležitostí. Na otázku TL o aktuálním
stavu projektu odpověděl jeho manažer
Ing. Oldřich Vlašic:
Dokončujeme náročnou přípravnou fázi
projektu. S poskytovatelem dotace se nám
podařilo najít shodu na způsobu zajištění
dotačních prostředků. V současné době je
oběma stranami, Regionální radou ROP
Jihovýchod a společností PDT, odsouhlasena smlouva o poskytnutí dotace. Také
je dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Nyní probíhá kontrola Regionální radou. Samotné zahájení
stavby je předběžně plánováno na konec
června. Stále platí termín jejího dokončení
- květen 2015.
/r/

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

Dětský pěvecký sbor TELČísla se 8. až 11.
května vydal společně s jihlavským sborem
Gaudium na koncertní cestu do Německa,
konkrétně do bavorského Augsburgu. Ta
se uskutečnila díky spolupráci telčské a jihlavské ZUŠ. Cílem bylo navázání kontaktů s augsburským dětským pěveckým sborem „Augustana“. Nejdůležitějším bodem
programu byl společný koncert všech dětských sborů. Koncert proběhl ve velmi příjemné atmosféře a pro všechny s úspěchem.
Součástí oficiálního programu bylo přijetí
v nádherném prostředí augsburské radnice s velkým honosným sálem, kde se díky
TELČíslům a Gaudiu rozezněl český zpěv.
Nejvíce zážitků si TELČísla odnesla z ubytování v rodinách dětí ze sboru „Augustana“ a také z celodenního výletu v zábavním
parku Sky Line Park. Partnerství se sborem
z Augsburgu bude mít na přelomu května
a června české pokračování, kdy německé
děti přijedou na oplátku do Jihlavy a do Telče, kde budou též bydlet v rodinách. Společný koncert TELČísel, Gaudia a sboru Augustana je plánován na sobotu 31. května
do sálu ZUŠ Jihlava.
Pavel Salák

Pro děti

Viva la bella bude
„větrat“
V neděli 15. června vystoupí od 14,30
na tradičním větrání kostela sv. Linharta v Lidéřovicích dětský pěvecký sbor
Viva la bella ze Slavonic.
„Větrání“ je ojedinělou příležitostí
k prohlídce vzácné gotické památky regionu.

Co právě čtu z městské knihovny
Markéta Novotná, ZŠ Masarykova
Ivona Březinová: Blonďatá Kerolajn
Knížka mírně navazuje na první díl Básník v báglu.
Tentokrát se tři kamarádky vydají do zasněžené krajiny pod Ještědem. Společně se svými vysněnými princi
jdou po stopách slavné spisovatelky Karoliny Světlé. Ze
všech pěti dílů o třech kamarádkách se mi nejvíce líbila
právě Blonďatá Kerolajn, ve které jedna z hlavních hrdinek prožívá trápení s láskou.
Čtenáře dětského oddělení zpovídá
Lenka Zamazalová
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TELČísla zpívala
v Německu

PraStart v orlovně
Orel Telč a SHM Telč zvou všechny školou povinné děti a ty, které se do školy
teprve chystají na předprázdninové odpoledne v neděli 22. června od 15 hodin
v orlovně. Tedy PraStart, neboli Prázdninový start. Odpoledne plné her a soutěží
zakončí v případě příznivého počasí táborák. „Proto si s sebou vezměte špekáček,“
vzkazují pořadatelé.
dk

Zubní pohotovost
o víkendech a svátcích

v červnu

1. června
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
Nemocnice Dačice, 384 358 297
Větrný Jeníkov,
MUDr. Iva Vondráková
ZS V. Jeníkov, 723 628 600
7. června
Jihlava, MUDr. Taťána Vrbková
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto i 8. června)
8. června
Jihlava, MUDr. Jana Zedníčková
Vrchlického 2497/57, 567 574 575
14. června
Jihlava, MUDr. Eva Zdobinská
Březinova 62a, 567 333 465
Dačice, MUDr. Jaroslava Marková
TRW - DAS, 384 456 215
(dtto i 15. června)
15. června
Jihlava, MUDr. Zuzana Zlámalíková
Vrchlického 50/5282, tel. 567 331 666
21. června
Dačice, MUDr. Marie Matoušková
Nemocnice Dačice, 384 358 291
(dtto i 22. června)
Janštejn, MUDr. Marie Berková
Janštejn 172, 567 374 205
22. června
Jihlava, MUDr. Jiří Brož
Telečská 1727/34, 567 309 654
28. června
Jihlava, MUDr. Brychtová
Vrchlického 2497/57, 567 574 571
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová
Nemocnice Dačice, 384 358 294
(dtto i 29. června)
29. června
Jihlava, MUDr. Danuše Caklová
Brtnická 4267/1, 724 129 699
Pohotovost v Dačicích 8 - 10 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. Změna služeb není vyloučena. Aktuálně na www.telc.eu, www.
nemji.cz, www.nemdac.cz

