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LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA
Před 70 lety:

Tu vysielač B. Bystrica...
I zásluhou telčského rodáka!
Přesně před 70 lety, 29. srpna 1944, vypuklo v Banské Bystrici Slovenské národní povstání (SNP). Zásadní odmítnutí politiky
Slovenského štátu a spolupráce s nacistickým Německem zařadilo naše východní sousedy mezi země protihitlerovského uskupení.
V této, pro Slovensko historické, události sehrál nezanedbatelnou
roli telčský rodák Ing. Miloslav Švejna (*31.8.1911).
PhDr. Jana Odrobiňáková z Muzea SNP v Banské Bystrici, autorka studie Slobodný slovenský vysielač. Povstalecký rozhlas
v Banskej Bystrici, ji pro TL popsala takto: „Osudnou se pro vysílání povstaleckého rozhlasu stal pátý den Povstání, sobota 2. září. Nálet německých letadel na jeho vysílač v Laskomeri ho vyřadil z provozu. Okamžitě bylo nutné najít řešení, protože vysílání
bylo pro Povstání životně důležité. Našlo se ve vojenském vysílači pro leteckou komunikaci na letišti Tri Duby. I tak ho bylo
ale potřeba upravit. V této vypjaté situaci se jeden z organizátorů povstaleckého rozhlasu, majitel radiotechnické dílny v Banské
Bystrici, Ing. Karol Dillnberger, obrátil o pomoc na svého přítele,

LÉTO S KOCOUREM. Pokud jste si nestihli v červnu prohlédnout v radniční síni výstavu kreseb žáků ZUŠ na téma Až přijde
kocour, vybrali jsme pro vás alespoň jeden obrázek autorky Kláry
Doskočilové. Kolekce je pokračováním výstavního projektu naší
ZUŠ Telč - filmová hvězda. Premiérové představení měla v rámci
letošního festivalu Arts&film. Moc se líbila i jeho patronovi, režiséru Vojtěchu Jasnému, otci slavného Kocoura, který tolik proslavil Telč. Celou kolekci půvabných kreseb si můžete prohlédnout
na http://www.zustelc.cz/

Zasedání zastupitelstva města
pondělí 4. srpna v 16 hodin v Konírně Státního zámku Telč.
Program jednání na úřední desce a www.telc.eu

1932. Miloslav Švejna (uprostřed) před rodným domem v Tyršově
ulici s kamarády - radioamatéry. Zcela vpravo je další absolvent reálky a radioamatér Rudolf Burian OK2AT z Třeště.
Archiv Anton Mráz, Košice

Z jednání rady města
90. schůze - 25. června
- RM schválila Domovu pro seniory čerpání finančních prostředků z rezervního
fondu na nákup automatu na mytí a desinfekci podložních mís a urinálních lahví.
- RM schválila navýšení částky pro Městskou galerii Hasičský dům o 30 000 Kč.
- RM schválila odkoupení zbývajícího
zboží z komisního prodeje na Informačním centru z důvodu zavedení platebního
terminálu Komerční banky, a.s., na Informačním centru.
- RM vzala na vědomí informaci o konání Horáckého jarmarku v Telči dne 12. 7.
na náměstí Zachariáše z Hradce.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč - vybavení“ a schválila složení
komise pro otevírání a hodnocení nabídek na tuto veřejnou zakázku.
- RM schválila připojení města Telč k Memorandu o spolupráci při rekonstrukci
dálkového tahu po silnici I/23 Kývalka
(JMK - D1) - Dráchov (JČK - D3).

91. schůze - 9. července
- RM schválila výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy.
- RM schválila vnitřní předpis č. 6/2014
o stanovení reálné hodnoty majetku určeného k prodeji.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky „Bezbariérové úpravy chodníku podél
II/406 – II. etapa (ul. Hradecká)“, seznam
dodavatelů, kterým bude zaslána výzva
k podání nabídky a složení komise pro
otevírání a hodnocení nabídek.
- RM vzala na vědomí vyhodnocení I. kola koncesního řízení projektu „Výstavba
a provozování zimního stadionu v Telči“.

• Konzultační den rady města
středa 20. 8. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat v sekretariátu MěÚ.

• Všechna usnesení RM
úplném znění naleznete na www.telc.eu/
mesto v záložce samospráva.

• Aktuální informace z radnice
Dražební vyhlášky ● Oznámení o uložení písemností ● Ztráty a nálezy ● Záměry pronájmů a prodeje pozemků ● Sdělení orgánů státní správy ● www.telc.eu/
uredni_deska
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25. zasedání zastupitelstva města

Podél silnice II/406 se postaví
nové chodníky
V pondělí 23. června se zastupitelé sešli
v Konírně zámku k 25. zasedání v tomto
volebním období. Jednání se zúčastnilo 17
zastupitelů, když se omluvili RNDr. Miloš
Vystrčil, Pavel Komín, Ing. Jan Heralecký
a Ing. Miroslav Brzek.
Po obvyklých procedurálních bodech programu zastupitelé nejprve schválili novou
zakladatelskou listinu společnosti Služby Telč, spol. s r.o., kterou se společnost
podřizuje nové právní úpravě obchodního
práva. Následujícím usnesením pak byla
schválena nová, obecně závazná vyhláška
č. 3/2014 o stanovení veřejně přístupných
míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno. Touto vyhláškou se výrazně omezí možnost vzniku
nových provozoven s výherními hracími přístroji a videoloterijními terminály.
Na zasedání bylo také schváleno rozpočtové opatření ve výši 3,701 mil. Kč na zajištění financování rekonstrukce chodníků
podél krajské silnice II/406 (ulice Hradecká-2. část, ulice Na Hrázi, kruhový objezd

Na Hrázi, ulice 9. května, kruhový objezd
Dačická a ulice Dačická). Na tuto rekonstrukci se podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši
7,429 mil. Kč. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 11,130 mil. Kč (vlastní podíl města tedy bude již zmiňovaných
3,701 mil. Kč). V rámci této stavby bude
nejen rekonstruována komunikace pro pěší (včetně vjezdů a odstavných stání), ale
dojde i k rekonstrukci veřejného osvětlení
a doplnění osvětlení přechodů.
Zastupitelé rovněž projednávali závěrečné účty, zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření a účetní závěrky za rok 2013
dobrovolných svazků obcí Česká inspirace,
České dědictví UNESCO, Mikroregionu
Telčsko a Svazku obcí Železnice Kostelec-Slavonice, jichž je město Telč členem. 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

Žně. Ostrý start

Zeptali jsme se:

Těsně před uzávěrkou TL, ve středu 16.
července, zahájil největší zemědělský podnik v regionu, Zemědělské družstvo Telč,
letošní žně. „Začali jsme sklízet ozimý ječmen. Hlavní žně u nás začnou asi za dva až
tři týdny. Pokud se něco nestane, nemusela by být úroda špatná,“ uvedl aktuálně pro
TL předseda družstva Ing. Miroslav Nosek.

Zastupitelé omezili
výherní přístroje

Personální změna
na radnici
V červnovém vydání Telčských listů byla
uveřejněna informace o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice referent sociálního odboru Městského úřadu
Telč. Na základě provedeného výběrového řízení byla uzavřena pracovní smlouva
s paní Radkou Macků.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Jak informujeme ve zprávě o jednání zastupitelstva města, které se konalo 23. června, byla na tomto zasedání
také přijata vyhláška, která omezuje provozování výherních hracích přístrojů.
Na podrobnosti jsme se zeptali tajemníka městského úřadu, Mgr. Pavla Soukopa.
„Nová vyhláška zakazuje provozování
sázkových her a loterií a jiných podobných her podle zákona o loteriích na celém území města včetně Studnic. Výjimkou jsou vyhláškou přímo vyjmenované
nemovitosti v ulicích Hradecká čp. 2,
Furchova čp. 373, Masarykova čp. 163
a 222 a Svatoanenská 97. Vyhláška platí
od 16. července 2014.“

Připravuje se

Den otevřených dveří na GOB a SOŠ
Po loňské kladné odezvě připravuje vedení školy Den otevřených dveří pro širokou veřejnost na sobotu 4. října od 14 do 16 hodin. Nově bude možná prohlídka celého areálu
školy, vyřezávaných tabel SOŠ a také tabel studentů gymnázia.

Radosti a starosti telčského starosty
Na konci srpna pojedeme na Staré
Město bez komplikací
To je zpráva, na kterou určitě netrpělivě čekají všichni místní obyvatelé a hlavně řidiči. Firma Strabag plní slib a dodrží zkrácený
harmonogram stavby. Do konce července
byly dokončeny všechny obrubníky a dlažby na kruhovém objezdu, sanace podkladových vrstev vozovky a i spodní asfaltová vrstva. Na první pohled to vypadá, že je
hotovo již nyní. Ale firmu ještě čekají dokončovací práce. Před pokládkou definitivní vrstvy asfaltu je třeba vyzvednout všechny dešťové vpusti, uzávěry vody a poklopy
kanálů ve vozovce. To vše by mělo být hotovo tak, aby se v polovině srpna mohlo asfaltovat. Na tyto dva dny bude uzavřena i ta
část ulice 9. května, která je nyní provizor-

pro obě ulice, a pokud nedojde ke komplikacím, mělo by se v srpnu dláždit. Chodníky, vjezdy a stání pro auta v obou ulicích
by měly být hotovy do konce října.

