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Stálice léta: Akademie a Prázdniny
Druhou dekádu existence zakončí letošním ročníkem Francouzsko - česká hudební akademie. Její starší sourozenec, multižánrový
festival Prázdniny, dorostl do Kristových let. Oba kulturní projekty patří neodmyslitelně k letní Telči. Program jubilující Akademie
přinášíme na poslední straně. O přání k narozeninám jsme požádali
současného předsedu její správní rady, profesora Miloše Drdáckého: „Po dvaceti letech obětavé práce mnoha lidí v Telči i mimo
ni se FČA stala pevnou součástí kulturního života města a celého regionu. Přeji Akademii, aby si toto postavení udržela i nadále.
Akademie sice stárne co do počtu ročníků, ale výrazně mládnou
její studenti a nedají tak zestárnout profesorům. Pokud tento trend
zůstane i nadále, neztratí FČA svoji přitažlivost.“ Z malé nadsázky přešel Miloš Drdácký do vážného tónu: „A přání nejpotřebnější? Akademie potřebuje na provoz finanční prostředky, které musí
poskládat z mnoha zdrojů. Podpora města, kraje, státu, Francouzského institutu jsou jenom tou menší částí, zbytek je nutno získat
od sponzorů a tak přeji Akademii hodně štědrých sponzorů. I malé
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podpory si vážíme, je výrazem toho, že je Akademie opravdu naše.“ Úctyhodný věk festivalu Prázdniny potvrzuje to, že jeho otec
zakladatel, Milan Medvěd Kolář (jinak velký příznivec TL), nechal reakci na dotaz Prázdniny 2014? na svém synovi a spolupořa-

dateli festivalu Matěji Kolářovi: „Během sedmnácti dnů vystoupí
na třech festivalových scénách stovky českých i zahraničních hudebníků. Největší zahraniční hvězdou bude letos americký kytarista s italskými kořeny Peppino D’Agostino, který je jedním z nejlepších žijících hráčů na akustickou kytaru na světě. Z českých
interpretů bude určitě velký zájem o koncert Karla Plíhala. I proto,
že za své poslední album Vzduchoprázdniny získal v minulém roce
cenu Anděl. Určitě také zaujme vystoupení skupiny Bratři Orffové,
kteří bývají označováni za folkovou kapelu nového tisíciletí. Proto
také naprosto ovládli letošní předávání cen Anděl. S novým koncertním programem se do Telče vrátí také Bratři Ebenové.“ Kompletní program letošního festivalu je vloženou přílohou těchto TL
a najdete ho také na www.prazdninyvtelci.cz
/z/

Francouzsko - česká hudební akademie 3. až 10. července
http://www.akademietelc.cz/

Prázdniny v Telči 25. července až 10. srpna
http://www.prazdninyvtelci.cz/

Z jednání rady města
87. schůze - 14. května
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Hřiště u Staroměstského rybníka“, složení
komise pro otevírání a hodnocení nabídek
a seznam dodavatelů, kterým bude zaslána
výzva k podání nabídky.
- RM schválila vypracování návrhu dokumentů zajišťujících přizpůsobení právních
poměrů v obchodní společnosti Služby
Telč nové právní úpravě.

88. schůze - 28. května
- RM schválila rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 50 tis. Kč na předfinancování projektu pro informační centrum.
- RM schválila vjezd a parkování vozidel
New Beetle na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči v sobotu 30. 8. 2014 od 9:00
do 14:00 hod.
- RM schválila jmenování Luboše Janovského na místo ředitele příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Telč s účinností
od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2019.
- RM vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna ZŠ Telč Masarykova v termínu
od 25. 6. do 27. 6. 2014.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky „Bezbariérové úpravy chodníku podél
II/406 – II. etapa (ul. Na Hrázi, 9. května)“,
seznam dodavatelů, kterým bude zaslána
výzva k podání nabídky, a složení komise
pro otevírání a hodnocení nabídek.
- RM schválila vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Centrum odborné výuky ZŠ

Mikroregion má 51 obcí
Masarykova Telč“ a uzavření smlouvy
o dílo se společností Podzimek a synové
Třešť na tuto akci.
- RM schválila vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Dopravní terminál u škol v ulici Hradecká“ a uzavření smlouvy o dílo se
společností STRABAG, a.s., na tuto akci.
- RM vzala na vědomí přehled pohledávek
města k 30. 4. 2014.
- RM schválila podání žádosti na Krajský
úřad Vysočina o přezkoumání hospodaření
Města Telče za rok 2014.

89. schůze - 11. června
- RM schválila novou zakladatelskou listinu
společnosti Služby Telč.
- RM vzala na vědomí návrh postupu při posouzení zdravotního stavu stromů v areálu
škol v Hradecké ulici.
- RM vzala na vědomí prodloužení výjimky na odloučené pracoviště mateřské školy
na školní rok 2014-15.
- RM schválila provedení rozpočtového
opatření ve výši 140 tis. Kč na financování akce „Osvětlení cesty kolem Štěpnického rybníka“.
- RM schválila provedení rozpočtového
opatření ve výši 34 tis. Kč na financování
akce „Obnova plotu na bývalém autobusovém nádraží“.
- RM schválila provedení rozpočtového
opatření ve výši 40 tis. Kč na financování akce „Obnova sochy sv. Vendelína v ul.
Na Dlážkách“.

Bude dotazníkové šetření

Jak se žije v Telči?

Zasedal u nás Euroregion

V rámci zpracování Strategie Regionu Renesance na období 2014 – 2020 bude v Telči
v červenci probíhat dotazníkové šetření pro
občany města. Cílem anonymního dotazníku je zjistit názory občanů na život ve městě, kvalitu infrastruktury, volnočasových
aktivit apod. Dotazník bude k dispozici
nejpozději od 7. července na internetových
stránkách města v sekci aktuality. Dále budou v papírové formě dotazníky k dispozici
na Informačním středisku, v knihovně a jiných veřejných místech. Rovněž v červenci
bude firma zajišťující zpracování strategie
provádět terénní šetření ve městě. Dotazník
je zpracován v jednoduché formě, aby jeho
zpracování zabralo co nejméně času. Výstupy z dotazníkového šetření budou důležité pro zpracování návrhové části strategie
a pro specifikaci konkrétních záměrů města
v nadcházejícím období.
Vladimír Švec
ved. odboru rozvoje a územního plánování

Naše město bylo na konci června místem
dalšího významného jednání. V Konírně
zámku zasedala dopravní sekce Euroregionu Dunaj – Vltava. Představitelé Dolního
Bavorska, Horního Falcka, Dolního a Horního Rakouska, Jihočeského a Plzeňského
kraje a Kraje Vysočina schvalovali projekty, které by se v následujícím plánovacím
období měly realizovat z evropských fondů
na území tohoto regionu. Pro nás je velmi
významné, že se mezi toto projekty podařilo prosadit i revitalizaci železnice Kostelec
– Slavonice a modernizaci silnice II/406
z Telče na hranice s Rakouskem. V rámci
jednání jsem měl možnost prezentovat aktivity Regionu Renesance a prohlédli jsme
si i náměstí, dopravní terminál a expozici
historie železnice. Myslím, že Telč zanechala na účastníky jednání velmi dobrý dojem. Snad to pomůže realizaci pro nás tak
důležitých projektů.
Roman Fabeš
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Kaliště, Klátovec a Panské Dubenky. To
jsou tři obce, které koncem června vstoupily do Mikroregionu Telčsko. Klátovec
a Panské Dubenky už vazbu na Telč mají, protože jsou součástí našeho správního
obvodu a jezdí vyřizovat řadu svých záležitostí na telčský městský úřad. Navíc
se letos zapojily i do projektu meziobecní spolupráce, který pod hlavičkou Svazu
měst a obcí zastřešuje právě Mikroregion
Telčsko. Kaliště patří do ORP Jihlava, ale
územně i řadou činností je provázáno právě s Klátovcem a Panskými Dubenkami.
Takže se nakonec všechna tři zastupitelstva shodla na společném postupu a přistoupení k Mikroregionu Telčsko. Hlavním důvodem byly dle jejich vyjádření
služby, které členským obcím poskytuje
kancelář Mikroregionu a i řada úspěšných
projektů pro členské obce.
Roman Fabeš

Na radnici s platební kartou
Od posledního květnového týdne jsou
na pokladnách Městského úřadu Telč na informačním středisku na radnici a na finančním odboru v budově čp. 70 na náměstí Zachariáše z Hradce nové platební
terminály Komerční banky. Současně byl
vyměněn stávající terminál na pokladně
v budově MěÚ Na Sádkách. Na nových platebních terminálech přijímáme platební karty MasterCard, VISA a VISA Electron,
Maestro, V Pay, JCB, Diners Club a Discover. Platební terminály jsou bezkontaktní. Jde o další rozšíření služby občanům.
Věříme, že platební terminály najdou rychle své uplatnění u široké veřejnosti.
Ing. Lenka Komůrková
ved. finančního odboru MěÚ

Zemřel
Stanislav Štefl
V noci z 11. na 12. června tragicky zahynul při dopravní nehodě na předměstí Santiaga de Chile známý český astronom Stanislav Štefl. Od roku
2004 v Chile pracoval v tamní Evropské jižní observatoři. Stanislav Štefl
se narodil v roce 1955 v Klátovci,
v roce 1974 maturoval na telčském
gymnáziu. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Vědecky působil v řadě institucí
po celém světě. Před časem také poskytl rozhovor Telčským listům.

Radosti a starosti telčského starosty
Práce pokračují „za vodou“
Po dílčím zprůjezdnění kruhového objezdu Na Hrázi a části ulice 9. května se firma Strabag kompletně přesunula za Svatojánský potok do oblasti budoucího druhého
kruhového objezdu. V této části se hned
v úvodu zkomplikovaly práce na odvodnění budoucí vozovky. Vzhledem k malé
hloubce bylo nutné použít speciální potrubí, na jehož dodávku z Německa se muselo
čekat. Nyní je ale již téměř celé odvodnění hotové a začíná se s podkladními vrstvami pod komunikaci. Na ně pak postupně naváže pokládka obrubníků jak v ulici,
tak i na novém kruháku. Většina těchto prací by měla být hotova v červenci. V srpnu
pak přijde na řadu dokončení povrchů silni-

Revitalizace areálu Mateřské školy v Komenského ulici je zatím ve fázi soutěže
na dodavatele. Ale ještě před jeho zahájením
je třeba v odbočce z Komenského ulice vybudovat novou kanalizaci a vodovod. Proto v těchto dnech firma Syner zahájila práce
na těchto sítích. Je nutné je dokončit ještě před samotným zahájením prací ve školce. To další dva projekty si už fází soutěží
úspěšně prošly a jsou na začátku realizace.
Vítězem soutěže na vybudování autobusového zálivu v Hradecké ulic se stala firma
Strabag. A již na konci června si převzala staveniště a začala se zemními pracemi.
Jen pro připomenutí, v rámci akce vznikne
mimo silnici nové autobusové zastávky čekárna, nové přístupové chodníky a také mís-

i učitelům budou ale na konci září nové
učebny odborných předmětů s moderním
vybavením a opravené sociální zázemí.
Náklady stavební části projektu se pohybují ve výši 11,3 mil. Kč. Soutěžit se bude
ještě vybavení v hodnotě cca 4 miliony korun. Vše je podpořeno dotací ve výši 70 %.

Hledáme pracovní příležitosti
Nezaměstnanost a chybějící pracovní místa
– to je určitě největší problém města i regionu. Proto se neustále snažíme jednat s různými subjekty, které by nám mohly pomoci při řešení tohoto problému. A to byl také
důvod, proč jsem se na konci června sešel v Praze s předsedou Česko - bavorské
hospodářské komory Bernardem Bauerem.
Cílem schůzky bylo prezentovat aktuální situaci a nabídnout možnosti podnikání
v Telči. Pracovníci komory se zajímali jak
o prázdné areály, tak i o zóny pro podnikání
zanesené v územním plánu. Ty by měly být
následně prezentovány německým investorům. Věřme, že to přinese kýžený efekt.