Mykologická poradna
I v červnu je v provozu Jarní mykologická poradna v Muzeu Vysočiny. Zájemci najdou zástupce Mykologického klubu
Jihlava každé pondělí od 16:00 do 17:00
v předsálí expoziční budovy Muzea Vysočiny na Masarykově náměstí v Jihlavě.

ZASTÁVka hledá
dobrovolníky

Humanitární sbírka
Charity

O aktivitách klubu pro děti a mládež ZASTÁVka, který od loňského roku působí
v novém objektu ve Slavíčkově ulici, pravidelně informujeme. Podle jeho vedoucí
Petry Břečkové se činnost klubu neobejde bez pomoci dobrovolníků. „Při všech
aktivitách, které klub poskytuje (individuální, preventivní, skupinové, volnočasové...), se mohou mladí lidé setkat
i s dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří se
rozhodli kus svého volného času věnovat
pomoci druhým. Bez nároku na finanční odměnu věnují dobrovolníci uživatelům klubu čas, trpělivost, zkušenosti, ale
i konkrétní dovednosti či znalosti. Odměnou jim je dobrý pocit z dobrého skutku.
Činnost dobrovolníků v klubu není jen
pomocí jeho klientům, ale pomáhá také
jeho pracovníkům.“ V loňském roce věnovali dobrovolníci ZASTÁVce 268 hodin, od začátku letošního roku je to již
235 hodin. Patří jim za to poděkování celého týmu ZASTÁVky. Vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám a nárůstu počtu
klientů uvítá klub nové zájemce o dobrovolnictví. „Informace jim poskytneme rádi osobně v klubu nebo telefonicky
na 734 435 283, případně také emailem
zastavka.telc@charita.cz,“ říká vedoucí
klubu ZASTÁVka Petra Břečková.

Sbírka se uskuteční v sobotu 14. 6. od 9
do 14 hodin v prostorách bývalého školního statku.
Přístup do objektu je pouze hlavní branou
z ulice Slavatovská a stále přímo po místní
komunikaci. Místo sběru je označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky,
plyšové hračky, pouze nové boty. Prosíme, věci noste v pevných obalech (krabice, pytle).
Bližší informace: Jaroslav Kadlec,
Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552

Pomáhejte s námi

Sběr víček PET lahví
na ZASTÁVCE
Hromadí se Vám doma nevyužitá víčka
od plastových láhví? Nevíte co s nimi? Můžete pomoci spolu s námi.
V roce 2013 uživatelé odlehčovací služby pro lidi s postižením Adapta v Jihlavě
nasbírali víčka pro malého Lukáška, který tím získal nový, odpovídající vozíček.
Nyní se pracovníci Adapty rozhodli své
uživatele za jejich usilovný sběr odměnit,
a tak výtěžek ze současné sbírky poputuje
na zaplacení výletu či víkendového pobytu
uživatelů Adapty.
Sběrné místo v Telči: Zastávka Telč.
Adresa: Slavíčkova 387 – bývalé autobusové nádraží.
Kdy: každý všední den od 11 do 19 hodin.
Akce trvá až do 25. 9. 2014, kdy bude její
vyvrcholení na Dnu Charity na Masarykově náměstí v Jihlavě.
Petra Břečková