Záliv se začíná rýsovat
Pokud jste prošli nebo projeli Hradeckou
ulici, určitě jste si všimli stavebního ruchu
mezi budovami obou škol. A pokud jste
se dívali pozorně, již jste mohli v hrubých
obrysech vidět budoucí podobu zálivu pro
autobusy. Firma Strabag dokončuje zemní
práce a pracuje na základech pro budoucí
čekárnu. A současně se kope i v místech budoucích parkovacích stání a na cestě mezi
základní školou a Lannerákem. To vše by
mělo být hotovo do konce září. A ještě odpověď na dotaz několika občanů – pomník
připomínající první let člověka do vesmíru,

Výluky provozu budovy Mateřské školy
v Nerudově ulici bylo využito pro výměnu
oken v celé budově. Výměna oken stála 300
tisíc a 50% dotaci se podařilo získat z Fondu Vysočiny. V současné době se připravuje
i zateplení celé budovy, které bylo podpořeno částkou 2,4 milionů korun z Operačního programu životního prostředí. Zda se
bude zateplení realizovat ještě letos či až
na jaře příštího roku, uvidíme podle toho,
jak se podaří zvládnout nutné administrativní kroky. Zkrátka nezůstane ani budova
MŠ v Komenského ulici. Tam bude v srpnu
probíhat rekonstrukce další části sociálního
zařízení. I tato akce za 300 tisíc korun byla podpořena 50 % z Fondu Vysočiny. Kvůli
komplikacím s výběrovým řízením ale dojde k posunutí zahájení realizace projektu
revitalizace areálu této školky. V minulém
čísle TL jsem avizoval zahájení souvisejících prací. Pokud by šlo vše podle plánu,
mělo se již v odbočce z Komenského ulice
pracovat na vodovodu a kanalizaci. Bohužel se ale vše o měsíc posunuje a s pracemi
na sítích se začne až v srpnu.

Na Radkovské kanalizace i hřiště

I stavba druhého kruhového objezdu již finišuje. Foto: Ilona Jeníčková
ně v provozu. Pak přijde na řadu dopravní
značení a dokončovací práce v okolí vozovky. Vše by se mělo zvládnout tak, aby se
ulicí 9. května a oběma kruhovými objezdy
na konci srpna jezdilo.

který byl nyní ze staveniště odvezen, bude samozřejmě vrácen zpět do areálu škol.
Na základě návrhu projektanta bude zakomponován do nově vybudované čekárny.

Chodníky nabraly zpoždění

Mám tím na mysli budovy škol. Tam totiž
právě o prázdninách probíhá čilý stavební
ruch. Kromě drobných prací, které probíhají ve všech budovách, se realizuje i řada
větších projektů. Nejsložitější akcí je bezesporu rekonstrukce třetího patra ZŠ Masarykova. Tam nyní probíhá bourání starých
podlah a otloukání omítek. Pak bude následovat zpevnění stropů, betonování nových
podlah, instalace rozvodů a další zednické
práce. Poslední etapou pak bude vybavení
učeben. Současně probíhají i zemní práce
kolem budovy na odvlhčení jejích základů.

Pokud by šlo všechno podle plánu, měly se
již v červenci začít dláždit chodníky v ulici 9. května. Bohužel ale při vyjednávání
o jejich definitivní podobě vznikly problémy kolem vjezdů do nemovitostí. A na tom
vázlo definitivní přiklepnutí dotace a vypsání výběrového řízení. Dobrou zprávou ale
nakonec je, že až na drobné úpravy zůstaly jak vjezdy, tak i parkovací stání v ulicích
Hradecká i 9. května v té podobě, která byla projednána s obyvateli. V současné době
se dokončují výběrová řízení na dodavatele

Školy prázdniny nemají

Hned dvě akce budou v srpnu zahájeny
v ulici Radkovská. Tou první je vybudování nové kanalizace, která napojí na čistírnu
odpadních vod všechny doposud nepřipojené objekty v této ulici. To byl problém, který bránil rozvoji v této části města. Vzhledem k tomu, že nemovitosti jsou níž, nežli
je čistírna, nebylo možné je na ni napojit
a odpad se řešil pomocí septiků. Nyní nově celé území obslouží tlaková kanalizace,
a to včetně přípojek. Hlavní řad vede mimo
silnici a jen několik přípojek ji bude přecházet. Dopravní omezení proto budou v této
části města pouze minimální. Práce by měly být hotovy v listopadu. Náklady na Radkovskou ulici se pohybují kolem 11 milionů
korun a z 80 % jsou dotovány z Ministerstva zemědělství. Tato akce zakončí realizaci dvouletého projektu, jehož součástí byla
i kanalizace v ulicích Hradecká a 9. května.
Druhou akcí je výstavba nového hřiště naproti bytovým domům v této ulici. Na plácku, který je už nyní jako hřiště využíván,
vznikne nové hřiště pro míčové hry s umělým povrchem. To bude mít podobné parametry, jako má hřiště v Nerudově ulici. Kolem nového hřiště budou umístěny i další
herní prvky pro menší děti a i lavičky a zeleň. Pro bezpečnost dětí bude vyznačen
i nový přechod pro chodce mezi areálem
bytovek a hřištěm. Projekt v hodnotě cca
700 tisíc korun byl podpořen dotací z programu Leader prostřednictvím MAS Mikroregionu Telčsko.
Roman Fabeš
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10. a 11. října

2010 - 2014

Volby do zastupitelstev obcí

Starosta „před tabulí“

Jak je již všeobecně známo, 10. a 11. října se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Obvyklé Oznámení starosty města o době a místě konání voleb pro město Telč
přineseme aktuálně v zářijovém vydání.
Na webových stránkách města již odbor
vnitřních věcí ve své sekci zveřejnil harmonogram všech úkolů k nadcházejícím volbám. Vedoucí odboru JUDr. Jana Matoušková v dnešních TL z něj připomíná úkoly
a jejich termíny pro volební strany, které se
ve volbách rozhodnou kandidovat. „Pro
všechny obce správního obvodu Telče,
s výjimkou městyse Nová Říše, je registračním úřadem Městský úřad Telč, a to

konkrétně odbor vnitřních věcí se sídlem
Na Sádkách čp. 453,“ zdůraznila k volební administrativě Jana Matoušková.
do 5. srpna (úterý) do 16 hodin
Podání kandidátních listin registračnímu
úřadu
od 5. srpna do 11. srpna (pondělí)
Možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listiny nebo měnit jejich pořadí
do 18. srpna (pondělí)
Odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází v úvahu
do 10. září (středa)
Delegování zástupců volebních stran
do okrskových volebních komisí

Památkáři se učí.
I v létě

Aktuální zpráva po uzávěrce

Od 9. do 13. července pořádal telčský památkový ústav Mezinárodní letní školu památkové péče. Jejími účastníky byli památkáři,
představitele kulturních institucí a nevládních organizací ze zemí tzv. Vysegrádské
čtyřky, kteří se přímo podílí na ochraně památek. Hlavním garantem letošní školy bylo
Mezinárodní kulturní centrum v Krakově. „Vedle něj ho zaštítilo naše Ministerstvo
kultury, Památkový úřad Slovenské republiky a Národní centrum pro kulturu a památky v Budapešti,“ uvedla tisková mluvčí NPÚ
Telč, Ilona Ampapová. „Jsem velmi ráda, že
se tato akce mezinárodního významu uskutečnila právě v Telči a že se na ní naše pracoviště podílelo,“ ohlédla se za úspěšnou akcí,
která přispěla ke zviditelnění Telče, ředitelka NPÚ Martina Veselá. Na Vysočině si mimo Telče, kde proběhla hlavní část programu
školy, prohlédlo několik desítek jejích účastníků také památky v Třebíči a kostel sv. Jana
Nep. u Žďáru nad Sázavou. Podle TZ

Teprve po uzávěrce byly známy výsledky poslední výzvy o dotace na energetické úspory budov. Jak v ní Telč dopadla, nás bezprostředně informoval starosta Roman Fabeš:
„Město se ucházelo o dotaci se dvěma projekty. A úspěch je nadpoloviční. Dotaci získalo celkové řešení energetických problémů obřadní síně na hřbitově v Lipkách. Tam
dojde k zateplení fasády a výměně oken,
opravě střechy a nahrazení nevyhovujícího
a drahého elektrického topení instalací tepelného čerpadla. Tato akce by mohla být
realizována ještě letos. Mezi náhradníky, ale
se šancí posunout se mezi úspěšné projekty,
je pak zateplení a výměna oken objektu domu s pečovatelskou službou. Zde by mohla
šance na realizaci přijít pro příští rok. V pozici náhradníka je i projekt zateplení sportovní haly, který podávala TJ Sokol Telč.“

Nezaměstnanost
v červnu

Je název výstavy náhodného seskupení výtvarníků z našeho regionu na zámku v Červené Řečici. Zhlédnout ji můžete v otevírací době (úterý až neděle 9 - 17 hodin) ještě
po celý srpen. „Řečický zámek nemá zatím
žádný mobiliář a tak jeho prostory v letošní
sezóně oživují díla výtvarníků, z nichž je většina dobře známá v Telči,“ upozornila na zajímavý počin jedna z vystavujících, telčská
Helena Ritterová. Jaké práce na výstavě uvidíte? Z vystavujících 11 umělců jsme namátkou vybrali: fotografie Jarmily Včelové, kované plastiky Davida Habermanna, obrazy
Alice Grünwaldové, grafiku Jaroslava Buzka, dřevěné sochy Petra Krajíčka a již zmíněnou Helenu Ritterovou a její keramiku. /z/

ČR 7,4%
Kraj Vysočina 6,5%
Správní obvod Telče 6,8%
Telč 7,7%
Obce pod 5% hranicí:
Bohuslavice, Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě, Jindřichovice, Markvartice, Mrákotín,
Mysletice, Nevcehle, Ořechov, Sedlatice,
Sedlejov, Urbanov, Zvolenovice, Žatec
Obce s nezaměstnaností 15% a více:
Klatovec, Olšany, Vanov
Zdroj: Statistiky ÚP
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Dotace na zateplení

Pozvánka na výstavu

Řeči v Řečici

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 doprava.
Rozsáhlé investice do páteřních komunikací ve městě a s tím spojené dopravní komplikace. Tak by se asi stručně dalo
charakterizovat uplynulé období v oblasti
dopravy. Po složitém několikaletém vyjednávání se podařilo ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic zrekonstruovat průtah
silnice I/23 městem. A v návaznosti na to je
ve spolupráci s Krajem Vysočina před dokončením i silnice II/406 směrem na Dačice včetně dvou nových kruhových objezdů.
Podél těchto silnic jsou nebo budou dokončeny i nové chodníky a odstavná stání. Dá
se říci, že je hotov „vnitřní okruh“ městem.
V porovnání s těmito investicemi je rekonstrukce slepé části Myslibořské ulice,
cesty kolem židovského hřbitova a některých úseků silnic a chodníků minimální co
do hodnoty, ale určitě také důležitá.
K zásadní změně dojde v autobusové dopravě. Vybudováním zálivu v Hradecké
ulici dojde k přesměrování všech autobusových linek mimo ulice Na Hrázi, Svatoanenská a Masarykova a tím i k dalšímu
zklidnění dopravy v centru města. Součástí
zálivu budou i další parkovací místa. Náklady na dopravní investice přesáhly za uplynulé období 100 milionů korun a byly z velké části pokryty z dotačních peněz.
Zásadním pro další rozvoj města je zakotvení jižní varianty obchvatu do územního plánu. V dalším období bude třeba pracovat na studiích k jeho možné realizaci.
Stejně zásadní je i to, že do rozvojových
dopravních dokumentů na úrovni kraje
a vyšších regionů se podařilo díky aktivitě v rámci Regionu Renesance zakomponovat revitalizaci železniční trati Kostelec
– Slavonice a pokračování rekonstrukce silnice II/406 na hranice s Rakouskem.
A pracuje se i na memorandu k modernizaci silnice I/23 směrem na Brno. Pro obslužnost našeho regionu jsou to klíčové akce.
Bohužel se i nadále potýkáme s problémy
s neukázněnými řidiči a hlavně vjezdem
na náměstí. A to i přes zlepšení spolupráce s Policií ČR. Vybudování rezidenčního parkoviště a nastavení nového systému
vjezdu na náměstí bude úkolem pro nové
zastupitele.