Zimní stadion má dva zájemce

Po kruhovém objezdu Na Hrázi se již jezdí.
ce a věřím, že i zprůjezdnění všech ulic. Pro
dopravu se v červenci nic nemění. Zůstává hlavní objízdná trasa kolem židovského
hřbitova a pro dopravní obslužnost je průjezdná část ulice 9. května a ulice Křížova
a Komenského. Definitivně je pro automobily uzavřena „zkratka“ mezi Svatojánskou
a Komenského ulicí. K jejímu uzavření mohu jen konstatovat, že se bohužel nepodařilo najít potřebnou míru tolerance, aby mohla po zbytek stavby sloužit jak chodcům, tak
i řidičům z této části města. Doufám, že o to
tolerantnější budou všichni v Křížově ulici,
kde jistě dopravní zátěž naroste.

Zahájeny další „evropské“ projekty
Jak už jsem před nějakou dobou avizoval,
město získalo v poslední výzvě ROP dotace na tři projekty.

Foto: Ilona Jeníčková

ta pro parkování. To vše za přispění dotace
ve výši 85%. Mimo dotační peníze se v rámci této akce ještě opraví cesta mezi budovou
základní školy a zdí Lannerova domu. Tím
bude v podstatě dokončena revitalizace celého školského areálu. Náklady celé akce
jsou ve výši zhruba 9 milionů korun a akce
by měla být hotova začátkem září.
Daleko složitější bude rekonstrukce třetího
patra budovy Základní školy Masarykova.
A to hlavně proto, že část prací bude nutno
realizovat za provozu školy. Firma Podzimek, která vyšla vítězně z výběrového řízení, se ale bude snažit většinu prací zvládnout o prázdninách. Nicméně škola se již
v červnu dokázala zorganizovat tak, že se
na výuku provizorně vejde do dvou zbývajících pater a přístavby. Odměnou žákům

Máme za sebou první část koncesního řízení
na nový zimní stadion. Jen pro připomenutí,
hledáme subjekt, který by zimní stadion postavil a také provozoval. V rámci první části řízení měli zájemci prokázat kvalifikační předpoklady. Svou nabídku předložily
dvě firmy - H+H TECHNIKA, spol. s r.o.,
a SKS, s.r.o. Obě podmínky zadání splnily a postupují do dalšího kola soutěže. Zde
se už budou předkládat konkrétní nabídky.
Další kolo bude zahájeno na začátku srpna.
V současné době také finišují práce na dokumentaci pro stavební povolení. Ta by již
měla dát novému zimáku definitivní podobu. Bohužel jsme neuspěli na Ministerstvu
školství se žádostí o dotaci na kabiny. Ale
stále jednáme o dalších možnostech finanční podpory tomuto projektu.

Ve sportu se dařilo
Že máme juniorského mistra Evropy v silovém trojboji, jste si mohli přečíst v předminulém čísle Telčských listů. A že máme i juniorského mistra světa, se dočtete v tomto
čísle. A také to, že se opět jedná o silový
trojboj a o Davida Lupače. Davide, blahopřejeme a doufáme, že třeba v létě předvedeš své umění i při nějaké akci v Telči.
V porovnání s předchozí zprávou je následující jen drobností. Ale pro nás také
cennou. V tradičním turnaji měst okresu
Jihlava v malé kopané zvítězil tým Telče. Po remíze s Krajem Vysočina jsme postupně porazili Polnou, Brtnici, Jihlavu
a na závěr v tradičním derby „o náměstí“
Třešť dokonce 9:0…
Roman Fabeš
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3x s kastelánem: Kultura, vstupné, renovace

Představujeme nového ředitele CET

Zámek plný kultury

Jiří Adámek. Celý
život o stavebnictví

Na prahu hlavní části letošní turistické sezóny hovořily TL s kastelánem telčského
zámku Bohumilem Norkem: „Tak jako
předešlé roky bude v létě zámek plný kultury. Skladbou programů se snažíme vyjít
vstříc širokému okruhu návštěvníků a nakonec i organizátorů. Tradičně budeme
hlavní scénou festivalu Prázdniny, uskuteční se zde zahajovací koncert Francouzsko - české hudební akademie a v srpnu
festival Krajina hudby,“ vypočítal B. Norek a dodal, „nezapomněli jsme na řemeslné trhy a historický šerm v podání skupiny
Cavalieri Moravi. Třešťští ochotníci zopakují 12. července Noc na Karlštejně a jejich dačické kolegy uvidíme po oba prázdninové měsíce v žádaných hraných nočních
prohlídkách zámku. Bohumil Norek připouští, že během léta se zámek stane dějištěm i dalších prázdninových vystoupení.
K mediálně probíranému placenému vstu-

pu do prostor zámku, který je zaveden od 1.
června, poznamenal: „Z naší strany se vůbec
nejedná o „výdělek“. Je to tlak na organizátory hromadných, především zahraničních,
zájezdů, aby si objednali řádnou prohlídku.
Vadí mi, a městu také neprospívají, chaotické prohlídky rádoby průvodců, které jsou
cizincům prezentovány jako prohlídka města a zámku.“ Domácí určitě uvítají letošní
novinku v této oblasti. Po předložení platného občanského průkazu nemusí symbolický poplatek za vstup hradit. Ještě nějaký
čas uvidí návštěvníci na zámku také lešení. Restaurátoři intenzivně pracují na renovaci štukového reliéfu Neptuna v zámecké
zahradě. „Opravuje se díky příspěvku Kraje
Vysočina a Města Telče. Rozhodnutí krajských i městských zastupitelů si velmi vážím. Dokazují, že jim není stav národní kulturní památky, kterou zámek je, lhostejný,“
dodal na závěr kastelán Norek.
/z/

Zámek nežije jen kulturou. Velmi potřebnou opravu reliéfu Neptuna v zámecké zahradě
finančně podpořil Kraj Vysočina a Město Telč.
Foto: Ilona Jeníčková

Noc na Karlštejně se vrací
Po úspěšném červnovém vystoupení se na nádvoří telčského zámku vrátí v sobotu 12. července divadelní představení Noc na Karlštejně v podání DS Karla Čapka a SHŠ Hebrix z Třeště.
Představení začíná ve 20.30 hod., do objektu zámku bude vstup umožněn od 20 hodin.
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Jak jsme již v TL informovali, má od 1. března letošního roku Centrum excelence Telč
(CET) Akademie věd ČR nového ředitele.
Stal se jím prof. Ing. Jiří Adámek. Po téměř půlročním působení ve funkci ho čtenářům TL blíže představujeme.
Pane řediteli, jaká byla Vaše dosavadní
profesní dráha?
Po absolvování studia na Stavební fakultě VUT v Brně jsem pracoval jako technik
v Prefě Hýskov, později v Montovaných
stavbách Brno jako vedoucí armovny.
Později jsem dostal nabídku na působení ve Výzkumném a vývojovém ústavu Stavebních závodů v Praze. Později
jsem se vrátil do Brna na Stavební fakultu. S malým úvazkem na ní působím dodnes. Na fakultě jsem se věnoval především
výzkumným aktivitám, v menším úvazku
jsem vedl cvičení a přednášel. Po letech
diskriminace jsem se v roce 1993 habilitoval a v roce 2001 jsem byl jmenován
profesorem. Řadu let jsem vedl katedru,
na kterou jsem před léty nastoupil. V posledních letech jsem se věnoval výchově
mladých doktorandů. Od letošního března
pak působím v Centru Excellence Telč.
Jak s odstupem času vnímáte přijetí
v novém prostředí, v novém městě?
Telč znám již z 90. let minulého století
ze spolupráce s ředitelem ÚTAM AV ČR,
místním rodákem, prof. Milošem Drdáckým. Jsem rád, že s ním mohu spolupracovat i v současnosti. Přijetí jak ve městě, tak
na pracovišti, v převážně mladém kolektivu, splnilo mé očekávání. Bylo to nejlepší,
jaké si člověk může přát.
Prozradíte čtenářům Vaše záliby, koníčky?
Mým životním koníčkem byl sport. Hrával jsem závodně basketbal a odbíjenou.
V současné době si občas zahraji čtyřhru
v tenise. Celoživotní vášní mi byla akvaristika. Věnoval jsem se především chovu
a množení cichlid z východoafrických jezer Malawi a Tanganjika. S párem nadšenců jsme založili klub Tropheus, se kterým
jsme propagovali chov těchto cichlid. Jako
vzpomínku na tyto časy mám jedno akvárium zabudované v knihovní stěně a u něj
vzpomínám…
Přicházíte z Brna, kde také máte domov.
Přesto. Mohou Telčské listy počítat s tím,
že získaly nového čtenáře?
Hned při představování na radnici jsem
dostal výtisk Telčských listů. Listy se mi
zalíbily, takže jsem jejich pravidelným odběratelem.
/z/

Policie ČR Telč informuje
Dopravní nehody.
Opět Stará Říše
V pondělí 26. května došlo u Markvartic
k havárii Renaulta Clio jedoucího od Předína ke Kasárnám. Při projíždění zatáčky dostal řidič na mokré vozovce pravděpodobně
vlivem nepřiměřené rychlosti smyk. Automobil vyjel mimo komunikaci, kde narazil
do stromu. Při nehodě se zranil řidič a spolujezdec. Oba byli převezeni do třebíčské
nemocnice. Na vozidle vznikla škoda přibližně osmdesát tisíc korun. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, při které
požití alkoholu vyloučili. Zranění si vyžádala také dopravní nehoda v úterý 27. května
na čtyřramenné křižovatce ve Staré Říši. Řidička Renaultu přijíždějící po vedlejší silnici
od Hladova vjela do křižovatky v době, kdy

reomikrofon, notebook, startovací revolver,
motorovou pilu a další věci. Krádeží způsobil škodu přes 44 tis. Kč.

Na výživném dluží téměř
160 tisíc korun
Téměř 160 tisíc korun dluží na výživném devětačtyřicetiletý muž z Telčska. Policejní inspektor mu sdělil podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy.

Opil se, usnul v restauraci
a udělal poplach
V sobotu 17. května bylo policistům před
druhou hodinou v noci oznámeno podezření, že se někdo vloupal do restaurace v Telči. Na místo okamžitě vyjela policejní hlídka a provedla kontrolu objektu. Nalezla zde
opilého šestnáctiletého mladíka, kterému na-

těžké zranění a byla převezena do jihlavské
nemocnice. U obou účastníků nehody bylo
požití alkoholu vyloučeno. Nehoda se dále
vyšetřuje. K další nehodě s účastí cyklistky
došlo 29. května po čtvrté hodině odpoledne
v Krahulčí. Čtyřiasedmdesátiletá cyklistka
zde najela na obrubník a spadla na vozovku.
Při nehodě se zranila, byla převezena do jihlavské nemocnice a hospitalizována. Požití
alkoholu policisté u ženy dechovou zkouškou vyloučili.

Opilá žena si lehla na koleje
31. května řešili policisté společně se zdravotnickou záchrannou službou pokus opilé
dvaapadesátileté ženy o sebevraždu v prostoru vlakové zastávky Telč - Staré Město,
která si zde lehla na koleje. Policisté ženě
naměřili 1,91 promile alkoholu a převezli
ji na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Lupič ze sběrného dvora
dopaden
Telčským policistům se podařilo dopadnout
pachatele, který se dopustil série vloupání
do sběrného dvora v Telči. V objektu se během necelých dvou měsíců dopustil krádeže
celkem šestkrát. Zaměřil se při nich na nefunkční výpočetní techniku a kabely, které se
poté snažil zpeněžit. Při posledním vloupání policisté podezřelého muže zadrželi přímo v areálu firmy a skončil v policejní cele.

Žena. A 4,5 promile alkoholu!

V úterý 17. června sledovalo hasičskou soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel
na náměstí mnoho diváků. Akčně se přesvědčit o náročné práci hasičů a vidět na vlastní oči
Foto: Ilona Jeníčková
úskalí dopravních havárií bylo více než poučné.

Vloupání do domu

měřila 1,2 promile alkoholu. Policisté zjistili,
že opilý mladistvý usnul na WC a zůstal zde
i po odchodu obsluhy. Když se následně probudil a vyšel z toalet, byl zachycen bezpečnostním systémem a způsobil tak poplach.
Mladistvého předali oprávněné osobě. Policisté dále zjišťují, kdo požití alkoholu osobě
mladší osmnácti let umožnil a dopustil se tak
protiprávního jednání.

Policisté pátrají po pachateli, který se v době od 22. do 25. května vloupal v Radkově
do domu, ze kterého odcizil mobilní telefony, historickou rýsovací sadu, knihu o vyšívání, fotoaparáty, hodinky, profesionální ste-

V pondělí 26. května se na křižovatce Dačická/Radkovská střetl čtyřiapadesátiletý řidič
Lancie jedoucí z centra směrem na Radkov
s třiašedesátiletou cyklistkou. Žena utrpěla

po hlavní silnici ve směru od Telče na Třebíč jel řidič automobilu Hyundai. Při nehodě se zranila spolujedoucí v Hyundai, která
byla převezena do jihlavské nemocnice, kde
byla hospitalizována. Provedenou dechovou
zkouškou policisté u obou řidičů požití alkoholu vyloučili. Škodu na vozidlech vyčíslili
na přibližně 130 tisíc korun.