Poděkování srdíčkářů
V neděli 27. dubna se v kostele Matky
Boží uskutečnil benefiční koncert Děti
pomáhají dětem pro občanské sdružení
Srdíčkáři, které pomáhá dětem se srdeční
vadou. Děkujeme vystupujícím a jejich
učitelům, místostarostce Haně Müllerové, sponzorům a všem dobrovolníkům,
kteří přišli ve svém volném čase a pomohli s přípravou, průběhem a úklidem.
Moc si toho vážíme. Velké díky patří Pavlu Salákovi za pomoc s organizací koncertu. Bylo to krásně prožité odpoledne.
Mile nás překvapilo, kolik z vás přišlo
pomoci malým „srdíčkářům“. Vybralo se
neuvěřitelných 12 290 Kč. Celá tato částka byla poslána přímo do Dětského centra FN Motol v Praze.
Petra a Pavel Bulákovi

Nezaměstnanost v dubnu

Mikroregion jako ČR,
Telč stále špatně
Statistiky nezaměstnanosti přinesly v dubnu nepatrné zlepšení, ale... Bez práce je
v republice stále více než 570 tisíc lidí!
Ve správním obvodu Telče klesla v dubnu
nezaměstnanost na republikovou úroveň,
ČR 7,9%, Telčsko 7,8%. Horší výsledek
má stále město samé, kde byla nezaměstnanost téměř o procento vyšší, 8,7% (Vysočina 7,2%). Z obcí měly nulovou nezaměstnanost Sedlatice a Zvolenovice. Kritickou
20% hranici překonaly v regionu Olšany
(22%) a blíží se jí Lhotka (19,4%).
Zdroj: Statistiky ÚP
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Sport
Fotbal
Utkání týmů SK na domácím hřišti
7. června
16,30 muži C - Rohozná
14. června
10,00 dorost - Humpolec
16,30 muži B - Třešť B
15. června
16,30 muži A - Měřín
Rozstříleli se

Telč: Přibyslavice 6:1
Ve 22. kole krajské I. B třídy porazili muži
A na domácím hřišti hosty z Přibyslavic
brankami Kratochvíla (2), Smejkala, Kudláčka, J. Švece a Noska. Divákům tak poslali pozvánku na závěrečné domácí utkání
letošní sezóny 1. června s Vladislaví a 15.
června s Měřínem.

Blíží se závěr fotbalové sezóny
Fotbalisty A - týmu, hrající I.B třídu skupinu B, čekají závěrečné zápasy sezóny 2013
- 2014. Poslední utkání sehrají před domácím publikem v neděli 15. června v 16,30
hod. Soupeřem jim bude Jiskra Měřín, která se v průběhu soutěže držela v popředí
celkové tabulky. Již v sobotu sehrají svá poslední střetnutí dorostenci s Humpolcem
v 10,00 hod. a muži B - týmu v 16,30 hod.
se zálohou Třeště. Na závěrečná utkání sezóny zveme všechny příznivce fotbalu. /rd/

Házená
Na přelomu května a června uspořádal
Dům dětí a mládeže Telč ve sportovní hale v Hradecké ulici turnaj v házené dívek
ve věkové kategorii 14 až 18 let. Třetího
ročníku turnaje se zúčastnilo 5 týmů. Hrálo se dvakrát deset minut každý s každým.
Všechna děvčata hrála naplno a odvedla
opravdu skvělé výkony.
1. SŠOS Jihlava
2. DDM Telč A
3. GOB a SOŠ
4. DDM Telč
5. ZŠ Hradecká
Nejlepší střelkyně turnaje Kristýna Drmotová z DDM Telč A
Nejlepší brankářka turnaje Inna Hleba ze
SŠOS Jihlava

Létající brankář. To je Ondřej Zahradníček, opora FbC Orel Telč A.

Foto Kryštof Kůs

Florbal
Úspěchem skončilo vystoupení florbalistů Orla na Velikonočním turnaji v Dačicích, který
se konal o prvním víkendu v květnu. V kategorii Amatéři (neregistrovaní hráči) telčský tým
zvítězil. Navíc Zdeněk Kubát získal s přehledem trofej nejlepšího střelce. Druhý tým z Telče, který startoval v kategorii Muži (ligoví hráči bez omezení), ukončil účinkování na turnaji již ve skupině, kde skončil na pátém, nepostupovém místě. Podle Davida Kováře

V DDM učí břišní tance
10. května se zúčastnily tři taneční skupiny břišních tanců Delšad, Durar a Malha při
DDM Telč krajské postupové taneční soutěže Světlo orientu ve Žďáru nad Sázavou.
Ve velké konkurenci si břišní tanečnice, pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Janovské,
vedly velice dobře, obsadily dvakrát druhé místo. Skupiny Delšad a Malha tak postupují
do celostátního kola, které proběhne v Uherském Ostrohu dne 10. června.