Dokončení ze str. 1

Tu vysielač B. Bystrica... I zásluhou telčského rodáka!
Ing. Miloslava Švejnu z nedaleké Podbrezové. Podařilo se. Nejenže byly během jediné noci provedeny nezbytné úpravy vysílače,
ale Miloslav Švejna za pomoci pracovníků tamějších železáren,
ve kterých pracoval, ho nainstaloval na ukořistěný nákladní automobil Mercedes. Povstalecké vedení tak dostalo vysílač slyšitelný
v okruhu 60 km, navíc v úpravě, která snižovala nebezpečí jeho
opětovného zničení bombardováním. Ani tato obětavost a vysoká
odborná pomoc řady lidí okolo Miloslava Švejny ale nezabránily
tomu, že 27. října v éteru zaznělo: „Prestávame vysielať situačné
správy, budeme bojovat do víťazného konca...“ Vývoj událostí šel
v tomto okamžiku zatím jiným směrem, než plánovali organizátoři Povstání. 30. října se v Banské Bystrici konala „oslava“ jeho
porážky. Ti, kterým se nepodařilo ustoupit do hor, byli vystaveni
pronásledování. Také Miloslav Švejna se ocitl ve vězení gestapa. Zřejmě ho zachránila jeho příslušnost do protektorátu, protože na počátku roku 1945 byl eskortován do vězení v Brně. Zde se
šťastně dočkal konce války. Vrátil se k rodině na Slovensko, k práci hutního odborníka a také ke své milované radiotelegrafii.
Z mnoha zdrojů jsem se pokusil shromáždit životní příběh muže,
na kterého rodné město téměř zapomnělo. Bohužel se neobjevil
ani v biografickém slovníku Kdo byl kdo z telčských osobností,
který vyšel na počátku 90. let. Lidská paměť je krátká...
Škola plná radioamatérů
Píše se rok 1922 a Mílu, jak mu říkají spolužáci, čeká velká změna. Místo do chlapecké školy na náměstí zamíří 1. září do tehdy
majestátní budovy reálky v Masarykově ulici. Nespornou výhodou je, že školu má prakticky naproti rodnému domu v Tyršově
ulici. Ta na své jméno ale ještě čeká, stejně jako protější parcela
na stavbu sokolovny. Za štěstí může také považovat to, že fyziku
a matematiku na reálce přednáší, spíš učí přesně podle Komenského, dr. Vojtěch Štech. Radiový přijímač, který si sám sestrojil, zaujme v hodinách fyziky snad všechny studenty. Některé ale o trochu více. Jako třeba starší Mílovy spolužáky, Láďu Vydru, Zdeňka
Neumanna nebo Rudu Buriana. A také Mílu. S pomocí tatínka,
mimochodem majitele jednoho z prvních rozhlasových přijímačů
ve městě, se s nimi seznámí. Podle jejich vzoru se pouští do stavby svého prvního přijímače a vysílače. Práci mu usnadňuje široko
daleko jediný obchůdek s elektrotechnickými součástkami pana
Heřmana, jinak správce městské elektrárny. Ta stojí zatím osamoceně v budoucí Staňkově ulici. Také na dohled od Mílova bydliště
a reálky. Že se zde potkává s jednou z dcer pana Heřmana, o dva
roky starší Jarmilkou, je jaksi samozřejmé. Že to bude za pár let
první žena, která v Československu získá radioamatérskou koncesi, nemůže nikdo tušit. Na podzim 1929 se v éteru ozvou nové
signály OK2RD. Vysílá Miloslav Švejna, zatím nelegálně, stejně
jako ostatní radioamatéři v Československu. Jako kdyby to bylo
dnes. Chybí potřebná legislativa... To už ale Míla není žákem telčské reálky. Poslední ročník střední školy dokončí v Táboře. Důvod
přestupu? Můžeme se jen dohadovat, zda jím bylo onemocnění otce, který brzy na to umírá.
Vysokoškolský diplom a koncese k vysílání
Miloslav Švejna pokračuje ve studiích na tehdy vyhlášené, a v republice jediné, Vysoké škole báňské v Příbrami, předchůdkyni
dnešní VŠB - TU v Ostravě. 24. února 1934 zde se skvělým výsledkem skládá státní zkoušku a stává se inženýrem oboru hutnictví. Otázkou je, z čeho měl mladý muž větší radost. O čtyři roky
dříve, 14. října 1930, totiž stejně úspěšně složil před komisí ministerstva pošt zkoušku pro získání koncese na radiové vysílání.
Na Vánoce 1930 se v éteru ozval poprvé nový, již legální, volací

znak OK2AL. Jen znalí morseovky poznají Mílovu vtipnou „fintu“ před zkušební komisi při volbě značky mezi jeho nelegální
RD a zvolenou AL. Své starší kamarády, L. Vydru a Z. Neumanna, prakticky „dohnal“. Radioamatérskou koncesi získali jen o 5
měsíců dříve, 19. května 1930.
Na Slovensku, ale v republice
Půl roku po promoci, v květnu 1934, nastupuje Miloslav Švejna
do tehdy Státních železáren v Podbrezové. Pracuje zde v různých
technických funkcích. Později také zakládá rodinu.
Ve Slovenském štátě
Miloslav Švejna stále pracuje v podbrezovských železárnách, postoupil na místo vedoucího technické přípravy výroby. Jako Čech
ale nesmí vysílat. I demontovaný vysílač je pro režim nebezpečný, a tak neunikne pozornosti gestapa. Zachrání ho soudní znalec
Karol Dillnberger. Ještě se spolu setkají. V radiovém zákulisí SNP,
popsaném v úvodu příspěvku.
Opět v Československu
Po válce se Miloš Švejna vrací do Podbrezové. Je vedoucí celopodnikové údržby, krátce stojí v čele celého podniku, do roku
1964 zastává funkci hlavního inženýra. Ale hlavně. Opět vysílá
OK3AL a úspěšně závodí v radioamatérských soutěžích. Pod jeho
vedením zde vzniká úspěšný radioklub OK3KAC.

1977. Miloslav Švejna a mládež. Častý obrázek v košickém radioklubu VSŽ v té době.
Repro: Kronika OK3VSZ, Stanislav Baronik a Ján Slivka, Košice

Příběh končí v Košicích
Strojírenský a hutnický gigant, Východoslovenské železárny, má potíže. Důvodů je mnoho. Hlavně ale chybí odborníci. Píše se rok 1964.
Miloš Švejna je „převelen“ do Košic. Ani zde při náročné funkci
výrobně-technického náměstka nezapomíná na morseovku. Je duší
největšího radioklubu v tehdejším Československu OK3VSZ, na jehož založení se podílel. V roce 1977 odchází do důchodu. Dál se ale
věnuje radiosvětu, předává své bohaté zkušenosti mládeži. 11. července 1995 se životní pouť Miloslava Švejny uzavírá.
Závěr za mě napsali ve smutečním oznámení jeho přátelé a spolupracovníci v Košicích: „Bol vzorom, radcom, pomocníkom a kamarátom. Bol to ozaj dobrý človek a celým srdcom radioamatér.“
O. Zadražil
TU to = OM8FF;OM3PQ;OM3LU;OM8ON;OM3JW;OM3WZ;
OM5KP; OM8AQ;OK2JS;OK1AD;OK1APV; BEST 73 OZ Telč
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Policie ČR Telč informuje
Srazil se s parkovacím automatem
V pátek 13. června narazil řidič osobního automobilu do parkovacího automatu
ve Svatoanenské ulici. Požití alkoholu u něj
policisté vyloučili. Škodu na vozidle vyčíslili na 30 tis. Kč, na automatu 10 tis. Kč. Nepozornému řidiči udělili blokovou pokutu.

Vloupání do stodoly
Policisté pátrají po pachateli, který se
ve Zvolenovicích vloupal do stodoly v době od 19. do 20. června večer. Odcizil z ní
svářecí zařízení, dvě motorové pily, různé
nářadí, kompletní sadu čtyř kol k osobnímu
vozidlu VW Tuareg, hliníkové disky, troje
nové zabalené dveře z masivu a další věci.
Krádeží způsobil pachatel škodu přes padesát tisíc korun.

Opilý muž i žena
V sobotu 28. června zadrželi policisté
ve Svatoanenské ulici muže, který zde bezvládně ležel. Dvacetiletý muž z Brna byl
značně opilý a choval se k policistům agresivně. Vzhledem k jeho stavu jej převezli
na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Případ jako přes kopírák pak ře-

šili 10. července po třetí hodině odpoledne v ulici U Horní brány. Třiapadesátiletá,
značně opilá žena ležela u frekventované
komunikace. Skončila také na protialkoholní záchytné stanici

Kdo poškodil Land Rover?
Policisté pátrají po pachateli, který
29. června v ulici Na Parkaně ulomil obě
zpětná zrcátka a poškrábal lak u zaparkovaného vozidla Land Rover.