Havarovaly starší cyklistky

Ve čtvrtek 5. června přijali policisté po páté hodině večer oznámení, že se ve Furchově ulici nachází značně opilá žena. Na místě
již zasahovala zdravotnická záchranná služba. Policisté zjistili, že se jedná o jednačtyřicetiletou ženu, u které naměřili 4,58 promile
alkoholu a převezli ji do protialkoholní záchytné stanice k vystřízlivění.
Podle zprávy npor. Ing. Karla Wintera
zástupce vedoucího
Obvodního oddělení PČR Telč

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč
Luční 625
telefon: 567 243 633, 974 266 721
jiooptelc@mvcr.cz
974 266 720 (vedoucí)
974 266 722 (zástupce vedoucího)
HZS Kraje Vysočina
Stanice Telč
Luční 586
telefon: 950 272 110, 774 150 363
jiri.fisara@hasici-vysocina.cz
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Domácí hospicová péče.
Pomoc v nejtěžších chvílích
Současná lékařská věda disponuje netušenými možnostmi, které si před časem nedovedli představit ani odborníci. Přesto ale
nastávají, a budou nastávat situace, kdy
vyléčení nemocného je za hranicemi současného poznání. Konstatování „aktivní
léčba byla ukončena“ se s obtížemi přijímá. Poté následuje...
A právě o řešení doby života pacienta poté, co je zmíněné konstatování vyřčeno, je
rozhovor s ředitelkou obecně prospěšné společnosti Sdílení, Michaelou Čeřovskou: „Donedávna bylo jediné řešení.
Nemocný trávil tento čas v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení. Přitom
je dokázáno, že přáním většiny lidí v této
situaci je být doma, se svými nebližšími.
A právě vyhovět tomuto přání napomáhá
domácí hospicová péče, kterou nabízíme.“ Na otázku, jak tato služba probíhá, pak
M. Čeřovská odpovídá: „Vždy záleží na individuálních potřebách
rodiny. Zdravotní sestra, sociální pracovnice
a lékař navštíví klienta
a spolu s pečující osobou domluví podrobnosti péče. Vždy v první řadě navazujeme
spolupráci s praktickým lékařem klienta.
Rodině zapůjčíme elektricky polohovatelnou postel a případně i nutné zdravotnické
přístroje (lineární dávkovač léků, oxygenátor, odsavačku ap.). Zdravotní sestry poté
navštěvují klienta dle potřeby a jsou nepřetržitě k dispozici na telefonu. Rodina tak
může kdykoli volat o radu či se se sestřičkou domluvit na okamžité návštěvě u nich
doma – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Návštěva zdravotní sestry není vázána na provedený úkon, ani čas. S klientem a rodinou
stráví tolik času, kolik je potřeba. Pokud
má rodina zájem, úzce spolupracujeme také s psychologem nebo duchovním dané
církve. Součástí služby je i pomoc rodině
při úmrtí klienta a v období po něm (doprovázení pozůstalých).“ Stinnou stránkou této služby je, že není hrazena ze zdravotního
pojištění. Michaela Čeřovská věří, že i toto
negativum se časem vyřeší, když říká: „Domácí hospicová péče je tou nejhumánnější
a současně nejlevnější službou pro tyto situace. Společnost si to časem určitě uvědomí.“ Tíha financování domácí hospicové péče je tak zatím na Sdílení, které musí
neustále shánět dárce, z jejichž darů je provoz domácího hospice hrazen. Na službu
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částečně přispívá i klient. V současné době disponuje Sdílení odborným kolektivem
zdravotních sester v různé formě pracovněprávních vztahů. Aby bylo možné tento
vysoce profesionální tým stabilizovat, připravuje Sdílení rozsáhlou kampaň směrem
k občanské společnosti. Michaela Čeřovská ji zatím nechce blíže specifikovat, ale
jak sama říká, počítá s mediální podporou
Telčských listů. I proto, že Sdílení nabízí
tuto novinku pro těžce nemocné a jejich rodiny nejen na území správního obvodu Telče. „V naší práci nemohou hrát roli hranice
mikroregionů, okresů nebo krajů. Ani nemoci na ně nehledí. Proto jsme se při stanovování dosahu této služby řídili pragmatickým řešením. Nabízíme ji a poskytujeme ji
do vzdálenosti 20 km od Telče. Tedy nejen
ve zmíněném správním obvodu města, ale
také třeba ve Studené, Dačicích, Želetavě
nebo v Třešti,“ je sympatické upřesnění ředitelky Čeřovské. Společně si uvědomujeme, že tento příspěvek nemůže poskytnout
vyčerpávající informace o domácí hospicové péči a o dalších aktivitách Sdílení. Proto
na závěr nabízí: „Podrobné informace najdou zájemci na našich nových webových
stránkách www.sdileni-telc.cz a samozřejmě je ráda poskytnu já nebo mé kolegyně v kanceláři Sdílení v přízemí telčské polikliniky.“ Postupné zavedení a rozšíření
domácí hospicové služby podporuje i senátor Miloš Vystrčil, předseda správní rady
o.p.s. Sdílení: „Doufám, že její nabídka nalezne, stejně jako je tomu již dnes u odlehčovací služby a půjčovny zdravotnických
pomůcek, své klienty. Jedná se o velmi potřebné služby, které si zaslouží podporu.
Věřím, že kromě prostředků od státu, kraje
a samospráv se nám postupně podaří získat i další sponzory a podporovatele. Sdílení totiž nejen pomáhá, ale i zároveň dává
místním práci.“
/z/

Sdílení, o.p.s.
Masarykova 330, budova polikliniky
sdileni.telc@gmail.com
Nabízí:
• Poradenství v sociální a zdravotní oblasti
• Půjčovnu zdravotnických pomůcek
• Odlehčovací službu - pravidelné návštěvy vyškolených pečovatelek, které převezmou péči o Vašeho blízkého
v době, kdy potřebujete volno.
• Domácí hospicovou péči – doprovázíme nemocného v závěrečné fázi nevyléčitelného onemocnění a jeho rodinu.

Klienti DpS na Roštejně
Ve středu 21. května absolvoval nový minibus Ford Tranzit, který nedávno získal
telčský domov pro seniory, první větší výlet. S klienty domova se vydal na hrad Roštejn. TL o tom informovala Lenka Pelejová: „Výletníkům přálo počasí, seznámili
se s historií hradu a nezapomněli navštívit hradní hospůdku. Na věž bohužel mohl
vystoupit jen nejmladší z doprovodu, Jindřich Plachý. My ostatní jsme mu alespoň
pořádně zamávali a nechali si vyprávět, co
vše je z věže vidět.“ U všech zúčastněných
byly dojmy z výletu jen pozitivní. „Místní
si připomněli známá místa a pozorovali, co
se změnilo. Ti, co Telč a okolí dosud neznali, viděli, jak je Vysočina na jaře krásná,“ dodala L. Pelejová. Na konci putování prý zůstala jen jedna nezodpovězená
otázka: Kam pojedeme příště?
Podle Lenky Pelejové, redakčně kráceno

Pomoc zdravotně
postiženým
Projekt Společně do práce Ligy vozíčkářů nabízí pomoc a podporu při hledání zaměstnání a různé vzdělávací kurzy lidem
se zdravotním postižením. Zájemci s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením, lidé s duševními či chronickými nemocemi se mohou blíže informovat
u pracovníka projektu Jiřího Práška v kanceláři v Jihlavě, Žižkova ulici 89 nebo
na telefonu 606 070 359.

Nezaměstnanost

Květen: Přišlo oživení?
Statistiky nezaměstnanosti přinesly v květnu další zlepšení. V republice je bez práce 7,5% ekonomicky aktivních obyvatel,
na Vysočině je údaj ještě o osm desetin procenta lepší - 6,7%. S republikovým údajem se díky sezónním pracím srovnává
i Telčsko. Správní obvod atakuje 7% hranici (7,1%). Nejsložitější situace je stále
v Telči, kde květnová nezaměstnanost dosáhla 7,8%. Ve správním obvodu je již 14
obcí s nezaměstnaností pod 5%, hranicí.
Na opačném pólu, vyšší než 15% nezaměstnanost, mají Vanov, Volevčice a Lhotka.
Zdroj: Statistiky ÚP

Prohlédněte si
nové www stránky Sdílení na
http://www.sdileni-telc.cz/

Vzpomínáme na 20. století

„Živé obrazy oslavující různá jubilea a návštěvy města byly doménou první poloviny dvacátého století,“ jsem uvedl před časem v tomto seriálu. Pozorný čtenář ale snímkem doložil, že zřejmě poslední živý obraz, byť skromných rozměrů, byl v Telči k vidění ještě v roce
1961. Vytvořili ho žáci 1. až 5. ročníku ZDŠ v tehdejší Leninově, dnes Masarykově ulici.

Pouť u pramene Dyje

Připomínáme si

V sobotu 12. července se opět uskuteční
Pouť u pramene Dyje. Na louce poblíž
Panenské Rozsíčky začne v 10 hodin modlitba růžence za 100 měst a obcí, jimiž Dyje protéká. 90 z nich pak leží na historické
Moravě a patří do brněnské diecéze. Od půl
jedenácté bude sloužit mši sv. s požehnáním vody třešťský rodák P. Jan Krbec. Poprvé se pouť u pramene Dyje konala v roce 2011. Novou tradici založilo znojemské
děkanství v rámci příprav na jubilejní rok
2013, ve kterém se slavilo 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje do naší vlasti.
Zdroj: Děkanství znojemské,
www.farnostznojmo.cz

180 roků

Parním vlakem na
Orchestrijón. Do Třeště
Ojedinělý kulturní projekt Orchestrijón pod
taktovkou Petra Píši se poprvé představí také
na domácí půdě v Třešti. Všichni, kdo mají rádi divadlo a skvělou hudbu kapely Zatrestband, by si neměli nechat ujít jedinečnou
kulturní akci, která se uskuteční v sobotu 12.
července od 19.30 hodin na hlavním vlakovém nádraží v Třešti. „Vzhledem k tomu, že parní vlak pojede právě v podvečer
z Telče, bylo by fajn, kdyby vlakem přijeli
také telčští příznivci Petra Píši a Zatrestbandu. Po skončení programu se mohou stejným
vlakem vrátit domů,“ uvedla pro TL místostarostka Třeště, a také absolventka telčského gymnázia, Eva Požárová.
/TZ/z/

● 18. července 1834 se v Libštátu u Semil
narodil Jan Mládek (+12.1.1911, Praha).
Po studiu Filozofické fakulty pražské univerzity učil od roku 1858 na řadě středních
škol v Čechách, na Moravě a také v Banské Bystrici. V roce 1871 byl jmenován
ředitelem reálky v Telči, kde působil až
do roku 1892. Za zásluhy o rozvoj školy
a města byl při odchodu do důchodu jmenován čestným občanem města. Dodnes
ho připomíná Mládkova ulice na Podolí.

140 roků

● 12. července 1874 se narodil Jakub Zadražil, dlouholetý předseda Společenství
kovářů okresu Telč a v době I. republiky
městský zastupitel. „Muž pro dobro duševní i hmotné spolubližních horlící. Nebylo podniku, aby v něm nebyl činný,“ napsal
při jeho úmrtí (1937) Farní věstník.

120 roků

● 3. srpna 1894 zemřel v Telči Josef Vystrčil (*16.3.1831, Telč). Po vyučení a praxi
v Rakousku a Německu založil v roce 1858
kotlářskou a mědikoveckou dílnu v ulici U Horní brány, kterou později přenesl
do prostor v dnešní Svatoanenské a Těšíkově ulici. Ta byla základem jeho úspěšné firmy na lihovarnické zařízení, hasičské
stříkačky a hospodářské stroje. Josef Vystrčil byl zakládajícím členem Sokola, Hasičského sboru, inicioval vznik městské spořitelny a řadu let byl radním města.