PraStart v orlovně
neděle 22. června od 15 hodin
odpoledne her a soutěži
pro všechny děti

Prázdninový start

Sport, nebo umění? Břišní tance lze zařadit do obou kategorií. My jsme je dali tentokrát do sportu.
Foto: Archiv DDM
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Moderní gymnastika

Sport
Stolní tenis
Divize Vysočiny. Konečná
2013 -2014.
1. Jihlava A
22
2. Pelhřimov A.
22
3. H. Brod
22
4. Pelhřimov B
22
5 Telč
22
6. Žďár n.S.
22
7. Rovečné
22
8. Světlá n.S.
22
9. Chotěboř
22
10. M. Budějovice 22
11. Polná
22
12. Třešť
22

tabulka sezóny
211:111
212:113
197:132
181:156
175:168
176:166
163:177
152:167
142:187
135:188
133:193
100:219

61
58
54
49
47
46
42
42
36
36
33
23

Cvičení na míčích
Pozvánka na cvičení na míčích pod širým
nebem s Petrou Lustigovou každý čtvrtek
v 15.30 hod pro děti (předškolní a mladší
školní věk). V 17.00 hod pro všechny dospělé, kteří mají rádi pohyb na čerstvém
vzduchu. Cvičení probíhá za příznivého
počasí na zadní terase u hlavního nádvoří zámku v Telči. Pro zapůjčení míče nutná telefonická rezervace 724 415 809 nebo
vlastní míč bez rezervace.

Jezdectví
Jezdecký areál Hospodářského dvora v Bohuslavicích
22. 6. 9.30
Skokové závody
pořadatel Jezdecké centrum Bohuslavice
www.hospodarskydvur.cz

Golf
18. - 22. června
Golf resort Telč
Mistrovství České republiky na jamky
za účasti nejlepších amatérských hráčů
27. - 29. června
Golf resort Telč
FALDO SERIES 2014
IV. ročník kvalifikace mezinárodního turnaje dle celosvětových standardů. Vítězové kategorií se automaticky kvalifikují
na Grandfinále, které se odehrává na exkluzivních hřištích: The Old White TPC Greenbrier USA.

Sledujte:

http://www.czgolf.cz/
golf-resort-telc
Aktuality ● výsledky ● akce pro děti
● výuka golfu

Uvádíme výsledky tradičních závodů
v moderní a všestranné gymnastice, které
pořádal 10. května telčský Sokol. Startovalo 37 gymnastek z TJ Sokol Telč, DDM
Telč a SG Jihlava.
Přípravka do 6 let
1. Sára Vokřínková; 2. Zuzana Plunderová,
Kristýna Štanclová; Amálie Mátlová
5 - 7 let
1. Michaela Spázalová; 2. Veronika Jirásková; 3. Nikola Beckerová
1. - 2. třída
1. Marie Tomandlová; 2. Tereza Kešnarová; 3. Markéta Hustáková, Veronika Stuchlíková
3. - 4. třída - soutěž ve dvojboji
1. Nikola Havlíková; 2. Markéta Herciková; 3. Tereza Kroláková
5. - 8. třída
1. Nikola Jarolímková; 2. Adriana Šimková, 3. Anna Bártů
7. - 9. třída - soutěž ve dvojboji
1. Šárka Tůmová; 2. Monika Jackwerthová, 3. Markéta Bláhová

Den dětí v ZASTÁVCE
2. června bude klub ZASTÁVka ve Slavíčkově ulici netradičně otevřen od 14 do 18
hodin bez omezené věkové hranice. Oslavíme tak spolu Den dětí, který letos připadl na neděli. „Přijít se jen tak podívat, vyzkoušet a zažít klub může tedy kdokoliv.
Připravený bude i výtvarný program šperkařské dílny, který povede zkušená lektorka,“ zve vedoucí klubu Petra Břečková.
Více info: 734 435 283