Kamenem zaútočil na auto
Policistům se podařilo vypátrat muže, který
je podezřelý, že 5. července v Batelovské
ulici hodil na zaparkovanou Škodu Felicii
kámen a způsobil na ní škodu za 5 tis. Kč.

Vloupání do kiosku
Policisté pátrají po pachateli, který se v Sedlejově vloupal z 6. na 7. července do kiosku
na koupališti. Odcizil zde finanční hotovost
v drobných mincích a kartony cigaret různých značek. Krádeží a poškozením kiosku
vznikla škoda za téměř 10 tis. Kč.

Cyklisté, cyklisté...
20. června se v Radkovské ulici střetla jednačtyřicetiletá cyklistka s Renault Megane, který řídila devětadvacetiletá řidička.

Cyklistka musela být převezena do jihlavské nemocnice na ošetření. Policisté u obou
žen požití alkoholu vyloučili.
K další nehodě cyklisty došlo ve čtvrtek
3. července v Radkově. Čtyřiapadesátiletý
muž se na místní komunikaci nevěnoval řízení a při brzdění spadl na zem. Při havárii
se zranil a musel být převezen na ošetření
do nemocnice. I u něj policisté dechovou
zkouškou požití alkoholu vyloučili.

Dopaden distributor drog
Policistům se po operativním šetření podařilo dopadnout muže, který na Telčsku pěstoval konopí, šířil toxikomanii, distribuoval
marihuanu a prodával také extázi. Jednadvacetiletého muže, důvodně podezřelého
ze spáchání drogové trestné činnosti, policisté zadrželi v Telči. Muž je obviněn také z toho, že na Starém Městě v Telči předal opakovaně bezplatně marihuanu o rok
staršímu muži. Dále obviněný muž v druhé polovině loňského roku pěstoval u lesa
mezi Telčí a Zvolenovicemi konopí. Rostliny obhospodařoval, po dopěstování usušil
a uzpůsobil ke spotřebě.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Před 100 lety vypukla I. světová válka

Lidéřovice 17. srpna ve 14,30:

Za císaře pána...

Na tohle léto budou
lidé ještě vzpomínat

Na konci léta 1914 byla již Velká válka v plném proudu. V albech rodin narukovaných vojáků se začaly objevovat snímky, které dodnes jejich potomci opatrují jako připomínku kruté válečné mašinérie... Josef Makovička (*1877) ze Zahrádek se dočkal konce války jako
ruský legionář. Antonín Kořínek (*1886) z Telče se nechal vyfotografovat v dnes chorvatském Gospiči, kde jako skvělý hudebník sloužil nějaký čas u vojenské hudby. Snímek Jana
Procházky (*1884) z Bohuslavic v polní uniformě vznikl na neznámém místě. Válka, jejíž konce se sice dočkal, se podepsala na jeho zdraví. Zemřel necelý rok po jejím skončení
v roce 1919. Bylo mu 35 roků a vdově zůstaly dvě malé děti...

Údajný výrok jednoho sedláka z léta 1914
je hlavním mottem srpnového Větrání
kostela a varhan sv. Linharta v Lidéřovicích. Uskuteční se v neděli 17. srpna
ve 14,30 hod. Na připomínku stého výročí vzniku I. světové války připravili pořa-

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.

datelé čtení textů císaře Františka Josefa
I., Zdeňka Kalisty, spisovatelů Jana Čepa, Stefana Zweiga a biskupů Pavla Huyna a Dominika Duky. V programu zazní také vážná hudba a zpěv. Půjde o jedinečnou
připomínku zmíněného výročí, ale hlavně
starostí a bolestí, které Velká válka přinesla
našim předkům v duchovním prostředí významné gotické památky regionu. jj

str. 6

mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
TL 8/2014

List MAS Telčsko (42)

Dnes představujeme: Růženou

Farní obec jak má být
V roce 1980 se stal účetním Místního národního výboru v Růžené. O šest let později zažil její nucenou integraci pod Městský národní výbor v Třešti. Pak byl „jen“ předsedou občanského výboru.
Jak to bylo možné, zasadil se o její osamostatnění. Již k 1. únoru
1989. Ještě před listopadovou revolucí. Stal se tak posledním předsedou Místního národního výboru a v listopadu 1990 prvním starostou v novodobé historii Růžené. Je jím dodnes. František Trojan.
Těm, kdo si v současné době pohrávají s nápady o „nové“ integraci a hovoří o „neživotnosti“ malých obcí, vzkázal již v roce 2003,
v úvodu publikace o historii Růžené: Samospráva obce je základem
pro řešení našich každodenních problémů, rozhoduje o jejím rozvoji a budoucnosti. Integrace pod město Třešť rozvoj naší obce téměř zastavila. Byla to doba úpadku, období temna. Tato zkušenost
je varováním pro další období... Za svým názorem si stojí stále.

Růžená

První zmínka
o obci
1483

Nadmořská
výška
604 m n. m.

na 2 tis. diváků. „Starají se o ni bratři Zdeněk a Jiří Mezerové se
Zdeňkem Derganzem. My jim dáváme jen dřevo na její postavení,“ chválí aktivity spoluobčanů starosta Trojan. A nejedná se jen
o sport. Podobně hovoří o rodině Bambulových, která pečuje řadu
let o hřbitov, a o mnohých dalších.

Počet
obyvatel
347

Růžená dnes mu dává za pravdu. Rozsah příspěvku nemůže všechna růženská „nej“ postihnout. V roce 1969 zde žilo 286 obyvatel.
Dnes o 60 více, 347. A přibudou další. Zázrak? Ne. Po roce 2000
vyrostlo na parcelách, které připravila obec, 16 nových rodinných
Zastupitelstvo obce: František Trojan, Jan Marek,
Renata Jiráková, Jana Marešová, Petr Musil, Ilona Srpová

domů. Územní plán, který platí od letošního roku, počítá s dalšími
13. Obec podporuje místní jednotřídní základní školu. „V současné
době musíme mít pro 8 dětí výjimku. Ale od příštího roku to bude
dobré. Do školy začnou chodit děti z nové zástavby,“ má jasno pan
starosta. Optimismus mu dodává 22 dětí ve zdejší mateřské škole.
Růžená připravuje zateplení kulturního domu za 2,5 mil. Kč, rekonstrukci objektu ve sportovním areálu má již za sebou. Do nového tisíciletí vstoupila s novým obecním vodovodem za téměř 10
mil. Kč. Pamětní deska umístěná na vodárně mluví za vše: Vodovod Růžená - postaven pro dobro a potřeby občanů obce 10. 1999
- 11. 2000. Z dřívějška má také kanalizaci. „Uvažovali jsme také
o plynofikaci. Došli jsme k závěru, že v obci s takovým množstvím
lesů v katastrálním území, jako má Růžená, je problematická. Vývoj v energetice nám dal po zdražení plynu za pravdu,“ říká s odstupem času starosta Trojan. Bohatý kulturní život v obci opravňuje zdejší zastupitele k úvahám o zřízení organizační složky obce,
která by se majetek v kulturním domě starala. Za léta fungování
ho totiž není málo. Vedle již zmíněného nového územního plánu
považuje starosta Trojan za důležité, že obec má dokončeny komplexní pozemkové úpravy, v rámci kterých třeba vznikla komunikace za 4,5 mil. Kč. Obvyklou bolest starostů větších sídel, místní komunikace, přešel František Trojan jako samozřejmost glosou:
Ty máme v pořádku. Velkým tématem v Růžené je sport. Fotbalisté
i hokejisté jsou pravidelnými účastníky regionálních soutěží. V polovině července je zde ale na pořadu dne Sousedský turnaj v kopané. Jak vypovídá název, utkají se týmy Růžené, Lovětína, Třeštice a Čenkova. A pak další událost roku. Týden po pouti zde patří
Růženské lávce. To je již nadregionální záležitost. Na 50 m dlouhý přejezd vodní nádrže na kole nebo s trakařem se přijde podívat

Na závěr tentokrát malé vysvětlení nadpisu příspěvku. Nejstarší
zmínka o Růžené je spojena právě se zdejší farou, když se připomíná její administrátor, kněz Jakub. Od raného středověku byla síd-

Foto: Ivan Hybášek

la farností vlastně střediskovými obcemi své doby. Vedle kostela
měla hřbitov, školu a svým způsobem byla centrem daného území.
Růžená tuto funkci plní beze zbytku i dnes. Včetně toho kostela.
„Letos se bude opravovat střecha. Obec se na jejím financování bude podílet,“ říká s přirozenou samozřejmostí první muž obce. Stejně tak, když hovoří o nákladné opravě hřbitovní zdi před dvěma
roky. Růžená, to je prostě vzorná farní obec ve třetím tisíciletí. /z/
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Představujeme projekty MAS Telčské

Odvodnění kostela ve Staré Říši

Mikroregionální střípky
Hodice
23. 8. IV. Čertovkiáda
Pekelná sportovní akce pro všechny generace, v 15 hod. na fotbalovém hřišti
Pořádá OS HRAD
30. 8. Neckyáda ve 14 hod. na návsi
Pořádá Moto klub Hodice AČR

Mrákotín
2. 8. Turnaj v malé kopané
9:00 na fotbalovém hřišti
17. 8. Letní dovádění s Vysočinou
15:00 na fotbalovém hřišti

Růžená

V první výzvě roku 2012 podpořila Místní
akční skupina žádost Římskokatolické farnosti Stará Říše o dotaci na odvodnění kostela ve Staré Říši. Předmětem projektu bylo
svedení dešťových vod z kostela Všech svatých. Došlo k vybudování dešťové kanalizace v areálu a jejich napojení na již v minulos-

ti vybudované svody dešťových vod. Kostel
Všech svatých představuje významný architektonický a historický prvek obce, který je
kulturní památkou a významnou dominantou obce. Celkové náklady projektu byly kolem 248 000 Kč. Dotace činila 191 000 Kč.
Magda Pojerová, MAS Telčsko