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?“ Dalším tématem
je školství.
Pokud jsou investice do vzdělání investicemi do budoucnosti, pro budoucnost Telče se v uplynulém období udělalo opravdu
hodně. Částka přesahující 500 milionů korun je toho důkazem. Postupně se zlepšuje zázemí mateřské školy. V Nerudově ulici získali naši nejmenší nové dětské hřiště
a v letošním roce budou vyměněna okna
a připravuje se zateplení budovy. V Komenského ulici se postupně modernizuje
sociální zařízení a před startem je revitalizace zahrady a stavba nového dětského
hřiště. Město pokračovalo i v modernizaci
základních škol. Byla otevřena nová přístavba ZŠ Hradecká včetně sportovní haly. Tím se vyřešily prostorové problémy
jak základní školy, tak i gymnázia a střední odborné školy. Na hlavní budově základní školy byla zateplena fasáda a vyměněna okna. Škola má moderní učebnu
fyziky a nový venkovní výukový pavilon
ve školní zahradě. Zateplením a výměnou oken prošla i budova ZŠ Masarykova.
Zde navíc byly zrekonstruovány sociálky v přízemí. A v současné době startuje rekonstrukce třetího patra budovy, kde
vzniknou nové odborné učebny včetně vybavení a sociálního zázemí. Významnou
investici realizovala v Telči Masarykova
univerzita. Za podpory Norských fondů
prošla rekonstrukcí budova Univerzitního centra. Moderní zázemí je využíváno
na řadu konferencí a seminářů. Bohužel
se ale doposud nepodařilo pro Telč akreditovat obor denního studia. To Centrum
excelence Akademie věd se hned po svém
vzniku zapojilo do řady mezinárodních
projektů. Nový areál na Batelovské ulici se může pochlubit špičkovým vybavením a je příslibem do budoucnosti. Velkým problémem pro naše školy je úbytek
žáků. Ten se nejvíce projevil u SOŠ, která
je součástí gymnázia. Ta loni i letos nenaplnila ekonomický obor. Naštěstí se podařilo uhájit existenci nižšího gymnázia.
Pro základní školy se snad blýská na lepší časy. Třídy školky jsou zcela naplněné, a aby se dostalo na všechny zájemce,
jedna třída je umístěna v ZŠ Masarykova.
Snad tento trend vydrží.
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Kdo zvítězil:

Arts&film 2014 Telč
10. evropský filmový festival o umění
Arts&film; 12. až 14. června
GRAND PRIX Vojtěcha Jasného
Body to Body
Wallonie Image Production
CENA České inspirace
O Zvelebení hrobu Bedřicha Smetany
Veřejnost vlasti

Na festivalu nechyběl jeho patron, režisér Vojtěch Jasný.

I. kategorie – Výtvarné umění
ve všech oblastech a oborech
1. místo
Bermudský poetický trojúhelník nad
Vysočinou
Česká televize
II. kategorie – Architektura a design
1. místo nebylo uděleno
2. místo
In Search of Marco Polo
Miro Brankovic
III. kategorie – Hudba, dramatické
umění, film a literatura
1. místo
Fragmenty P.K.
Film&Sociologie
IV. kategorie – Studentské filmy
Paradigma
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vše o letošním festivalu na

http://www.arts-film.com/
A také řada kulturních programů. Na náměstí hraje žesťový orchestr žáků a studentů
ZUŠ Telč a Dačice pod vedením Evžena Mašáta.

Byla Noc kostelů
I přes nepřízeň počasí více než 500 spokojených návštěvníků další Noci kostelů v Telči,
je skromný odhad letošní účasti. V kostelech
Jména Ježíš, sv. Jakuba a sv. Ducha připravili organizátoři komentované prohlídky,
přednášky, tradiční i méně tradiční hudební koncerty, výstavy, občerstvení a program
pro děti. Letos si mohli návštěvníci vychutnat netradiční pohled z oken fary a dát si lahodnou kávu ve farní kavárně. „Co mě letos na Noci kostelů nejvíce potěšilo? Určitě
bohatost a pestrost programu. A také to, že
se u nás opět nesla v ekumenickém duchu
zapojením tří církví,“ uvedla pro TL hlavní organizátorka Ing. Zdeňka Pokorná. A TL
jen dodávají, že se hned napoprvé zhostila
náročného úkolu na jedničku.
/z/
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Foto na této straně Ilona Jeníčková a Stanislav Bartoň.

Studenti píší na francouzskou ambasádu

Merci, Monsieur l´Ambassadeur!
Vážený pane velvyslanče,
děkujeme Vám za milé přijetí v krásných
prostorách francouzské ambasády v Praze. Zastupovaly jsme 26 žáků Gymnázia
O. Březiny a SOŠ Telč, kteří na hodinách
francouzštiny objevovali Francii prostřednictvím její gastronomie. Zodpovězením
čtyřiceti otázek kvízu pražského Francouzského Institutu s názvem „Jak chutná Francie“ jsme se zařadili mezi 204 soutěžících
– a podařilo se nám vyhrát! Dostaly jsme

pozvání na vyhlášení výsledků spolu s ředitelem školy RNDr Mácou a s vyučující francouzštiny Mgr. Noskovou. V pátek
13. června jste nám osobně předal čtyři ceny pro jednotlivce, pátou cenu za nejlepší
reklamní slogan a šestou za největší účast
z jedné školy. Měly jsme příležitost ochutnat francouzské speciality a strávily jsme
příjemné odpoledne. Přesvědčily jsme se,
že už něco umíme a že rozhodně stojí za to
věnovat se francouzštině.
/mn/

Letní škola
vysokoškoláků
Prvních čtrnáct dnů v červnu se několik desítek vysokoškoláků z Česka, Slovenska a Slovinska zúčastnilo Mezinárodní letní školy
o kulturním dědictví, kterou v Telči pořádala od 1. do 14. června Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy ve spolupráci s Univerzitou Mateje Bela v Bánské Bystrici a Primorskou univerzitou v Koperu. V Telči našli
studenti zázemí v Univerzitním centru Masarykovy univerzity. Na významné vzdělávací
akci se také podílelo telčské pracoviště Národního památkového ústavu. „V našem areálu se uskutečnilo několik přednášek, proběhlo diskusní fórum o památkách UNESCO
a výtvarná dílna věnovaná sklomalbě,“ uvedla pro TL mluvčí NPÚ Ilona Ampapová.

Po uzávěrce

Jiří Rudolf reprezentoval GOB
Po vítězství v okresním kole soutěže Mladý
zahrádkář uspěl student gymnázia Jiří Rudolf
i v národním kole. To se konalo od 13. do 15.
června v Rakovníku. V kategorii „starší žáci“
se umístil na skvělém třetím místě.
Zápis do zájmových útvarů

Domu dětí a mládeže Telč
Úspěšné studentky francouzštiny s dárky od velvyslance. Zleva Pavla Veselá, Veronika
Lančová, Anna Bláhová a Renata Kodysová.
Foto: Marie Nosková

na školní rok 2014/2015
bude probíhat od 1. září.

GOB a SOŠ. Kurz němčiny podruhé
Po loňském velmi pozitivním ohlasu na kurz němčiny s rodilými mluvčími
pro studenty telčského gymnázia, který
probíhal v rámci projektu „Partnerstvím
středních škol k rozvoji příhraniční spolupráce“, se manželé Pekny, bývalí učitelé na gymnáziu ve Waidhofenu/Th., opět
rozhodli věnovat svůj volný čas našim
studentům. Připravili si pro ně čtyřdenní intenzívní kurz (10. - 13. 6.), který je
přístupnou formou seznámil s krásami Rakouska, Vídně a všech spolkových zemí,
ale dostalo se i na běžná konverzační témata. V rámci festivalu Arts&film 2014
navštívili studenti s lektory také projekci
filmu Böhmische Dörfer. Studenti si ověřili, že není vůbec jednoduché rychle zareagovat na otázku nebo porozumět nespisovné hovorové řeči. Kurz prokázal, že
projekt, třebaže již skončil, má své pokračování. Manželé Friedrich a Ingrid Pekny
jsou ochotni přijet i příští rok.
PaedDr. Věra Zadinová

Profesor Friedrich Pekny dokáže studenty při výuce mimořádně zaujmout. Nejen pro nás
zajímavým příjmením.
Foto: Věra Zadinová
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Padesátka u Pilky

Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

Omezení rychlosti na silnici I. třídy z Telče do Třebíče u samoty Pilka u Olšan je
prvním znamením, že se dočkáme opravy
zdejšího mostu přes potok Řečice. „Most
je ve velmi špatném stavu. Jako nejlepší
řešení bylo zvoleno nasunutí ocelové konstrukce typu multi-plate do mostního otvoru,“ uvedla pro TL ředitelka vysočinského
pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Marie
Tesařová a dodala, „práce jsou zatím prováděny bez uzavření provozu na komunikaci. To nás ale čeká v délce přibližně tří
týdnů v průběhu prázdnin. Rekonstrukce
by měla skončit v září a bude stát téměř
5 mil. Kč.“ Zatím nepotvrzený je záměr
ŘSD ještě letos opravit propustek nad Ka-

Pojďte na blešák

menným kopcem. Omezení dopravy betonovým panelem vytváří v tomto místě často velmi komplikované situace. Silnice I.
třídy č. 23 spojující Brno s jižními Čechami si především za úsek procházející Vysočinou již několikrát vysloužila titul „nejhorší jednička v republice“. Zda se díky
zmíněným opravám začíná blýskat na lepší
časy, je nad možnosti odhadu TL. Stav silnice nenechává lhostejné města a obce, kterými prochází. V poslední době byla medializovaná snaha Třebíče vytvořit společný
orgán, který by vytvářel v této věci tlak
na příslušné instituce. Podle starosty Telče
Romana Fabeše město tuto iniciativu vítá
a bude se v ní maximálně angažovat. /z/

Foto: Jiří Křenek

Sběrový kalendář

Přijede více Taiwanců?

Biologický odpad

Začátkem června navštívili Kraj Vysočina
podnikatelé z Taiwanu. Do České republiky
přijeli navázat nové obchodní vztahy. Po setkání s podnikateli kraje v Jihlavě navštívila
mise také Telč, kde jim byl představen turistický potenciál regionu. „Na základě ohlasů
z obou stran věříme, že toto setkání neproběhlo naposled a že se nám podařilo zahájit
tradici, která v následujících letech podpoří podnikatelské záměry na obou stranách,“
uvedl po skončení jednání ředitel Krajského
úřadu Zdeněk Kadlec.
Podle TZ

I. – II.
III.

7. 7.
8. 7.

IV.
V.

9. 7.
10. 7.

Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes
Svatojánský potok, III – Podolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV
– Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné
a Květinová, V – Štěpnice II. – u garáží

Jarmark není jen nakupování

12. července Horácký jarmark
Kulturní program Horáckého jarmarku na náměstí Zachariáše z Hradce:
09:00 – 10:00
10:10 – 11:10
11:20 – 12:30
12:45 – 13:45
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Telčská dechovka
Sádlo v pohybu
Amatérské divadlo Ivančice
Cimbálová muzika Rathan

13:50 – 14:50 Sádlo v pohybu
15:00 – 16:00 Dixieland Jazz Band Telč
16:10 – 17:30 Amatérské divadlo Ivančice

Také máte doma spoustu věcí, které již nepoužíváte a překáží vám ve sklepě, v garáži
a na půdě? Nikdo je nechce a vám je líto je
vyhodit. A co kdyby zrovna ta skříňka po babičce někomu udělala radost, nebo to nářadí
po dědečkovi sbírá nějaký kutil? A co ta krabice s oblečením po dětech? K tomu jsou určené speciální akce, které se jmenují bleší trhy. Není to žádná novinka. Již ve středověku
panovník nebo šlechtic přenechával darem
své oblečení poddaným a ti si ho předávali
mezi sebou. Je pravda, že spolu s ním se přenášeli i paraziti, odtud název tohoto způsobu
obchodování. Nyní je oblečení samozřejmě
čisté, ale starožitné věci raději v původním
stavu, protože nevhodným čištěním by se
mohly poškodit. Bleší trhy jsou ve všech
větších městech jak u nás, tak i ve světě. Najdou se tam opravdové poklady a jen za pár
korun. Pro sběratele je toto ráj. Asi budete
překvapeni, že i v Telči máte možnost přímo
se zúčastnit jako prodávající nebo kupující
anebo se přijít jen tak podívat a zavzpomínat
na věci, které jste před lety používali a nyní
se prodávají jako historická památka. Staré
hračky, rádia, magnetofony a gramofony, odznaky a vyznamenání, šperky a ozdoby, oblečení nové i použité, vlny, látky i výpěstky ze
zahrady. Datum další velké bleší akce je 19. 7.
od devíti hodin. na bývalém autobusovém
nádraží. A výborná zpráva na konec : Vstup
i prodejní místo je ZDARMA !!! Každý dobrý nápad potřebuje podporu, proto určitě přijďte, bude z čeho vybírat.
Kontakt pro zájemce o prodej:
blesakvtelci@seznam.cz,
tel. 721 033 238, 736 434 156
Při nepřízni počasí se akce ruší.