Prosba k fotografům
Redakce TL si váží toho, že jí zasíláte
snímky ze sportovních podniků v regionu. Ale... Pro toto číslo jsme dostali hned
tři skupinové fotografie sportovních týmů.
Určitě jsou pro vás důležité. Za čas nad
nimi budete třeba bádat, kdo je ten s černou hřívou, když všichni jste šediví a vlasy na hlavě spíš hledáte. Současný čtenář,
„zmlsaný“ snímky Jardy Jágra, když se
mračí (to je ojedinělé), Tomáše Rosického
a jeho báječné kličky (to je obvyklé) a Štěpánky Hilgertové, jak se topí (to je senzace), očekává podobné snímky i v obyčejném zpravodaji, jako jsou TL. Nechceme
od vás snímky Jágra nebo Rosického, ale
jsme přesvědčeni, že atraktivní zapojení
do hry či pozoruhodné výkony a zaujetí
pro vítězství se odehrávají i na telčských
hřištích. Budeme rádi, když se právě o tyto okamžiky ze sportovních klání podělíte
se čtenáři. Budou vám za to vděčni.
/z/

Na pět minut s Kateřinou Březinovou:

Golf jde do školy
S jarem se otevírá také golfová sezóna.
V Telči to poznáme podle zaparkovaných aut, ve kterých je možné zahlédnout
golfové vybavení hráčů z celé republiky,
kteří jsou hosty Golf resortu Telč. Manažerka resortu Kateřina Březinová prozradila TL novinky nadcházející sezóny
v golfovém areálu, který co do velikosti
(18 jamek) a kvality je jediný svého druhu v Kraji Vysočina.
Připomeňte, prosím, postavení vašeho
resortu v českém golfovém světě.
Již několik roků patříme do skupiny
CZ Golf, a.s., která je největším provozovatelem golfových areálů v republice. Vedle našeho resortu zahrnuje hřiště
v Benátkách nad Jizerou, Písku, Ústí nad
Labem, na Rohanském ostrově v Praze
a také ve Waidhofenu an der Thaya.
Která novinka má místní dopad?
20. června uspořádáme ve sportovní hale
u sokolovny, ve spolupráci se ZŠ v Masarykově ulici, Dětský golfový den pro děti a rodiče. Samozřejmě, že jeho cílem je
přivést ke golfu mládež. Přijít s nabídkou
do školy v Telči, kde máme kvalitní hřiště prakticky „za humny“ se přímo nabízí.
Jaký bude program dětského golfového dne?
Od 8.30 hod. v rámci rozvrhu školy,
představíme žákům golfový kroužek prostřednictvím systému SNAG. Od 16 hodin pak děti pozvou své rodiče na druhou
část výuky, kdy jim ukáží, co se již z golfové abecedy naučily.
Není pro propagaci golfu (a vlastně čehokoliv) jednorázová akce málo?
Souhlasím, máte pravdu. Proto plánujeme ve spoluprácí s telčským Domem dětí
a mládeže otevřít od září golfové kroužky. Včas o nich budeme informovat.
Nebojíte se konkurence dalších sportů
ve městě, kopané, hokeje?
Ne, právě naopak. Golf je i pro mladé
fotbalisty či hokejisty vhodným doplňkovým sportem. Kluci i děvčata se o tom
nakonec přesvědčují ve zprávách o svých
reprezentačních vzorech, které zmíněné
sporty provozují souběžně.
Jak je na tom golf dospělých?
Tým Golf resortu Telč zatím bojuje ve III.
národní lize. Do budoucna bych chtěla,
aby se jeho výsledky objevovaly ve sportovní rubrice TL. V polovině června (14.
a 15.) bude v Lázních Bohdaneč bojovat
o postup do II. ligy.
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Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán
samostatný tisk
„Telčské léto 2014“
Přednáška
11. 6. 18.00
Univerzitní centrum
Ležáky. Tragédie ve stínu Lidic
Přednáškový cyklus Rodinné stříbro
- Památky kolem nás, vstup volný

Trhy
14. 6. 9.00 - 12.00
Bleší trhy
bývalé autobusové nádraží
Kontakt pro zájemce o prodej:
blesakvtelci@seznam.cz,
tel. 721 033 238, 736 434 156.
Při nepřízni počasí se akce ruší.
21. 6. 9.00 - 16.00
Farmářské trhy
náměstí
Pořádá MAS Mikroregionu Telčsko, o.s.,
tel. 722 499 299,
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
www.telcsko.cz/mas