Dotazníkové šetření
pro Region Renesance

Cyklojízda Regionem
Renesance

Jak jsme již několikrát informovali,
v rámci Regionu Renesance se připravuje
také strategie rozvoje Mikroregionu Telčsko do roku 2020.
Kancelář Mikroregionu aktuálně upřesnila průběh dotazníkového šetření, které je
pro zpracování takového dokumentu velmi
zásadní. „Anonymní dotazníkové šetření
bude zveřejněno na webových stránkách
http://evaluacnisetreni.cz/RR-Telcsko
a bude probíhat od 1. 8. do 15. 9. 2014.
Dotazy můžete směřovat na dfd@fd.cz,“
uvedla v tiskové zprávě Magda Pojerová
z kanceláře Mikroregionu Telčsko a dodala, „budeme velmi vděční za čas, který
vyplnění tohoto krátkého dotazníku věnujete. Vaše názory a odpovědi nám umožní
lépe porozumět tomu, co občané našeho
regionu považují za skutečně zásadní.“
Podle TZ

V rámci projektu „Cestujeme po Regionu Renesance“ se uskutečnila ve dnech
26. - 28. 6. cyklojízda, kterou organizoval telčský mikroregion. Ve čtvrtek se
peloton přesunul vlakem z Telče do Slavonic a odtud pokračoval přes rakouské
příhraničí do Podhradí. Další den pokračovala cyklojízda územím partnerského
mikroregionu Jemnicko a skončila v „našich“ Bohuslavicích. Zde také odstartovala závěrečná etapa zajížďkou přes Třešť
do Telče. Ti, kdo absolvovali celou cyklojízdu, najeli úctyhodných 160 km. mp

Mikroregion Telčsko
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč
567 223 235 ● telcsko@telcsko.cz
http://www.telcsko.cz/
str. 8

Hrad Roštejn v srpnu
8. - 10. 8. Mámo, táto, přijelo divadlo!
(pá v 15:00 a 17:00 hod., so a ne v 11:00,
14:00 a 16:00 hod.) Pohádkové představení plné písniček a hraní v podání DS
EFFRENATA ze Žďáru n/Sázavou
9. 8. Parta starého Hrouze - Traditional
country&bluegrass band
16. 8. Jazz na Roštejně od 14 hod.
30. 8. Hradozámecká noc, 19:00 – 23:00
Netradiční kostýmové procházky hradem
31. 8. JEN TAK TAK, koncert Jindřichohradecké kapely od 15 hod.

2. 8. Růženská lávka
Tréninkové noční jízdy přes lávku tradičně
na kole a trakaři a různé soutěže.
18:30 otevření Růženské lávky
19:30 noční tréninkové jízdy a soutěže více
na http://lavka.ruzena.cz
3. 8. Růženská lávka
12:30 hlavní závod

Sedlejov
3. 8. O pohár starosty SDH Sedlejov
Soutěž v požárním útoku zařazená do Jihlavské OPEN ligy 2014
30. a 31. 8. Soutěž lodních modelářů
Seriál ČR v kategoriích M

Radkov
22. 8. Pouťová zábava
20:00 sportovní areál, hrají Kalíšci
31. 8. Hasičská soutěž O pohár starosty obce

Řásná
9. 8. Volejbalový turnaj
Pořádá TJ Řásná, Zelená slavnost

Dyjice
16. 8. SUNDAYS ON CLARENDON
ROADS, indie elektro folk z Prahy se
po roce vrací do Dyjice s novými písněmi,
možná i s novými kouzly.
Pořádá BEZOBAV Dyjice
Kulturní domek - začátek 20:00

Přece jen. Prezident
v mikroregionu
V posledním červnovém týdnu vykonal
prezident Miloš Zeman svou první oficiální návštěvu Kraje Vysočina. V jeho
programu se tentokrát neobjevila návštěva Telče. Telčský mikroregion ale o návštěvu prezidenta nepřišel. Byť se jednalo o návštěvu neoficiální. V prvním týdnu
v červenci, kdy Miloš Zeman trávil dovolenou v Novém Veselí, se jeden den vydal
do Hodic, kde navštívil své přátele.
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TL viděly

RŮŽENOU. Představujeme ji na str. 7
GOOGLE MAPS NÁS MÁ RÁD. Ve středu 16. července pořizoval Opel v barvách
Google speciálním zařízením aktuální podobu telčských ulic pro stále oblíbenější
mapy na portálu Google.

VEDRO A NASAZENÍ. To vše je vidět ve
tváři Přemysla Švarce. Reprezentant ČR
v sobotu 19. července v telčském závodu
Českého poháru v olympijském triatlonu
zvítězil. Tento sportovní podnik dostal Telč
do hlavních zpráv ČT1.

ROCK TELČ. U rybníka Roštejn v sobotu 21. června
str. 10

V úterý 15. července se v klubu ZASTÁVka
ve Slavíčkově ulici konal meziklubový turnaj ve stolním fotbale. Spolu s domácími si
do Telče přijeli zahrát zástupci obdobných
klubů SÍŤ ze Starého Města pod Landštejnem a ERKO a VRAKBAR z Jihlavy.

Dočasné stěhování pomníku Jurije Gagarina bohužel neviděly.

Zahájení prací na dopravním terminálu u areálu škol v Hradecké ulici.

Výtvarnici Kristýnu Kužvartovou při práci
v galerii na židovském hřbitově.

Židovský hřbitov
v srpnu

Na konci června oslavil 90. narozeniny uznávaný zemědělský odborník regionu a dlouholetý člen telčského Klubu filatelistů pan Ing. Vladimír Dvořák z Volevčic. Ke gratulantům
(na snímku s předsedou Klubu filatelistů Bohuslavem Makovičkou) se připojují i Telčské
listy, které mají v panu Dvořákovi pravidelného čtenáře.

2. 8 - 8. 8. Jakub Janovský - reliéfní
plátna ● 9. 8. - 15. 8. Marta Fišerová
- plátna, koláže, objekty ● 16. - 22. 8
Jakub Myslím - objekty ● 23. - 29. 8.
Štěpán Adámek - kresby ● 30. 8. - 6. 9.
David Melichar - malby, kresby

Foto na barevné dvoustraně: Bohumil Bína, Zdeněk Cambálek, Ilona Jeníčková, Luděk Rux, archiv Lukáš Mazal, ZASTÁVka Telč a Czechtriseries
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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.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec.
Výuka a výcvik na osobní automobil,
všechny skupiny motocyklů a osobní automobil s přívěsem. Učebna v Telči na Myslibořské ulici. Info na tel.
607 185 517.
• Prodám sekačku MF 70.
Tel. 777 224 515.

Krysáci se vrací
na zámek:
Od 3. srpna do konce září
bude na zámku v Telči
opět instalována výstava

Krysáci z Večerníčku v Telči
aneb Ze smetiště na zámek
str. 12

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

O.p.s. Sdílení zve:

Běh za kaší Telčí naší
Na neděli 3. srpna připravuje o.p.s. Sdílení
spolu s telčským pracovištěm památkového ústavu v rámci Prázdnin novou benefiční
kulturně – sportovní akci, Běh za kaší Telčí naší. Podle ředitelky Sdílení Michaely
Čeřovské je jejím cílem poukázat na nut-

sku. Jak bude Běh za kaší probíhat, přiblížila pro TL M. Čeřovská: „O půl desáté se
sejdeme na náměstí, uvaříme krupicovou
kaši a pod dohledem Bílé paní ji společně sníme. Poté bude následovat v 10 hodin
společný běh – procházka, který odstartu-

certu na zámku, proběhne noční pouštění
svíček po Štěpnickém rybníku za hudebního doprovodu dua Cricket&Snail.“ Nepřekvapuje, že nad celým programem převzal
záštitu senátor Miloš Vystrčil. Od loňského roku je totiž předsedou správní rady
o.p.s. Sdílení. Naopak překvapením je role startéra Běhu, jednoho z nejsilnějších
mužů Česka, Davida Lupače. Zda k jeho
úctyhodným vzpěračským výkonům přispívá konzumace krupicové kaše, se nám
do uzávěrky nepodařilo zjistit. /z/

Nesoudíme. Pomáháme

Foto: Ilona Jeníčková

nost solidarity a péče o ty, kteří se o sebe
sami již nedokáží postarat. Celá akce bude doprovázena veřejnou sbírkou. Získané prostředky budou využity na zajištění
provozu domácí hospicové péče na Telč-

je silák David Lupač. V 11 hodin následuje
módní přehlídka dobových kostýmů, kterou si ve 14 hodin zopakujeme. Po celou
dobu bude probíhat prezentace služeb Sdílení. Na závěr, po skončení hlavního kon-

Nesoudíme. Pomáháme. To je název celorepublikového projektu poradny Aqua Vitae, jehož záměrem je pomoci maminkám,
které nečekaně otěhotní, dítě by si chtěly
nechat, ale okolí je nutí k umělému potratu.
Na bezplatnou telefonní linku 800 108 000
se mohou maminky v tísni obrátit a dočkají se uklidnění, rozebrání situace ze všech
úhlů pohledu a pak se mohou rozhodovat
skutečně svobodně. Projekt podporuje řada
osobností napříč republikou. Informace lze
nalézt na www.necekanetehotna.cz, informační letáčky zdarma dostanete na IS telčské radnice. Sylva Bernardová

Novinky v Technickém muzeu

Na Sádkách
je Rolls Royce
Dvě hlavní novinky letošní výstavní sezóny v Technickém muzeu v bývalé pile
Na Sádkách představil jeho majitel Aleš
Wimmer. „Milovníky starých automobilů
určitě nadchne vůz ARMSTRONG - SIDDELEY 30hp z roku 1919. Byl vyroben
anglickým výrobcem leteckých motorů
a u nás vystavený exemplář patří mezi tři
dochované na světě. I druhá novinka je ze
světa předválečného automobilového luxusu. Vůz ROLLS ROYCE 20/25 z roku
1931. Náš exponát je zajímavý tím, že má
původní, speciálně na zakázku vyrobenou
karoserii.“ Pokud vás nezajímají historické automobily, můžete si v muzeu prohlédnout příruční lis na rovnání balíčků karet.
Používali ho hospodští, aby mohli štamgastům nabídnout další den rovné „listy“ bez ohnutých růžků. Takový exponát,
který svědčí nejen o vynalézavosti našich
předků, hned tak někde nenajdete. /z/