Recyklujeme dobře?
573 televizí, 234 monitorů a 3 993 kg drobného elektrozařízení odevzdali do sběrných dvorů v loňském roce obyvatelé Telče. „Podle studie společnosti ASEKOL, která
pro město zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení, vyplývá, že tak uspořili 219,13 MWh elektřiny, 9 247,41 litrů ropy,
1 001,85 m3 vody a 9,84 tun primárních surovin,“ sdělila TL Ing. Věra Marečková z odboru rozvoje telčské radnice. Všichni, kteří zodpovědně třídí odpad a přispívají tak k ochraně
životního prostředí, si podle ní zaslouží poděkování. Při pohledu na občasné černé skládky v okolí města se ale nabízí otázka, zda by
výsledek neměl být ještě lepší.

mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
TL 7/2014
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Dnes představujeme: Zdeňkov

Martinice, Stojšice... A kde je Zdeňkov?
„Tady jsou Martinice se Stojšicemi, tady je Votvrň a Budějovičky..,“ poslouchám vyprávění starosty Zdeňkova Jiřího Kacetla.
V první chvíli mám obavy zda, jsem nezabloudil a jsem opravdu v telčském mikroregionu. Pan starosta má
ale pravdu. Prohlížíme totiž mapku zaniklých
vesnic v okolí „jeho“ Zdeňkova a diskutujeme o jednom ze zdejších „nej“. Život na náhorní planině, na které Zdeňkov leží, vypadal
ve středověku zcela jinak než dnes. Co do počtu zaniklých obcí na relativně malém území
se jedná o mimořádný jev. Co bylo jeho příčinou, se můžeme jen dohadovat. Určitě k němu přispělo zdejší drsné klima a omezená možnost úkrytu před procházejícími vojenskými oddíly v 15. a 16. století. A tak nový život sem přinesl až v roce

Zdeňkov

První zmínka
o obci
1653

Nadmořská
výška
640 m n. m.

udávaný počet obyvatel. Pan starosta má pro to hned vysvětlení:
„Nejenže přijdou z každé chalupy, ale přivedou i ty, kteří jsou zde
zrovna na návštěvě.“ Přitom se nejedná jen o obvyklé společenské

Počet
obyvatel
52

1650 Zdeněk Matyášovský z Matyášovic, když rozhodl založit
v místě zaniklých vsí své nové sídlo. „Narodil“ se Zdeňkov, nejmladší obec mikroregionu! Zámeček, který zde v té době postavil,
vzal za své v roce 1816. Zůstala jen kaple Navštívení Panny MaZastupitelstvo obce: Jiří Kacetl, František Skoumal,
František Buďa, Vlasta Dvořáková, Jiří Dvořák, Luboš Fiala

rie. Dnes je kulturní památkou, o kterou se obec vzorně stará. Část
dvoru slouží hospodářským účelům dodnes. Z té druhé je kulturní dům a kancelář obecního úřadu. Pamětní kameny v jeho zdech
pak připomínají základní data Zdeňkova: 1653, rok založení obce,
a 1818, obnovu dvora po požáru. Z historie jsme v současnosti.

V čele Zdeňkova stojí již čtvrté volební období Jiří Kacetl. Tato stabilita ve vedení obce je na vzhledu Zdeňkova znát. A nejen
na vzhledu. Vybavení a úroveň vnitřních prostor kulturního domu
kdysi překvapilo i hejtmana Miloše Vystrčila. „Na strop jsme použili repasované staré trámy, dobře ho vytápíme krbovými kamny,“
říká jen tak mimochodem pan starosta. Na co kulturní dům v obci
s půl sta obyvateli, napadne asi nejednoho čtenáře. Když prohlížím fotoarchiv zdejších akcí, nestačím se divit: Setkání rodáků,
Vánoční besídka, Dětský den, Čarodějnice, Silvestr... Na snímku z oslavy konce roku ale napočítám více přítomných, než je

posezení. V posledních letech má každý Silvestr své téma. Již byl
celý v pyžamech, také v pionýrském nebo v hippies... Kdo téma
vymýšlí, nechce pan starosta prozradit. Takže jen odhaduji. Snímky dokazují, jak je na každou oslavu
konce roku dobře připravený, a tak
se určitě nespletu, když napíši, že...
Že je jako u všeho dění ve Zdeňkově i u programu Silvestra právě on.
V dnešním příspěvku je vlastně
všechno obráceně. Začal jsem historií, pokračoval zábavou. Zdeňkovským bych ale křivdil, kdybych nezmínil to podstatné. Od roku 1999 je
obec plynofikovaná, většina místních
komunikací má nový povrch, kulturní dům i hasičská zbrojnice září novotou, rekonstrukcí prošel obecní
rybník, hasiči mají novou zásahovou
stříkačku, zeleň na návsi má lázeňský
charakter. „To je zásluha Ludmily
Dvořákové ml.,“ slyším od Jiřího Kacetla první jméno a dodává, „každý rok
se snažíme uspět v Programu obnovy venkova, podílíme se na projektech mikroregionu. A hlavně, hodně si uděláme sami.“ Aniž bych to
panu starostovi podsouval, slyším také velkou chválu na aktivity
kanceláře mikroregionu.
(Pokračování na následující straně)
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Dračí lodě na Štěpnickém rybníku
V rámci projektu Regionem Renesance Zdravě se uskuteční v sobotu 26. července v rámci Prázdnin v Telči závod dračích lodí na Štěpnickém rybníku. Půjde o uzavřený závod týmů z Regionu Renesance. Prezentace lodí začíná ve 12 hodin, vlastní závod pak ve 12,45.
Do závodu se mohou přihlásit posádky z Třešťska, Telčska, Dačicka, Jemnicka a Slavonicka.
Posádku lodí tvoří 18 závodníků (včetně bubeníka a kormidelníka, které zapůjčí pořadatel).
Více informací a příjem přihlášek na e-mailu: telcsko@telcsko.cz nebo na tel.: 567 223 235

Mikroregionální střípky
Urbanov
6. 7. 140. výročí stavby nové budovy obecné školy. Hraje dechová Hudba
z Marsu Revajvl a telčský Dixieland.
Od 14 hod. na školní zahradě. Mokrá varianta v KD. Pořádá Obec Urbanov, ZŠ Urbanov, SDH Urbanov

Dyjice
11.7. Pavel TABÁSEK, letní folk.
Kytarovky s valašskou příchutí
Pořádá BEZOBAV Dyjice
Kulturní domek - začátek 20:00

Černíč
12. 7. Dětský den
Fotbalové hřiště. Zelená slavnost.

Růžená
Ilustrační foto dračích lodí v akci je z Velkého Dářka.

Dokončení z předchozí strany

Martinice, Stojšice...
Některé věčně hubující čtenáře asi zaskočí,
že starosta Kacetl, velký zastánce samostatnosti obcí, chválí i úředníky telčské radnice. Když jsme u části „koho pochválit“, tak
vedle docela častého „celé zastupitelstvo
a občany“ pak zcela spontánně uslyším:
„Hlavně manželku. Že to se mnou vydrží.“
Muž, který s rodinou hospodaří na několika desítkách hektarů, se určitě mnohokrát
přesvědčil, jak je důležité pochopení a pomoc jeho blízkých. Proto je na místě i tato
jeho zmínka. A proč se Zdeňkov objevuje
v červencovém vydání TL? Letos poprvé
zde budou 4. července slavit svátek sv. Prokopa u jeho nové sochy ve středu obce. Netradiční dílo Heleny Ritterové a Jaroslava
Buzka, v rámci projektu Sochy mikroregionu, přijali všichni místní za své. „Fotografují se u něj rodáci i náhodní návštěvníci
projíždějící zdejší cyklostezkou,“ hodnotí kladně vznik díla starosta. Zbývá ještě
vysvětlit, proč si Zdeňkovští pořídili právě
sochu patrona horníků a rolníků. Jeho socha stávala kdysi v Závěticích, další zdejší zaniklé vsi v místech dnešního rybníka
U Prokopa. Závětice, stejně jako ves Svatá Magdalena, jsou již ale jiná historie. Závěrem: Zkuste si spočítat, kolik zaniklých
lidských sídel jsme si dnes připomněli.
Až si budete ve Zdeňkově prohlížet sochu
sv. Prokopa, vzpomeňte na jejich obyvatele. Možná byli mezi nimi i vaši předci. /z/
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Foto: Kristina Kudlová

Představujeme projekty
MAS Telčsko

Oprava opěrné zdi
bývalého hřbitova
v Nové Říši
V první výzvě roku 2012 podpořila Místní akční skupina žádost Kanonie premonstrátů o dotaci na opravu opěrné zdi, která
odděluje bývalý hřbitov a svažitou asfaltovou cestu. Naposledy byla větší údržba
zdi provedena v polovině minulého století, než byl klášter církvi státem zabaven
a obsazen armádou. Ta areál využívala,
ale vůbec neudržovala, takže po vrácení
kláštera premonstrátům byl z větší části v havarijním stavu. Samozřejmě včetně zmíněné zdi. V rámci projektu proběhla oprava nejkritičtějšího úseku o délce
17 m. Byly odstraněny náletové dřeviny,
zeď byla opravena, vyspárována a v místě největšího vyboulení zdi byl postaven
nový opěrný pilíř. Realizace projektu také
umožnila zpřístupnění bývalého klášterního hřbitova. Původní hroby zde již byly
dávno zrušeny, ale kanonie zde instalovala historické náhrobky. Realizace projektu proběhla v roce 2013. Celkové výdaje
se pohybují kolem 530 000 Kč, dotace je
396 000 Kč.
Magda Pojerová, MAS Telčsko
(red. kráceno)

12. 7. Sousedský turnaj v kopané
Startují mužstva Růžené, Lovětína, Třeštice a Čenkova. Začátek v 11 hod.
13. 7. Dětský den
Fotbalové hřiště u obory ve 13.30 hod.
26. 7. Růženská pouť
Ve 14.00 hod. pouťové posezení s Počáteckou dechovkou. Ve 20.30 taneční zábava
– ROSS3S
2. 8. Růženská lávka – noční jízdy
18.30 hod. otevření Růženské lávky
19.30 hod. noční tréninkové jízdy a soutěže
3. 8. Růženská lávka – hlavní závod
Ve 12.30 hod. http://lavka.ruzena.cz

Řídelov
12. 7. Taneční zábava
Hraje XL Music – kulturní dům

Hodice
12. 7. Nohejbalový turnaj - Memoriál
Františka Nevrkly. Začátek v 9 hod.
26. 7. Parní léto na nádraží
Zábava ve stínu parní lokomotivy s komentovanou prohlídkou muzea na nádraží. Začátek v 17 hod. na nádraží.