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
Téma na červen: Tolerance
2. 6.
14 - 18 Den dětí
ZASTÁVka je otevřena všem bez
omezení věku
11. 6. Film na přání (Smradi, Mezi řádky,
I love you Phillip Morris)
19. 6. Křížovka o ceny
24. 6. STAV se před ZASTÁVku
– aneb ZASTÁVka venku

Klub důchodců
v budově polikliniky
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Kroužek ručních
prací ● Biblický kroužek ● Trénink paměti
● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé
8. 6.
7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek

str. 24

Společenská rubrika

Bohoslužby

Vítáme nové občánky

Římskokatolické

Beata Tarasová, Štěpnice
Marika Csémi, Štěpnice
Elen Benešová, Staré Město
David Smolín, Studnice

1. 6.

ne

7. 6.
8. 6.

so
ne

14. 6.
15. 6.

so
ne

21. 6.
22. 6.

so
ne

28. 6.
29. 6.

so
ne

Blahopřejeme novomanželům
Štefan Antolík, Sečovce, SR
a Olga Hlavová, Telč
Jaromír Formánek, Černá Hora
a Klára Stloukalová, Černá Hora
Jan Lhota, Čelistná
a Jana Hronová, Čelistná
Vojtěch Klusáček, Ochoz u Brna
a Milada Študentová, Telč

Opustili nás
Jiří Brychta, Staré Město
Josef Kříž, Podolí
Mgr. Božena Kadeřávková, Podolí
Libuše Božková, Vnitřní Město
Marie Hořáková, Štěpnice
Stanislava Fašinová, Podolí
Marie Holcová, Štěpnice
Adolf Michl, Staré Město
Marie Čechová, Liberec

75 let
69 let
68 let
77 let
75 let
67 let
65 let
72 let
72 let

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

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

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté

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).

každý lichý týden ve středu v 18.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

Bleší trhy

Církev Slovo života

Další bleší trh se koná v sobotu 14. června
od 9 hodin na bývalém autobusovém nádraží ve Slavíčkově ulici. Jeho organizátorky, Týna Lakatos a Míša Čermáková,
TL napsaly, že je překvapil jak počet prodávajících, tak nakupujících. Věří, že právě na tom dalším bleším trhu budete i vy.
Třeba jen mezi „okukujícími“.

TL 6/2014 - 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

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185
každou neděli v 16.00 hod. v nízkoprahovém klubu ZASTÁVka, Slavíčkova ul.
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz
a měsíční série tematických přednášek

Uzávěrka příštího čísla
18. června

AD
Nemocnice Jihlava:
Neztrácejte čas
čekáním na ošetření!
V květnovém vydání TL jsme rozhovorem
s tiskovou mluvčí Nemocnice Jihlava informovali o rezervačním systému pro objednání pacientů, tzv. e@ambulanci. Hlavním
důvodem pro zařazení příspěvku byla skutečnost, že většina čtenářů TL jsou klienty jihlavské nemocnice, příp. dalších krajských nemocnic na Vysočině, které jsou
do systému zapojeny. Na závěr jsme se zeptali mluvčí Kraje Vysočina, který rezervační systém provozuje, zda se neuvažuje
o jeho rozšíření i do dalších sfér ve zdravotnictví, konkrétně pak na Poliklinice
v Telči. Na zmíněný text kriticky reagoval
MUDr. Jan Řičánek. Z jeho obsáhlého příspěvku, ve kterém zmiňuje stinné stránky
rezervačního systému, vyjímáme podstatné:
Většina lékařů telčské polikliniky již drahná léta má objednávkový systém, přičemž
je zcela lhostejné, zda se pacient objednává do ambulance osobním kontaktem, telefonem, mailem nebo více či méně sofistikovaným elektronickým systémem. Jako
gynekolog již asi tři roky užívám obdobný
systém objednávání, jaký popisujete ve Vašem článku. Zájem o něj ze strany pacientek je minimální, celý projekt má vážné logistické obtíže a stojí na pokraji brzkého
konce. Osud mnoha IT technologií je takový, že jejich jediným účelem je neplnit
svůj účel a pouze přesunout peníze odněkud někam. V Čechách se pro tuto „krásnou“ činnost vžil termín tunel...
Z pohledu pacienta je funkční jedině takový systém, který mu umožňuje volný přístup k lékaři kdykoliv, což je pochopitelně
pro systém jako takový ekonomicky nevýhodné. Proto objednávkový systém, a to si
otevřeně přiznejme, není ničím jiným než
restrikcí v přístupu k lékaři. Je to fakt, který bychom asi měli přijmout, ale neměli
bychom nad ním jásat a těšit se, až nám ho
taky konečně zavedou u nás v Telči.
Celý příspěvek MUDr. Jana Řičánka
najdete v Listárně TL na www.telc.eu.