Aleš Wimmer a poklad jeho muzea. Vůz ARMSTRONG - SIDDELEY z roku 1919. Na celém
světě jsou jen tři exempláře.
Foto: Jana Wimmerová
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S Hanou Matouškovou:

Telč, kam se podíváš
Několikrát jsme již o ní psali. Když v Telči natáčela reklamní spot nebo vyšla publikace s její grafickou úpravou. To se ještě
jmenovala Hana Chalupová. Dnes hovořím v kavárně Caffé La Piazza na náměstí
Zachariáše z Hradce s Hanou Matouškovou. Pro kavárnu navrhla design celého
interiéru. Na provokativní otázku Není té

Kavárna na náměstí, nebo náměstí v kavárně? Díky velkoplošné fotografii Lucie Herbrickové to v Caffé La Piazza vyjde nastejno.
Foto: Archiv HM

Telče tady příliš? dostávám odpověď: „Ne,
její reklamní potenciál je podle mě nevyčerpatelný. A je oboustranně prospěšný.
Jak pro zboží či služby, které propaguje,
tak pro město samé,“ říká zkušená grafič-

ka, absolventka Vyšší odborné školy v Jihlavě a také telčského gymnázia. V jejím
počítači ale nevznikají jen reklamní návrhy. Sportovní fanoušky možná překvapí, že v něm třeba vznikla podoba dresů
Dukly Jihlava či Berounských Medvědů.
Ještě častěji se s prací Hany Matouškové
setkávají zájemci o historii. V poslední době se podílela na většině nových projektů
Muzea Vysočiny Jihlava, expozici Gotická
Jihlava, Jihlava ve 20. století, Živá příroda
nebo právě připravovaná výstava Poklady
depozitářů. Vracíme se ale k její poslední „telčské“ práci v kavárně Caffé La Piazza. Opravdu je zde Telč všude. Čokoládu vypijete z hrnku s obrázkem náměstí,
stejně jako zákusek sníte na talířku se stejným motivem. Autorkou kreseb je Dagmar
Besedová, spolužačka Hany Matouškové
z místní ZUŠ. „Trochu tak náměstí vracíme, co jsme se na něm ve výtvarné třídě
paní učitelky Grünwaldové naučily,“ říká
Hana Matoušková. Jednu stěnu kavárny
zdobí velkoplošná fotografie štítů několika domů, jejíž autorkou je Lucie Herbricková. „Tuto fotografii jsem zde vymyslela záměrně - i když si lidé sednou dovnitř,
stále si připadají jako na náměstí,“ vysvětluje autorka. A při tomto nápadu nešetřila
fantazií... Chyba, kterou fotografie záměrně má, nutí nejen cizí hosty, ale i domácí
vyjít do podloubí a do kavárny se vrátit.
Není to „najdi pět rozdílů“, ale i ten jeden
je pro „badatele“ oříšek. Prozradíme ho
čtenářům TL, ptám se Hany Matouškové?
„Ne, měl by si ho přijít každý najít sám.
Přitom si nejlépe uvědomí krásu, okolo
které často každodenně chodí bez povšimnutí,“ říká bývalá žákyně všech telčských
škol (nesmíme zapomenout na ZŠ v Masarykově ulici), která v nich získala krásný
vztah k městu. /z/

III. ročník kulinářské soutěže
Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
Restauratéři, přijďte soutěžit! Telčané, přijďte ochutnávat!
Město Telč pořádá III. ročník kulinářské soutěže, která se opět ponese v duchu staročeských pokrmů. V letošním roce bude soutěž probíhat ve dvou kategoriích - 1. kategorie
bramborová polévka z Vysočiny, 2. kategorie sladké knedlíky plněné ovocem. Pořadatelé vyzývají místní restauratéry k zapojení do soutěže „O nejchutnější bramboračku Kateřiny z Valdštejna a sladké knedlíky Zachariáše z Hradce“. Soutěž se bude konat v rámci
dvoudenních Historických slavností v pátek 15. srpna na náměstí Zachariáše z Hradce.
V případě Vašeho zájmu o zapojení do soutěže se hlaste na adrese telc.mestavrozletu@
seznam.cz nebo telefonicky na čísle 737 175 595. Ing. Věra Peichlová
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Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

Ještě měsíc prázdnin
Když si vzpomenu na prázdniny, na které jsem se těšila od začátku školního roku, vybaví se mi vůně. Podle mne prázdniny voněly. Byly to rozkvetlé kytičky,
stromy a křik ptáků, kteří mne každé ráno budili, hned po tom, co zahoukal vlak,
protože není nic lepšího než bydlet u kolejí a ještě nejlepší je, když blízko vašeho
domu je nechráněný železniční přejezd.
Vzpomínám na modrou konvičku, s kterou jsem utíkala do mlékárny, a paní prodavačka mi tam velkou naběračkou nalila
podmáslí. I to mělo specifickou vůni, kterou mám spojenou s prázdninami, protože jindy jsem pro podmáslí nechodila. Pak
jsem seděla v kuchyni a dívala se, jak si
babička vaří meltu. To byla ještě ta pravá, žádná instantní, a když náhodou hrnek
přetekl, to byla panečku vůně, no skoro až
„nevůně“, ale i to byly prázdniny. Po snídani jsme se sešly všechny děti od sousedů a z okolí. Ty starší dávaly pozor na ty
mladší a bylo jedno, jestli je to sestra nebo jen kamarádka. Jednou jsme byli indiáni, to nebyli rádi kohouti a slepice, protože jsme samozřejmě potřebovali čelenku
z orlích per, ale kde chcete sehnat orla, podruhé Rychlé šípy, to se zase ztratily z šití
špendlíky s barevnými hlavičkami, protože někdo musel mít ty žluté, aby bylo proti
komu schovávat ježka v kleci.
Samozřejmě nechyběly princezny v dlouhých šatech, které maminka potom ještě asi rok hledala, protože si je chtěla vzít
na ples. Když bylo hezké počasí, všechny
hry probíhaly venku, když pršelo, stačilo
se schovat do stodoly, kde to vonělo senem
a obilím. To vše cítím, když si vzpomenu
na prázdniny. Přemýšlím, co asi cítí naše
děti? Možná vůni plastu, když se přehřeje
počítač nebo popcorn, který se spálil v mikrovlnce. Asi ani neslyší ptáky, protože ze
sluchátek na uších se jim linou jiné zvuky. Ale není potřeba si zoufat, však mají
to, o čem se nám ani nesnilo. A nyní ještě
měsíc prázdnin, tak kdyby někdo přece jen
potřeboval žlutý špendlík, mám jich dost.

Hudba z maringotky
Podvečerní vystoupení

Petra Píši a Jakuba Škrdly
na náměstí Zachariáše z Hradce

Od 11. do 14. srpna
Pro děti loutky Antonína Maloně

Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
230 roků

● 27. srpna 1684 zahynul na Mariánských
ostrovech na ostrově Rota mučednickou
smrtí jezuitský misionář Augustin Strobach. Jihlavský rodák (1646) absolvoval
v roce 1675 terciát v telčské koleji. Misijně působil také v Mexiku a na Filipínách.
Dodnes jsou cenné jeho popisy přírodních
podmínek i života obyvatel v místech, kde
působil.

190 roků

● 13. srpna 1824 se v Horoměřicích u Prahy narodil Benedikt Roezl (+14.10.1885).
Nejznámější český sběratel exotických
rostlin, především orchidejí. V roce 1846
působil jako zahradnický pomocník v zámecké zahradě v Telči.
Dožínky 1947. Štěpnicí projíždí Selská jízda - celostátní sdružení zemědělců pro jezdecký sport a na podporu chovu koní. Dalších dožínek se již Selská jízda nedočkala. Očerňující rétorika KSČ, že jde o branný sbor nepovolené Republikánské strany (agrárníků),
se o rok později stala „pravdou“.

Nové knihy
městské knihovny
Beletrie
Szczygiel: 20 let nového Polska v reportážích podle Mariusze Szcygiela; Silva:
Anglická dívka; Patterson: Dvanácté zlo;
Kuras: Jak přežít padouchy; Reichs: Kosti zmizelých; Christie: Nekonečná noc;
Rimová: Pro jednu noc; Urban: Přišla
z moře; Khoury: Rasputinův stín; Roberts: Rudý šál; Mandausová: Slunečnice; Urbaníková: Sex a jiné city; Bauer:
Odvrácená strana

Naučná
Herman: Najděte si svého marťana; Kaku: Paralelní světy; Padevět: Průvodce
protektorátní Prahou; Jordánová: Tvoje
dítě jako šance pro tebe; Vondruška: Život ve staletích. 16. století

Dětská
Myracle: Čtrnáct; Nesbö: Doktor Proktor a velká loupež zlata; Wilson: Lízinka;
Nepil: Pohádková lampička; Burdová:
Poselství jednorožců; Braunová: Rošťák
Oliver a korále pro mořskou vílu
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová
Půjčovní doba městské knihovny o prázdninách
Po, St 8.30-12.00, 13.00-17.00
Pá
8.30-12.00
Do 8. srpna bude městská knihovna
uzavřena z důvodu dovolené.

Stopa hrdiny
V nabídce městské knihovny je novinkou
útlá publikace Rotný Jaroslav Švarc - Češi se nikdy nevzdávají. Práce Martina Vaňourka dokumentuje život Jaroslava Švarce, člena výsadku TIN, jehož úkolem byl
atentát na největšího českého kolaboranta Emanuela Moravce. Životopisné dílko věnované rodáku z Velkého Újezdu
u Olomouce (místo rodinné hrobky Podstatských-Lichtensteinů) oproti podobným
pracím přináší autentické zápisky z deníku, který si J. Švarc vedl. Čtenář tak dostává nepatetické představení mužů, ze kterých se stali hrdinové odboje. Rtn. Švarc
padl 18. června 1942 spolu s dalšími šesti parašutisty v kryptě kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Praze. Z jeho deníku čtenáře
TL také zujme: 24. února 1939 jsem odjel do Jihlavy k 31. pěšímu pluku, 8. rotě.
Z Jihlavy jsem 26. února odjel do Dačic,
kde byla 8. rota, tam jsem dostal na druhý den vojenský list a jel jsem domů, do civilu. Jaroslav Švarc tak nejméně dvakrát
projížděl telčským nádražím.
/z/

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

110 roků

● 31. srpna 1904 se v Kunžaku narodil
Raimund Suchý (+3.12.1988, Dačice).
Do historie města vstoupil nejen jako poslední provazník provozující toto kdysi důležité řemeslo, ale také jako regionální odborník a znalec ovocnářství.