Zvolenovice
13. 7. Fotbalový turnaj amatérů
na hřišti U Slepičárny

Mrákotín
27. 7. Nohejbalový turnaj
Zelená slavnost

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

str. 13

Nabídka
volného bytu
Dle opatření obecné povahy č. 2/2014
„Zásady pro nájem bytů ve výlučném
vlastnictví města Telče“, nabízí město
k pronájmu následující byt

v Domě s pečovatelskou
službou
Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 27 (1+0) ve 3. podlaží
Celková plocha: 26,50 m2
Nájemné celkem: 947 Kč

Termín pro přijetí žádostí:

do 30. července 2014
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na webových
stránkách města (www.telc.eu)
Bližší informace: odbor rozvoje
a územního plánování, J. Pavlíčková,
tel.: 567 112 425.
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Město Telč

náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
vyhlašuje v souladu se zák. č. 128/00 Sb., o obcích v platném
znění, záměr města

prodat část pozemků parc.
2328/54, 2328/60 a parc.č. 2328/61
o celkové výměře
cca 4360 m2 v obci a k.ú. Telč
Podmínky prodeje jsou zveřejněny na úřední desce a elektronické úřední desce www.telc.eu/uredni_deska
Bližší informace obdržíte na finančním
odboru MěÚ Telč – kontaktní osoba Ing. Lenka Komůrková,
tel. 567 112 451, e-mail: lenka.komurkova@ telc.eu
nebo na odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč
– kontaktní osoba Ing. arch. Lukáš Pivonka,
tel. 567 112 423; lukas.pivonka@telc.eu

Příjem nabídek do 23. 7. 2014

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.
• 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
• Prodám DB 3+1 v Telči – klidná lokalita poblíž centra. RK nevolat! Tel. 607 840 273.
• Nabízíme garáž k dlouhodobému pronájmu v Telči na Markových humnech. Od července. Tel. 603 236 669, 604 206 267.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Výuka a výcvik na osobní automobil a všechny skupiny motocyklů. Učebna na Myslibořské ulici v Telči. Info na www.autoskolaekol.wz.cz, tel.
607 185 517.
• AGP PLUS SERVICE, s.r.o., nabízí volné pracovní místo na pozici Vrátný/Informátor – místo výkonu práce MASNA Studená,
a.s. Pracovní místo určené pro OZP (invalidní důchodce). Tel.:
730 156 770
• Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, Štěpnice – Markovy
humna. Jen vážnému zájemci. Tel. 603 527 214.
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Počasí v květnu
Po celý měsíc byla značně proměnlivá
oblačnost. Při zvětšené oblačnosti byly
i časté srážky ve formě dešťových přeháněk (několikrát i s bouřkou) nebo trvalého deště. Srážky většinou nebyly příliš vydatné. To však neplatilo v poslední
dekádě měsíce, kdy byl déšť až mírné
intenzity a vytrvalejší, při němž během
několika dnů napršelo kolem 70 mm vody. Byla velmi potřebná. První dva dny
měsíce byly ještě příjemně teplé, kolem
20°C. 3. května se však prudce ochladilo a teploty během dne dosáhly už jen 4
až 6°C. V dalších dnech se maxima sice zvedla, ale přesto až do 19. 5. zůstala
většinou jen 9 až 15°C. Od 20. 5. se nejvyšší teploty opět zvedaly nad 20°C, ale
koncem měsíce, od 28. 5., spadly znovu
jen na 12 až 18°C. Nejvýraznější chladné období bylo ve dnech 4. - 6. 5., kdy
ranní přízemní minima klesala pod
nulu na -2 až -6°C a 5. 5. kleslo minimum i ve výšce 2 m nad zemí na téměř
-2°C. Znamenalo to menší škody na zahradách. Zřejmě si takovým způsobem
vybrali pranostiku ledoví muži s předstihem. Přibližně dvoutýdenní předstih je
letos vidět i v celé přírodě. V jejich kalendářním termínu sice bylo také chladno, ale na mrazíky nedošlo. Měsíc hodnotíme teplotně jako průměrný, srážkově
mírně nadprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Mažoretky z celé ČR
bojovaly v Telči

Léto otevírá židovský
hřbitov

Poslední květnovou sobotu se do Telče sjelo na 700 mažoretek a také „mažoreťáků
– kluků“ ze 17 měst celé České republiky.
Bojovali o hlavní cenu, skleněný střevíc,
v pěti kategoriích. Soutěž zahájila skupina
nejmenších mažoretek z Telče – Poupátka,
která mají velmi nízký věkový průměr - 4,3
roky. Přes tento handicap dokázaly v kategorii Mini dětí vybojovat krásné třetí místo. V kategorii Děti vybojovaly hlavní cenu,
skleněný střevíc, mažoretky z Telče, Růžičky. V kategorii Juniorek skončila nejstarší skupina domácích mažoretek druhá.
Opravdovým boomem letošní soutěže bylo zařazení chlapců do jednotlivých soutěžních sestav. Místo vlastního hodnocení cituji
z několika pochvalných emailů, které jsme
obdrželi: „Chtěla bych Vám vyslovit obrovskou pochvalu za organizaci celé soutěže...
To, co jsme zažili v Telči bylo úžasné. Nádherné město, nádherná atmosféra... Vše perfektně připravené. Holky byly tak spokojené, únava žádná... Moc děkujeme za krásnou
soutěž… Opět vše suprově zorganizováno.“
Vítězové jednotlivých kategorií O střevíček z pohádkové Telče 2014:
Mini děti: Sněženky Pelhřimov
Děti: Růžičky Telč
Mini Kadetky: Mažoretky Mini Trixie Tršice
Kadetky: Střípky 1 DDM Moravská Třebová
Juniorky: Pražské Mažoretky Sokol Praha
Renata Křížková (redakčně kráceno)

Pravidelné výstavní projekty a další aktivity kulturního spolku Oblast na židovském
hřbitově na Oslednicích mají i další rozměr.
Umožňují prohlídku hřbitova, který je vyhledávaným cílem řady návštěvníků města.
„Na rozdíl od minulých sezón, kdy autoři
často vystavovali několikrát za sebou, máme tento rok většinu vystavovatelů nových,
z celé republiky i jednoho zahraničního autora, Matthewa Mooreho z USA,“ uvedla
pro TL Helena Ritterová ze spolku Oblast
a dodala, „z červencových výstav bych ráda upozornila hned na tu první. Tereza Šimková ze sochařského ateliéru VŠUP v Praze představí svůj nevšední projekt Mohyly.
Zabývá se v něm tématem smrti a pohřbívání. Zajímavé budou určitě i další výstavy.
Radek Doskočil, který vystudoval animaci
na FAMU, je ve výtvarných kruzích známý
pod jménem Screensaver. Jeho vystoupení
jako VJ (pouštěč obrazů - vizuální obdoba DJ) s dílem vycházejícím ze tmy, země
a kořenů mají hodně příznivců. Exklusivně
se nám podařilo získat renomovaného amerického fotografa Matthew Moora, který
má za sebou řadu výstav, ocenění a publikací s projektem East/West, sérií fotografií
z hraničních přechodů.“ Všechny výstavní projekty na židovském hřbitově budou
letos souběžně představovány ve skříňce
Ukradené galerie v ulici U Masných krámů
(pod Městskou galerií).
/z/

Červenec na židovském hřbitově
28. 6. až 4.7. Tereza Šimková - objekty ● 5. až 11. 7. Skupina Sokl - instalace, fotografie ● 12. až 18. 7.
Kristýna Kužvartová - instalace ● 19. až 25. 7. Radek Doskočil - kresby, koláže ●
26. 7 až 1. 8. Matthew Moore (USA) - fotografie

Počasí jako na houpačce

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 5. do 18. 6. 2014.

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

11,9 °C
1015,0 hPa
87,6 mm
28,7 °C, 23.5.
v 15,29 hod.
-1,0 °C, 5.5.
v 5,24 hod.
48,1 km/h, 16. 5.

Počasí v Telči
www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.
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Reprezentují nás

Telčské mažoretky, více na straně 16.

Silák David Lupač, více na str. 22.

Folklorní soubory Kvítek a Podjavořičan.
Foto na této straně: Jindřich Bednář, archiv Davida Lupače, Ilona Jeníčková
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Školní výlety. Jaké byly?
„Z Dačic, z Brtnice, z Pelhřimova,“ zněly na počátku června odpovědi na otázku,
odkud mladí návštěvníci do Telče přijeli. Začala doba školních výletů. Do Telče
se na školní výlety odjakživa jezdí. Známe ale odpověď na opačnou otázku: Kam
jezdí na školní výlety děti z Telče? S pomocí ředitelů škol to letos víme. Stejně
jako u většiny jejich vrstevníků převažuje zájem o výlety „akční“. Nejnižší ročníky na obou školách se vzácně shodly,
když se na první školní výlet vydaly

ZŠ v Masarykově ulici:

je určitě návštěva hradu Roštejna, spojená s možností zahrát si na zpáteční cestě ve Vanově golf, kterou zvolili sedmáci této školy. Vrcholem „akčnosti“ byl
pak výlet 9.B - jízda na raftech po Vltavě. Základnou adeptů horolezectví se
zdá ZŠ v Hradecké ulici. Alespoň podle
školních výletů. Hned čtyři odtud směřovaly do lanových center na Landštejně a ve Lhotce. Sedmá třída se rozhodla
poznat netradičně krajské město. Vydala se do jihlavského podzemí. Tábornic-

Zvyšujeme finanční
gramotnost žáků
V dnešní době je nutné předat dětem
vhodnou formou základní ekonomické a finanční znalosti, bez kterých se
ve svém dalším životě neobejdou. Žáci
naší školy se o této problematice dozvědí řadu informací ve volitelném předmětu Finanční a ekonomická gramotnost.
Ten je na naší škole podle nového vzdělávacího programu zařazen jako volitelný
předmět v 8. a 9. ročníku. Získané znalosti si žáci vyzkoušeli v rámci projektu
Dnešní finanční svět s Českou spořitelnou, a.s. Ve dvoudenním projektu hráli
výukovou hru Finanční svoboda. Nejenom vítězky Sabina Šťastná a Markéta
Mácová, ale i dalších 16 žáků z 8. a 9. tříd
se zábavnou formou naučili, jak je důležité se pojistit, zvolit vhodnou hypotéku,
spořit na stáří. A hlavně se nemusejí bát,
že na jejich dveře zaklepe exekutor.
Ing. Lenka Božková

Slavata triatlon tour 2014

Slavata se vrátil do Telče

Výlet do Telče. Klasika pro školáky nejen z okolí.
do jihlavské zoologické zahrady. Pokud
jely vlakem, nebylo pro pedagogický doprovod překvapením, že řada dětí z Telče jela tímto dopravním prostředkem poprvé. Adrenalin tak byl v tomto případě
na straně učitelů. Ve stopách rodičů by se
daly označit stále oblíbené výlety na hrad
Roštejn nebo do kempů v Řásné. Ze Základní školy v Masarykově ulici se třeťáci vydali do westernového městečka
Šiklův mlýn, jejich o rok starší kamarádi dokonce na hvězdárnu v Českých Budějovicích. Rozmanité cíle a náplň výletů měli žáci druhého stupně. Dvoudenní
na kolech k rybníku Komorník vyžaduje
v dnešním provozu mimořádnou odvahu
od učitelského doprovodu. Perspektivní varianta „telčského školního výletu“
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Foto: Ilona Jeníčková

ký výlet zvolily obě osmé třídy. Jedna
ho prožila na Dobré Vodě, druhá v Horní
Slatině. ZŠ Hradecká také letos nabídla
žákům druhého stupně poznávací zájezd
do Londýna. GOB a SOŠ klasické výlety nepořádá. Studentům nabízí celoročně
řadu exkurzí a kurzů s odborným zaměřením. Letní počasí a blížící se závěr školního roku ale určitě nahrávají tomu, že se
jich nejvíce koná právě v červnu. Telčští středoškoláci navštívili JE Dukovany,
Technické muzeum a planetárium v Brně, Lidice a Terezín a také třeba Husitské
muzeum v Táboře. Na gymnáziu nezapomínají ani na nejbližší okolí. Meteorologická stanice Kostelní Myslová, klášter
v Nové Říši a Muzeum techniky v Telči
byly dalšími cíli exkurzí gymnazistů. /z/

15. června proběhl u rybníka Roštejn díl seriálu Slavata triatlon tour 2014, odložený
kvůli počasí. Humanitární podnik známého organizátora sportovních akcí na podporu znevýhodněných dětí Tomáše Slavaty sklidil samá kladná hodnocení časti,
sportovních výkonů a organizace soutěže.
To poslední směřuje k hlavnímu telčskému pořadateli Lukáši Mazalovi a k areálu
u Roštejna. Pro TL jsme vybrali netradiční informaci štábu Slavata tour: Při konečném vyhlašování Tomáš udělal hezké gesto
a ocenil bojovnost dvou účastníků. Jedním
z nich byl chlapec, kterému jsme říkali Juventus, protože měl tričko Juventusu. On
prostě přišel do závodu s opravdu dobrou
náladou a chutí se účastnit, tak ho Tomáš
ocenil krásným velkým pohárem. Jeho radost se ani nedá popsat. Druhým byl Tonda,
který s nadšením odzávodil dokonce za tři
kategorie. Tady je vidět, že opravdu není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Dnešní závody byly jedním slovem AMAZING!

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu
567 112 407, 567 112 408

Před sto lety vypukla I. světová válka

Za císaře pána...