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 9. 6.
IV.
11. 6.
III.
10. 6. V.
12. 6.
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

Farmářský trh
v Telči

sobota 21. června
od 9 do 16 hodin
náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry ● regionální
pivo ● uzeniny ● smažené ryby ● pečivo ● těstoviny ● med a medovinu ●
koření ● bylinky ● čaje ● luštěniny ●
výrobky z rakytníku ● výrobky z kustovnice ● zeleninu ● květiny ● keře
a stromky ● produkty zdravé výživy ●
domácí oplatky ● oříšky a sušené ovoce
● přírodní kosmetiku
Pro gurmány:
Ochutnávka s možností zakoupení
HODICKÁ VYSOČINA 1967
tradiční český výrobek firmy
Krahulík - Masozávod Krahulčí,
provoz Hodice
ALT BEER
z pivovaru JEŽEK Jihlava

Kontakt na pořadatele:
722 499 299
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko,
Město Telč

Panorama z Telče
Panorama vysílá z Telče. Sledujte
denně vysílání na ČT sport.

Kino Máj Třešť
v červnu
PÁ 6. 6. v 19:30
X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST (USA)
Film ve 3D, s titulky, přístupný od 12 let
SO 7. 6. v 19:30
BONY A KLID 2 (ČR) Přístupný od 15 let
NE 8. 6. v 10:00
KHUMBA (USA) Film ve 3D
ČT 12. 6. v 19:30
OLGA (ČR)
PÁ 13. 6. v 17:00
ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
(USA) Film ve 3D
SO 14. 6. v 19:30
CESTA VEN - MÁJÁRT (ČR)
Přístupný od 12 let
NE 15. 6. v 19:30)
BONY A KLID 2 (ČR) Přístupný od 15 let
ČT 19. 6. v 19:30
VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU
(USA) Film s titulky
PÁ 20. 6. v 19:30
NA HRANĚ ZÍTŘKA (USA)
Film ve 3D, přístupný od 12 let
SO 21. 6. v 19:30
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ (ČR)
NE 22. 6. v 10:00
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 (USA)
Film ve 3D
SO 28. 6. v 19:30
POSLEDNÍ VRCHOL (Španělsko)
Film s titulky
NE 29. 6. v 10:00
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 (USA)
Pokud není uvedeno jinak, je film přístupný bez
omezení. Více na www.trest.cz/kino-maj/

ZO ČZS v Telči

Prodej zahrádkářských
přebytků
každou sobotu od 7 hodin
Dům zahrádkářů
U Horní brány
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UFO NAD HASIČSKÝM DOMEM? Ne. I takto hledal filmový tým Dana Svátka neznámé
záběry pro expozici v podzemí pod základní uměleckou školou.
Foto: Ilona Jeníčková

Takto viděli kruhový objezd Hradecká/Na Hrázi na konci dubna ptáci.

Foto: Archiv TL

REPREZENTUJE NÁS LOPATA! Muzeum
Českých drah v Lužné u Rakovníka je největším železničním muzeem v Česku. Čtenář TL
pan Eduard Fiala v něm objevil exponát, který
zde reprezentuje Telč, resp. naši dráhu.

15:30 - 17:00 Žralok ve zdi – Světlá n. Sázavou ● 17:00 - 18:30 Vigo - Jihlava ● 18:30 - 20:00 Autobus - Jihlava
● 20:00 - 21:30 365 - Pelhřimov ● 21:30 - 23:00 Kabát Tribute - Olomouc ● 23:00 - 01:30 Backspace - Dačice
● 01:30 - 03:00 Vzhůru a níž – Třešť ● Více na www.rock-telc.cz
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