100 roků

● 31. srpna 1914 se v Želeticích u Hodonína narodil Jaroslav Horák (+13.4.1984).
V letech 1940 až 1980 mimořádným způsobem ovlivnil v Telči tehdy velmi aktivní
ochotnickou scénu. Byl nejen jejím hlavním organizátorem, ale také nadaným hercem, režisérem a dramaturgem.

20 roků

● 18. srpna 1994 zemřel ve Žďáru nad
Sázavou akad. sochař Rostislav Magni (*16.8.1927, Telč). Absolvent Vysoké
školy uměleckoprůmyslové v Brně, působil mj. ve filmových ateliérech ve Zlíně, se
především věnoval užité grafice. Za stěžejní je považováno jeho sochařské dílo.
V rodném městě ho připomíná plastika
J. Gagarina v areálu škol v Hradecké ulici.

(nejen) S Palliardim
do historie
Důkazem vážnosti telčského rodáka, notáře a archeologa Jaroslava Palliardiho
(*20.2.1861) v Moravských Budějovicích
je i název výstavy prací žáků tamní ZUŠ.
Výstava je přístupná v půjčovní době moravskobudějovické knihovny do 22. srpna a má zajímavé vstupné: Jedno víčko
od PET lahve.
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Sport
Fotbal
Utkání mužů SK na domácím hřišti
9. srpna
16,30 muži B - ROMA Jihlava
17. srpna
13,30 dorost - Humpolec
16,30 muži A - Stařeč
23. srpna
16,30 muži B - Luka n.J. B
30. srpna
16,30 muži C - Stará Říše C

Pozvánka na fotbal
Fotbalové mistrovství světa v Brazílii
skončilo a naopak fotbalová sezona 2014
- 15 pro fotbalisty SK Telč začíná. V přípravných zápasech se jim dařilo. Vyhráli
turnaj v Červeném Hrádku, kde porazili
domácí mužstvo 6:0 a ve finálovém utkání Třešť 5:3. První utkání podzimní části
sehraje „B“- mužstvo mužů s nováčkem
soutěže týmem ROMA Jihlava. Výkop je
v sobotu 9. srpna v 16,30 hod. Áčko vstoupí do sezony o den později v neděli 10.
srpna na hřišti v Šebkovicích. Všechna domácí utkání naleznete v obvyklém rozpisu
na této straně TL. Kompletní rozpis utkání jednotlivých mužstev SK Telč obdržíte
u pokladny při utkání se Sokolem Stařeč.
Zveme všechny fotbalové fandy do ochozů telčského fotbalového stadionu. - rd-

Dětský fotbálek
u Roštejna táhne
I v letošním roce probíhá u rybníka Roštejn dětská fotbalová liga. Turnaje, které
se konají každý prázdninový pátek od 16
hodin, jsou určeny pro všechny děti narozené v roce 2001 a mladší. Páteční turnaj
náhodně rozlosovaných skupin malých fotbalistů trvá přibližně 1,5 hodiny. Výsledky
jednotlivých turnajů se sčítají s tím, že poslední prázdninový pátek 29. 8. bude velké finále o řadu atraktivních cen, medailí
a pohárů. Letos si fotbal u Roštejna vyzkoušelo téměř 40 dětí a mohou přijít další,
včetně úplných začátečníků. Turnaje organizuje oddíl fotbalu SK Telč ve spolupráci
s Bufíkem U Roštěnky. Vladimír Švec

Golf Club Telč ve II. lize!
O víkendu 19. a 20. července si tým Golf
Club Telč vybojoval postup do II. ligy
ČGF. Více v zářijových TL.
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Před 40 lety byl založen oddíl cyklistiky tehdejší TJ Spartak Telč. Jubileum si připomněli bývalí členové, ve své době velmi úspěšného oddílu, na setkání v Řásné. Jak jinak
než na kolech. I když se některým pánům
mírně zaoblily postavy, stále si s kolem rozumějí, což dokázali na „retro“ tréninkové
jízdě i spurtem po náročném výjezdu z Rů-

žené na hrad Roštejn. Na snímku Miroslava Procházky zleva František Lupač, Pavel
Bouchner, Jan Podolský a Jiří Krejčí. „Ladislav Pelech a František Lupač se tehdy dostali až do cyklistické Dukly v Humenném
a Aleš Král se umístil v roce 1980 na 3. místě v mistrovství ČSSR,“ připomněl největší
úspěchy oddílu trenér Jiří Holubec.

Letní sportování

Štěpnický rybník 30. srpna

Brazílie? Ne, Balaton

Rybářské závody

Hráli fotbal, fandí fotbalu. Před dvěma lety byli na Mistrovství Evropy v Polsku.
Na kolech. Pavel Ondrák, Jaroslav Švec,
Jiří Vystrčil. Jízdou propagovali také Telč.
Díky speciálním tričkům. Psali jsme o tom.
Letos se mezi jejich kamarády a příznivci
často objevovala otázka: Pojedou do Brazílie? „Uvažovali jsme o tom. Ale když tam
nebyli naši... A pak ta vodní plocha. Delší
než přes všechny telčské rybníky,“ zdůvodnil neúčast ¸svého´ týmu na MS Pavel Ondrák a prozradil, „raději jsme jeli k Balatonu. Brazílie nebo Balaton...“ Navíc přiznal,
že tým měl obvyklé reprezentační potíže.
„Jarda Švec se zranil jako Neymar, musel
za něj nastoupit bratr Luboš. Jirku Vystrčila
nepustily pracovní povinnosti. A tak jsem
musel v sestavě improvizovat.“ 900 km
za 7 dnů také absolvovali Radek Hes z Krahulčí a Láďa Sabol z Mrákotína. MS v Brazílii je za námi a nabízí se otázka: Pojedete za čtyři roky do Moskvy? „Když se tam
naši probojují, tak určitě.“ Na kolech? „To
je těžká otázka. TL v roce 2018 na ni určitě
budou znát odpověď,“ byla mnohoznačná
odpověď Pavla Ondráka. /z/

V sobotu 30. srpna se na Štěpnickém rybníku uskuteční již šestý ročník rybářských
závodů O pohár starosty města Telče.
O novinkách v organizaci a také o změně
pravidel informoval TL Petr Prokeš: „Vyslyšeli jsme připomínky závodníků a částečně pozměnili pravidla. Změny by měly
zvýšit atraktivitu závodů. Také jsme rozdělili hlavní výhru. Letos si tři nejúspěšnější rybáři odnesou odstupňovanou finanční odměnu v částkách 5, 3 a 2 tisíce
Kč. Navíc nádherné poháry a další hodnotné ceny.“ Petr Prokeš také upřesnil zmíněné změny bodování úlovků. Nově se bude
kapr, amur a lín bodovat způsobem 1 cm
= 1 bod a ostatní ulovené ryby 1 kus = 5
bodů. Podle Petra Prokeše se v uplynulých ročnících nepodařilo nikomu z místních rybářů probojovat na stupně vítězů.
Věří, že letošní ročník by mohl tuto bilanci změnit. Upozornil také na výhodnou
možnost úhrady startovného za snížené
ceny v předprodeji. Podrobnosti o závodech, včetně fotografií z uplynulých ročníků, najdete nově vytvořených stránkách:
www.zavody-stepnicak.wgz.cz

Aktuální zpráva po uzávěrce:

Fotbal má nové vedení
V den uzávěrky TL, v pátek 18. července, se konala schůze vedení fotbalového oddílu SK Telč.
Z ní vzešlo jeho nové vedení. Předsedou oddílu se stal dlouholetý úspěšný hráč a trenér Jiří Nerad. Trenéři mužstva A jsou nově Josef Jančo a Jiří Všohájek. Dalším jejich spolupracovníkem
by měl být Michal Misař. Zprávu nemáme oficiálně potvrzenu a vrátíme se k ní v příštích TL.

Počasí v červnu
Tak opět nastává léto. Počátek měsíce
byl poněkud chladnější. Maxima zpočátku dosahovala jen 19°C, ale postupně se
zvedala až na tropických 32°C 11. června. Toho dne odpoledne a navečer přešla
studená fronta s bouřkami a přeháňkami. Místy po republice vznikly bleskové povodně, ale u nás z nich napršelo
jen slabě. Maximální teploty po frontě
v dalších dnech klesly postupně na 26 až
18°C. Poté se znovu pozvolně oteplovalo a teploty se vrátily nad 20°C. Takto se
vystřídalo několik období chladnějších,
kdy maxima vystupovala jen na 16 až
18°C, a teplejších s maximy 22 až 27°C.
Další třicítky už nenastaly. Zvláště začátkem měsíce a ještě i v jeho průběhu se
vyskytly kratší série několika dnů, kdy
v chladném vzduchu klesaly noční teploty na hodnoty kolem 6 až 7°C a při zemi na 3 až 6°C. Srážky byly většinou jen
slabé a více napršelo až v posledním týdnu měsíce, kdy spadlo kolem 30 mm vody. Byly to téměř celé měsíční srážky. Co
se týká oblačnosti, převažovalo v první
polovině měsíce skoro jasno až oblačno,
ve druhé polovině spíše oblačno až zataženo, takže sluníčka jsme si užili celkem
dost. V letošním červnu byl pouze jeden
den s bouřkou a jen slabé srážky. A to je
na letní měsíc málo. Jsme sice rádi, že
nás nepostihla žádná pohroma, ale chtělo
by to alespoň občas zalít. Měsíc hodnotíme teplotně jako mírně nadprůměrný,
srážkově silně podprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

A přišly tropy

Farmářský
trh
v Telči
sobota 23. srpna
od 9 do 15 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
KVASNICOVÝ SVĚTLÝ LEŽÁK
z pivovaru JEŽEK Jihlava
NOVINKA!
RYBY NA ROŠTU

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

Víte, že...
●Veselíčské novinky, zpravodaj obce Veselíčko u Lipníka nad Bečvou,
otiskly v čísle 29 celý příspěvek Málo
známí Podstatští? Uveřejnili jsme jej
v TL 5/2008.
● Měsíčník Motor Journal číslo 6 uveřejnil na str. 46 a 47 velkou reportáž Jiřího Kohlíčka z retro závodu Mezi dvěma
branami, který se konal 3. května?
● Česká televize odvysílala 9. července na ČT24 reportáž Radovana Daňka
o Francouzsko-české hudební akademii? Zhlédnout ji můžete na: http://www.
ceskatelevize.cz/ct24/kultura/279772
● MfD a iDnes Vysočina uveřejnily 16.
července obsáhlý příspěvek Hany Jakubcové o peripetiích, které potkávají majitele zámku v Krasonicích při revitalizaci
tamního zámeckého parku?