Dokončení
Předchozí díly vyšly v Telčských listech č. 3 až 6/2014

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

V. Korespondence rekonvalescentů s hraběcím párem

Bruck an der Leitha, Most nad Litavou a také Királyhida. Tohle dolnorakouské město, především pod jeho českým názvem, zná důvěrně každý Čech. Díky setkání Josefa Švejka se sapérem Vodičkou.
Na zdejší velké vojenské „základně“ rakousko - uherské armády
prodělal také přípravu na válečné tažení telčský rodák Josef Mlejnek (*1890). Dokládá to unikátní fotografie z chvíle odpočinku jeho
jednotky, kterou poslal jako pohlednici rodičům do Telče. Za její zapůjčení děkujeme jeho synu Pavlu Mlejnkovi. A jen připomínáme,
že ono pověstné „v šest večer po válce U Kalicha“ zaznělo poprvé,
díky Jaroslavu Haškovi, právě v Mostě nad Litavou.

Zajímavým a cenným zdrojem informací je velké množství korespondence, která se po hraběcím páru zachovala. Hraběnce Leopoldině Podstatské je adresováno více dopisů, které jsou mnohem emotivnější než ty pro hraběte. Právě korespondence je dokladem o dobrých
podmínkách a téměř rodinném zázemí v lazaretu. Nezřídka se mezi
nimi nalézají děkovné dopisy posílané buď z jiných lazaretů nebo přímo z boje. V dalších pak vojáci většinou líčí zážitky z války (pokud
to jen cenzura povolovala) nebo z jiných nemocnic: „S největší vděčností vzpomínám na pobyt můj v nemocnici, zřízené nákladem Vaším,
nejmilostivější paní hraběnko. Kterážto nemocnice zřízená ku zmírnění ran a bolu, které zasadila válka. Tak šťasten nebyl jsem nikde, jako když jsa blízko své rodiny, nacházel jsem se v nejlepším ošetřování
u Vašeho Vysokorodí. Pokládal bych za největší štěstí, kdybych snad
stižen něčím horším, než jest moje nynější choroba, byl opět zpět přijat v ošetřování do nemocnice Vaší, nejmilostivější paní hraběnko.“
(Josef Fejlek, 11. 9. 1916)

Máte fotografii svého předka z Velké války? Prosíme o její zapůjčení
na oskenování. TL a městská knihovna chtějí přispět k zachování povědomí o Velké válce. Děkujeme. Kontakt: tl@telc.eu, 774 584 841.

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.

Studenti po stopách památek UNESCO
Studenti telčského gymnázia, kteří jsou zapojeni do projektu Patrimonia, měli od 28. 5. do 31. 5. možnost objevovat památky
zapsané do Seznamu světového dědictví UNESCO. Společně
se studenty z Českého Krumlova navštívili Litomyšl, Kroměříž
a Olomouc. Exkurzi jsme započali v Telči, a ačkoliv jsme všichni studenty gymnázia, mnoho z nás navštívilo telčský zámek poprvé, což je veliká ostuda, a jsme rádi, že tento nedostatek byl
díky projektu napraven. Následně jsme absolvovali mírně deštivou, ale o to zajímavější, prohlídku historického jádra našeho
města pod vedením Mgr. Zdeňka Bártů. Další den jsme strávili v Litomyšli, zde jsme si prohlídli fakultu restaurování soch či
knih a poté jsme si vyslechli přednášky, které se týkaly historie
z uměleckého úhlu. S ostatními spolužáky jsme se ale shodli, že
nejpřínosnějším dnem byl pro nás právě ten první v Telči. Jednak
byl nejvíce zaměřený na historii, která je nám blízká, a samozřejmě také proto, že se týkal města, ke kterému máme osobní vztah.
Marie Majdičová, GOB

To, že ranění vojáci byli převážně z telčského regionu, umožňovalo
i návštěvy celých rodin. Dokazuje to snímek blízkých Josefa Antonů.
Hrabě Alois spolu se svou ženou Polly všechny dopisy uschovávali
a samozřejmě na ně odpovídali. Zajímal je nejen zdravotní stav vojáků, ale i to, jak se jim daří po „vojenské“ stránce. V mnoha dopisech
najdeme poděkování za zaslaný lístek či dopis od hraběcího páru. Tyto řádky prokazující zájem pro rekonvalescenty mnoho znamenaly.
Kromě dopisů a pohlednic zasílal hraběcí pár bývalým rekonvalescentům také jejich fotografie z doby, kdy se léčili v telečském lazaretu. Ty u vojáků vzbudily ohromnou odezvu a způsobily jim velikou radost. Někteří z nich byli totiž dále rozmístěni po nemocnicích
Rakouska-Uherska a pohlednice z Telče s jejich vlastní podobenkou jim jistě oživila vzpomínky ne příjemné chvíle, které zde strávili. Josef Antonů, převezený do záložní nemocnice ve Vídni, jednu takovou fotografii obdržel: „Veliké překvapení se mi stalo, když
jsem dostal lístek, kterým jsem se viděl, jak se to mohlo stát, že jsem
na lístku, a v Telči už nejsem. Velice mě to potěšilo.“ Písemný kontakt
udržoval hraběcí pár s vojáky i po uzavření lazaretu na podzim v roce
1916. Stále ještě zbývaly dva roky do konce války a kontakt s civilním světem byl pro vojáky velmi podstatný. Korespondence však neustala s koncem války, kterého se již hrabě Alois Podstatský nedožil.
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Hraběnce stále ještě přicházely děkovné dopisy od vojáků navrátivších se v pořádku domů.
Na závěr je potřebné zdůraznit, jak důležitou součást
života vojáků během války
tvořilo zázemí lazaretu. Ačkoli se jednalo o lékařské
zařízení, podařilo se hraběcímu páru vytvořit v něm
přátelskou, téměř až rodinnou atmosféru.
„Vysokorodá milostivá paní hraběnko. Po opuštění
nemocnice v Telči Vaší něžnou mateřskou péčí, vším
přepychem a blahobytem
opatřené, považuji za svou
povinnost Vám, vysokorodá milostivá paní hraběnko,
z hloubi své duše poděkovati. Jsem jen prostý dělník,
jenž nedovedu city své jinak
vyjádřit, než známými slovy
zaplať Bůh.“ (Josef Vondráček, Jihlava 29. 5. 1916)

Výstava o I. světové válce

Dějinný zlom života lidí.
I na Telčsku

Alois Podstatský
s manželkou Leopoldinou.
Iniciátoři vzniku lazaretu
a jeho hlavní podporovatelé.

V pondělí 16. června zahájil starosta města Roman Fabeš v malé výstavní síni Městské galerie Hasičský dům společnou stejnojmennou výstavu telčského muzea, Muzejního spolku a města ke 100. výročí vzniku I. světové války. Dějinné souvislosti
v kontextu historie města připomněla v úvodním emotivním
projevu doc. PhDr. Eva Melmuková. Účastníky slavnostní vernisáže v něm také upozornila na pozoruhodné exponáty. „Domnívám se, že to je jediná zachovalá polní uniforma francouzského legionáře v Česku,“ připomněla u památky, kterou
z bojiště dovezl do Telče, a později věnoval muzeu, Karel Bouda. Podobně připomněla titulní stranu Vídeňských ilustrovaných novin z 8. srpna 1918, které podrobně informovaly o velké manifestaci v Telči na podporu samostatnosti slovanských
národů. Na výstavě, která potrvá do konce října, najdou návštěvníci nejen muzejní exponáty, ale také předměty zapůjčené občany. Mezi nimi vyniká válečný deník Františka Machka,
který pietně uchovává jeho syn Bohumil.
/z/

Nové knihy městské knihovny
Největší umění v životě je neztratit ve štěstí rozvahu a v neštěstí klid.
Viktor Hugo

Beletrie
Jonasson: Analfabetka, která uměla počítat; Whitton: Anežka Česká;
Janečková: Deník Gréty Kaiserové; Steel: Do skonání času; Votýpka: Křižovatky české aristokracie; Janouchová: Nalezenec; Francis:
Odmítnutí poslušnosti; Paasilinna: Živý na vlastním pohřbu
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Uzavření městské knihovny v červenci a v srpnu
2. 7. až 4. 7 – malování vstupní místnosti a výměna regálů
28. 7. až 8. 8 – dovolená

Novinky Knihovny UC

Alena a Vlastimil Vondruškovi: Město ● Alena a Vlastimil Vondruškovi: Vesnice ● Vlastimil Vondruška: Život ve staletích. 16. století ● Stanislava Jerolímková: Co ještě nevíte o životě našich předků
● Stanislava Jerolímková: Co možná nevíte o životě našich předků ●
Pavlína Slámová: Vzdělávání pedagogických týmů v environmentální výchově ● Marta Marešová: Motivace žáků efektivní komunikací
● Jean – Jacgues Antier: C.G. Jung aneb zkušenost s božstvím

Dovolená v Knihovně UC
14. až 18. července a 28. července až 1. srpna.

Půjčovní doba městské knihovny
a Knihovny Univerzitního centra o prázdninách
Po, St 8.30 - 12.00
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13.00 - 17.00

Pá 8.30 - 12.00

Foto: Ilona Jeníčková

Pozvánka na výstavu

Paličkovaná krajka v muzeu
Telčské muzeum nabízí od 1. července do 31. října výstavu prací současných krajkářek paličkované krajky z Vysočiny. „Paličkování se
ve své nejjednodušší podobě objevuje na zdobení oděvů u Slovanů
již na přelomu 10. a 11. století. Za kolébku paličkování, jak ho známe dnes, je ale považována Itálie v 16. století. Paličkovaná krajka nachází své uplatnění i v současné době. Svědčí o tom vystavené práce
devíti krajkářek,“ uvedla v tiskové zprávě k výstavě vedoucí muzea
Helena Grycová Benešová. Muzejní expozice v prostorách telčského
zámku je přístupná denně mimo pondělí.

Zubní pohotovost

V dačickém muzeu:

o víkendech a svátcích

Holčičí sen,
klukům vstup povolen

v červenci

5. července
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176 (Nivy), 384 423 107
(dtto i 6. července)
Jihlava, MUDr. Jiří Coufal
Na Hliništi 2021/32, 567 309 163
6. července
Jihlava, MUDr. Jitka Doležalová
Vrchlického 2497/57, 567 574 572
12. července
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
Nemocnice Dačice, 384 358 297
(dtto i 13. července)
Polná, MDDr. Hana Červinková
Varhánkova 227, 777 753 636
13. července
Jihlava, MUDr. Lumír Dobrovolný
5. května 3311/4, 567 211 681
19. července
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
Centropen, 384 406 301
(dtto i 20. července)
Jihlava, MUDr. Eva Doležalová
Havlíčkova 34a, 774 417 100
20. července
Jihlava, MUDr. Jitka Doležalová
Vrchlického 2497/57, 567 574 572
26. července
Dačice, MUDr. MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto i 27. července)
Jihlava, MUDr. Marie Dryšlová
Havlíčkova 2408/122, 972 646 352
27. července
Luka nad Jihlavou, MUDr. Květuše
Dubová
1. máje 345, 724 748 222
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.

Konzultační den
rady města
středa 9. 7. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

25. 6. – 8. 9.
Východočeský výtvarný salon
Hradec Králové 2014
Galerie Na Hradě - díla z oboru, malířství, grafiky, sochařství, keramiky, umělecké fotografie, počítačové grafiky
a textilní tvorby.

CHEB

1. 7. - 30. 8.
Léto v Krajince pro celou rodinu
Středověké víkendové slavnosti na chebském hradě.

JINDŘICHŮV HRADEC

4. - 5. 7.
Jindřichohradecká činohra
na III. nádvoří st. hradu a zámku
N.V. Gogol – Ženitba

KUTNÁ HORA

11. – 13. 7. - Creepy Teepee
Festival alternativní hudby soustředěný
na nejaktuálnější dění na hudební scéně,
který hudbu cíleně propojuje s vizuálním
uměním.

LITOMYŠL

4. 7. - 29. 8.
Toulovcovy prázdninové pátky
Pohádka nejen pro děti a koncert nejen
pro dospělé.

Výstava panenek a hraček ze sbírky Jaroslavy Zborníkové potrvá do 31. srpna.
Otevřeno denně, kromě pondělí, 9-12,
13-17. Koutek na hraní pro malé i velké.

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

ZO ČZS v Telči

Prodej zahrádkářských
přebytků
každou sobotu od 7 hodin
Dům zahrádkářů
U Horní brány

Farmářské trhy 2014
23. srpna ● 6. září ● 4. října ●
1. listopadu
vždy od 9 do 16 hodin na náměstí
Zachariáše z Hradce
Pořádá MAS Mikroregionu Telčsko
tel. 722 499 299
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

POLIČKA

11. - 12. 7.
Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v jedinečném prostředí poličského parku
u hradeb. Hudba, dětská divadla, výstavy,
dětský koutek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ

25. 7. - 10. 8.
Prázdniny v Telči
Koncerty, tvůrčí dílny, kocouří scény,
divadla, výstavy.
Expozice historie železniční dopravy

TŘEBOŇ

7. - 12. 7.
Třeboňská nocturna
11. ročník Mezinárodního hudebního
festivalu.
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz

Uzávěrka příštího čísla
18. července
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Sport
Fotbalová sezóna 2013 - 2014 je minulostí
Telčští fotbalisté se remízou 2:2 s mužstvem Měřína rozloučili se svou soutěží.
Na poslední zápas se přišlo podívat 120
diváků. Naši hráči předvedli, že na mužstva z čela tabulky umí zahrát a že se
v Telči nezískávají body lehko. O tom
se právě přesvědčili i hráči Měřína, kteří k postupu do vyšší soutěže potřebovali vyhrát. Odjížděli zklamaní, protože
remíza jim stačila pouze na třetí, nepostupovou příčku. Pro naše hráče znamenal
dvanáctý nerozhodný výsledek, spolu se
sedmi výhrami a stejným počtem proher,
konečné osmé místo. Nyní čeká hráče
a trenéry krátká letní přestávka, protože
již v červenci se losuje nová sezona. Také
ostatní fotbalové oddíly SK Telč bilancovaly. Juniorka udělala radost asi šedesátce věrných diváků a v posledním utkání
porazila v derby zálohu Třeště hladce 5:2.
Zlepšeným výkonem v jarní části postoupila z konce tabulky na konečnou osmou
příčku. Nejúspěšnějším týmem SK byl
telčský C - tým (přezdívaný „Celtik“).
Ten svým příznivcům dělal radost z ví-

tězství po celou sezonu a hořkost porážky
4:1 poznal až v posledním zápase na hřišti v Růžené. Stal se jasným vítězem IV.
třídy sk. B. V mládežnických kategoriích
patřil náš dorost mezi nejlepší týmy a obsadil nakonec čtvrtou příčku v krajském
přeboru. Jiná situace je v kategoriích žáků. I když registrovaných členů je poměrně dost, potýkali se trenéři s problémem
nedostatku hráčů na některé klíčové zápasy. Za starší hráče museli nastupovat
mladší a ti zase museli povolat nejzdatnější z přípravky. To mělo za následek
nevyrovnané výkony a znamenalo to, že
se obě mužstva umístila na konci tabulky. Starší na sedmém a ti mladší ve své
kategorii na osmém místě. Nakonec ještě ti nejmladší. Ti udělali svým trenérům
radost a patří jim druhá místa. Přípravka
starší sehrála neuvěřitelných šedesát zápasů, nastřílela 100 gólů a obdržela jich
45. Nejmladší fotbalisté SK Telč sehráli
zápasů 40 a nastříleli soupeřům 129 gólů.
V její síti pak skončilo 80 střel.
Jaroslav Kříž

David Lupač.
Sběratel zlatých medailí
Zlatá medaile Davida Lupače z dubnového mistrovství Evropy juniorů v silovém
trojboji v Petrohradě, o které jsme informovali v květnových TL, má pokračování.
Jaké? V letošní Davidově sezóně jen zlaté.
V květnu uspěl v dánském Rodby ve své
kategorii nad 120 kg na Mistrovství světa v benčpressu A do třetice. 9. června se
v jihoafrickém Johanesburgu stal mistrem
světa juniorů v kategorii nad 120 kg výkonem 900 kg! Jednalo se o poslední vystoupení Davida v juniorské kategorii. Od příští sezóny jej uvidíme v kategorii Open,
kterou si již vyzkoušel v loňském roce
na Mistrovství světa v Norsku. Na otázku
TL, která ze zmíněných tří zlatých soutěží byla pro něj nejtěžší, David překvapivě
odpověděl: „V dánském Rodby. Byla velmi
vyrovnaná a byli zde silní soupeři z USA.
Zlato jsem zde získal díky nižší tělesné
hmotnosti, protože jsem měl stejný výkon
jako druhý v pořadí. Bylo to nejen těžké,
ale také hodně napínavé.“
/z/

Prohlédněte si fotogalerie zlatých
úspěchů Davida Lupače
na

http://powerlifting.cstv.cz/

Florbal
Starší žáci Orla uzavřeli letošní sezónu
v Kněžicích na Memoriálu Vojtěcha Koreše. Obsadili na něm 3. místo za jednoznačně nejlepšími Okříškami a Kněžicemi.
Na turnaji startovalo 6 týmů. Nejlepším
střelcem telčského týmu byl s devíti góly
Adam Starý, oporou v brance byla Denisa
Herbrychová.
dk

Golf

Trenér starší přípravky Vladimír Švec udílí pokyny svým svěřencům do druhého poločasu.
Foto: Jaroslav Kříž

Další ročník Roštejnské dětské fotbalové ligy
Po úspěchu v minulém roce i letos o prázdninách budou u rybníka Roštejn probíhat fotbalové turnaje dětí. Jsou určeny pro malé zkušené fotbalisty i úplné začátečníky. Kdo má zájem, může přijít jakýkoli prázdninový pátek v 16 hod. k rybníku Roštejn. Všechny příchozí
děti budou náhodně rozlosovány do družstev a následně proběhne samotný turnaj. Na konci prázdnin 29. srpna proběhne závěrečný turnaj, jehož součástí bude vyhlášení výsledků
a předání odměn. Turnaj je v letošním roce určen pro děti ročník 2001 a mladší. Turnaje
organizuje oddíl fotbalu SK Telč ve spolupráci s Bufíkem U Roštěnky.
Vladimír Švec
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19. 7. 10.00
Den otevřených dveří v Golf resort Telč
s Hit rádiem Vysočina
Zváni jsou všichni, kteří si chtějí tento
sport vyzkoušet a odnést si zajímavé ceny! Pro děti bude připravený zábavný program-skákací hrad, malování na obličej…
Zdarma si můžete vyzkoušet jakékoliv
golfové aktivity a užít si společně s námi
odpoledne.

Jedinečná příležitost:
Golfem vás při Dnu otevřených dveří
19. července zdarma provedou trenéři
Golf resortu Telč!

Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán
samostatný tisk
„Telčské léto 2014“
Chovatelé
13. 7. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek

ZASTÁVKa Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
8. 7. - Geocaching - Sraz pro všechny lovce pokladů (11 – 26 let) v 15 hodin před Zastávkou.
15. 7. - Meziklubový turnaj ve fotbálku.
Registrace do turnaje ve 12:00. Hrát může
kdokoliv ve věku 11-26 let.
19. - 26. 7. - Putovní tábor (akce pro klienty klubu) Více informací u pracovnic Zastávky.
28. 7. – 1. 8. - Prezentační stánek Zastávky na náměstí v rámci Prázdnin v Telči.
Zveme širokou veřejnost.
5. 8. - Výlet do lanového centra ve Starém
Městě pod Landštejnem – akce pro klienty klubu.

Změna otevírací doby
o prázdninách
Pondělí, čtvrtek: 15,00 - 19,00 hod.
telefon: 604 535 577

Hrad Roštejn v červenci
5. července 14,00 – 18,00 hod.

Středověké hry na Roštejně
5. července, 20,30 hod.

Noc na Karlštejně
Známý muzikál v podání Divadelního souboru Karla Čapka a SHŠ Hebrix a UA
Kašpaři
13. července ve 14 hod.

IYASA
Taneční vystoupení černošské folklorní skupiny ze Zimbabwe
19. července v 17 hod.

Sluha dvou pánů
Divadelní představení v podání DS AJeTo
z Počátek
27. července v 15 hod.

Jen tak tak
Koncert folkové skupiny z J. Hradce

Společenská rubrika

Bohoslužby

Vítáme nové občánky

Římskokatolické

Marie Poropatichová, Štěpnice
Barbora Košťálová, Podolí
Anna Fabešová, Staré Město

5. 7.

so

6. 7.

ne

12. 7.
13. 7.

so
ne

19. 7.
20. 7.

so
ne

26. 7.
27. 7.

so
ne

Blahopřejeme novomanželům
Pavel Mucherl, Brno
a Jana Hajnová, Brno
Pavel Dvořák, Dolní Kralovice
a Klára Jakubcová, Telč
Petr Heide, Jihlava
a Jarmila Pěnkavová, Jihlava
Tomáš Černý, Malešov
a Erika Přibylová, Kostelní Vydří
Lukáš Hlatký, Štěchovice
a Nikola Šalounová, Štěchovice
Lukáš Musil, Telč
a Lucie Doanová, Praha
Roman Hybášek, Růžená
a Radka Antoňů, Horní Bolíkov
Petr Šmach, Telč
a Jitka Plhalová, Telč

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

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté

Opustili nás
Marie Vitverová, Podolí
Jaroslav Dědek, Mrákotín
Jitka Náměstková, Staré Město
Anna Dočekalová, Podolí
Božena Jabulková, Podolí
Marie Macků, Štěpnice
Jaroslav Píza, Podolí
Danuše Deutscharová, Podolí

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

77 let
68 let
86 let
92 let
86 let
97 let
89 let
68 let

Blahopřání
Dne 4. 7. 2014 se dožívá významného životního jubilea – 90 let paní Anna Štenclová,
roz. Svátková, nyní bytem v Olomouci. Je
pravidelnou čtenářkou Telčských listů a díky
své vitalitě se živě zajímá o dění v našem regionu a jeho okolí. Za její lásku, obětavost,
vzácnou povahu a příkladnou skromnost jí
chceme upřímně poděkovat a zároveň popřát
jen to nejlepší, ať nadále rozdává kolem sebe
štěstí, moudrost a pohodu.
Sourozenci s rodinami

Kde jste byli?
Kdo nepřišel 7. června k rybníku Roštejn a nevyužil pozvání od pana Lukáše Mazala, může
jen litovat. Pozvánku dostali všichni ubytovatelé, aby na vlastní oči viděli, jak bude o jejich
hosty postaráno, když jim doporučí návštěvu
občerstvení U Roštěnky. Počasí bylo nádherné, pstruzi na roštu báječní, pivo studené a voda v rybníku teplá. Jen účast minimální, což je
velká škoda. Ale pokud se toto setkání stane
tradicí, věřím, že příště přijdete všichni.
MiNe

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

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

Církev Slovo života
každou neděli v 16.00 hod. v nízkoprahovém klubu ZASTÁVka, Slavíčkova ul.
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz
a měsíční série tematických přednášek

Víte že...
● V nové knize nejčtenějšího českého spisovatele historických prací v současnosti
Vlastimila Vondrušky Ulička lásky nezavítá její hlavní hrdina, Jiří Adam z Dobronína, do Telče. Mohla by k tomu svádět obálka knihy, na kterou si editoři vydání vypůjčili
motiv z našeho náměstí.
● Už i Dyjička má pohlednici. K mnoha obcím regionu, které mají vlastní pohlednice,
přibyla i nejmenší místní část správního obvodu Telče, Dyjička. Pohlednici vydal v letošním roce Jan Stříteský.
TL 7/2014 - 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
str. 23

20. ročník Francouzsko-české hudební akademie
3. a 4. července
Dny otevřených dveří pro zájemce
z českých a rakouských ZUŠ
4. července v 17 hod.
Veřejná přehrávka studentů, ZUŠ Telč
5. července v 19 hod.
Slavnostní koncert pedagogů
zámek Telč
6. a 7. července v 17 hod.
Veřejná přehrávka studentů, ZUŠ Telč
8. července v 19 hod.
Koncert studentů, kostel sv. Jakuba
9. července
Workshop pro ZUŠ
10. července v 19,30 hod.
Slavnostní koncert
v klášteře v Nové Říši
Informace a rezervace míst
v Informačním centru v Telči,
nám. Zachariáše z Hradce 10
tel.: 567 112 407
e-mail: info@akademietelc.cz
www.akademietelc.cz

Otevře se podzemí

Na konec července, případně na počátek srpna, je plánováno otevření nové městské expozice v podzemí čp. 71 (ZUŠ) na náměstí Zachariáše z Hradce. V době uzávěrky TL nebyl
z technických důvodů přesný datum otevření znám. Pokud se uskuteční ještě v červenci,
budou o tom informovat internetové stránky města www.telc.eu
Foto: Ilona Jeníčková
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