Muzejní výstavy
● Dějinný zlom života lidí. I na Telčsku
Výstava ke 100. výročí vzniku I. světové války ● Malá výstavní síň MG Hasičský dům
● Paličkovaná krajka
Muzejní expozice v prostorách zámku
Obě výstavy do konce října

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

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 6. do 20. 7. 2014.

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

16,3 °C
1016,5 hPa
23,4 mm
35,2 °C, 10. 7.
v 17,24 hod.
6,1 °C, 4. 7.
v 5,43 hod.
35,2 km/h, 29. 7.

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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Zubní pohotovost

Divadelní festival

o víkendech a svátcích

OBLAST

v červenci

2. srpna
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176 (Nivy), 384 423 107
(dtto i 3. srpna)
Jihlava, MUDr. Ludmila Dubová
Brněnská 455/54, 567 552 254
3. srpna
Jihlava, MUDr. Petra Horká
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
9. srpna
Dačice, MUDr. Marie Matoušková
Nemocnice Dačice, 384 358 291
(dtto i 10. srpna)
Jihlava, MDDr. Dana Gurková
třída Legionářů 1470/9, 774 818 088
10. srpna
Luka nad Jihlavou
MUDr. Jindřich Hlávka
nám. 9. května 675, 567 219 588
16. srpna
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová
Nemocnice Dačice, 384 358 294
(dtto i 17. srpna)
Jihlava
MUDr. Martina Hobzová Macková
Vrchlického 2497/57, 567 155 020
17. srpna
Kostelec, MUDr. Přemysl Fučík
Kostelec 87, 567 573 016
23. srpna
Dačice, MUDr. Jaroslava Marková
TRW - DAS, 384 456 215
(dtto i 24. srpna)
Třešť, MUDr. Eva Hořejší
J. Hory 1050, 567 224 184
24. srpna
Jihlava, MUDr. Jitka Hrdličková
Znojemská 825/62, 567 307 757
30. srpna
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
Nemocnice Dačice, 384 358 297
(dtto i 31. srpna)
Jihlava, MUDr. Libuše Hrdinová
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
31. srpna
Jihlava, MUDr. Věra Chytková
Vrchlického 2497/57, 567 574 573
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
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Dvoudenní divadelní festival s dílnami
pro celou rodinu

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

30. 8. - Mezinárodní nábřeží paromilů
- Smetanovo a Eliščino nábřeží, náměstí 5. května
XII. ročník ojedinělého setkání milovníků páry, lodí, lodních modelů, zahradních a modelových železnic, sběratelů
a konstruktérů parních strojů, mechanizmů a historických vozidel.

CHEB

30. - 31. 8. - Letecký den s mezinárodní účastí

JINDŘICHŮV HRADEC

24. 8. – opereta J. Strauss - Netopýr
III. nádvoří státního hradu a zámku

KUTNÁ HORA

15. - 17. 8. - Int Veteran Rallye
Víkend s historickými auty a s řadou doprovodných akcí.

LITOMYŠL

do 31. 8. - Josef Váchal - Mystik neukázněný a Josef Matička - Dar Litomyšl
Dvě reprezentativní výstavy, které stojí
za zhlédnutí.

POLIČKA

15. - 17. 8. – Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož hlavní scénou je poličské náměstí klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba.

TELČ

15. - 16. 8. - Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Setkání otce a syna
520 let od narození Adama I. z Hradce

Židovský hřbitov a orlovna
(bývalé kino)

22. a 23. srpna
Vystoupí:
• Negatyv (Telč)
• Třešťský průměr: Tylovi vrazi
a Natvrdlí (Třešť)
• Misionáři (Praha)
• Vladimir Benderski (Karlovy Vary)
• Onion Picnic (Brno)
• Divadlo, co tě to napadlo (Praha)
• Wagofón (Brno)
• Výtvarná dílna, výroba loutek, šití panenek, potisk triček, dětské loutkové
divadlo a hudební překvapení na závěr.
Podrobněji na plakátech, ve skříňce
v ulici U Masných krámů a na
http://www.oblast.org

I to šetří policie
Pozor na děti! Holčička se našla
V neděli 29. června pátrali policisté na Telčsku po tříleté holčičce, která se ztratila
v lese rodičům. Dívku nalezl během krátké doby policejní psovod ve spolupráci
s místními občany, kteří se také do pátrání
zapojili. Holčička byla v pořádku.
Krádež lavičky
Policisté pátrají po pachateli, který v době
od 4. do 11. července odcizil Na Dlážkách
kovovou lavičku. Krádeží vznikla škoda
přes šest tisíc korun. Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání přečinu
krádeže.

TŘEBOŇ

22. - 24. 8. - Rybářské slavnosti a rybářské trhy
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz

Uzávěrka příštího čísla
18. srpna

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 11. 8. IV.
13. 8.
III.
12. 8. V.
14. 8.
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

Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán
samostatný tisk
„Telčské léto 2014“
ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Letní provoz v klubu - pondělí a čtvrtek 15
- 19 hod.
19. 8. – Výlet do Ambrely (akce pro klienty
klubu) – návštěva klubu v Třebíči.
28. 8. – Rozloučení s létem – Můžete se opět
těšit na graffity workshop, nealko koktejl bar,
DJ Poki, hudební vystoupení, pletení z pedigu a spoustu zábavy. Startujeme již ve 13 hodin před Zastávkou ve Slavíčkově ulici. Zveme širokou veřejnost. Akce je podpořena
z Fondu Kraje Vysočina.

Chovatelé
10. 8. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Rybáři
30. 8. Rybářské závody O pohár starosty města Telče na Štěpnickém rybníku.
www.zavody-stepnicak.wgz.cz
Více na str. 16

Koncerty KPH v září
Klavírní recitál Iriny Kondratěnko se koná ve čtvrtek 4. září v sále hudební nauky
v 1. poschodí ZUŠ. Na koncertu představíme náš nově opravený klavír Bösendofer. Na programu je J. S. Bach a M. P. Musorgskij - Obrázky z výstavy.
Ve čtvrtek 18. září zazní v Lannerově domě
Skvosty barokní hudby v podání P. Přibyla
(viola), J. Sládečka (violoncello) a D. Švece (cembalo).

Balóny z rozhledny
V sobotu 23. srpna máte možnost shlédnout
starty balónů z rozhledny na Oslednicích.
Rozhledna bude otevřena od 10 až do 21
hod. Balóny nad Telčí – létání horkovzdušných balónů od 21. do 23. srpna. www.telc.
balon.cz

Podzimní soutěž Czechoslovak
TopModel 2014
Casting se koná v úterý 16. září od 15 hodin v obchodním centru City Park v Jihlavě.
Více informací na www.cztm.cz.

Společenská rubrika
Blahopřejeme novomanželům
Lukáš Vrzal, Opatov
a Jana Vrtalová, Velký Beranov
Lukáš Marták, Černov
a Kristýna Baborová, Černov
Zdeněk Sochor, Batelov
a Jindřiška Sommerová, Jihlava
Jiří Mácka, Dačice
a Zdeňka Pospíchalová, Telč
František Barták, Zahrádky
a Lenka Válková, Zahrádky
Matěj Borkovec, Radkov
a Lucie Benová, Radkov
Jan Vyhlídal Telč
a Jana Pavlíčková, Telč
Jan Parč, Jihlava
a Hana Urbánková, Nová Říše
Ing. Petr Bloudíček, Telč
a Pavla Pokorná, Telč
Edvin Ikonomi, Praha
a Lucie Pospíšilová, Praha
Lukáš Diviš, Jihlava
a Lucie Vodičková, Jihlava
Pavel Malý, Dačice
a Kateřina Komárková, Praha
Dušan Zabloudil, Jihlava
a Ludmila Bačáková, Telč
Tomáš Drozd, Kostelní Myslová
a Zuzana Valešová, Dačice
Jan Štorek, Telč
a Jitka Benešová, Chrastná
Robin Obrdlík, Žatec
a Michaela Čalkovská, Telč
Joshua Robert Martel, USA
a Mirka Tvarůžková, Praha
Tomáš Krejčí, Humpolec
a Soňa Jůzlová, Humpolec
David Nováček, Pelhřimov
a Petra Dvořáková, Telč
Luboš Mezera, Růžená
a Eva Sklenková, Třešť
Ondřej Bambula, Bezděkov
a Marie Vařbuchtová, Telč
Pavel Herman, Příbor
a Michaela Andělová, Jemnice
Jan Zeman, Jihlava
a Simona Zlatušková, Jihlava

Opustili nás
Ivan Šildberger, Vnitřní Město
77 let
Dagmar Otčenášková, Staré Město 62 let
ZO ČZS v Telči

Prodej
zahrádkářských přebytků
každou sobotu od 7 hodin

Dům zahrádkářů
U Horní brány

Bohoslužby
Římskokatolické
2. 8.
3. 8.

so
ne

9. 8.
10. 8.

so
ne

16. 8.
17. 8.

so
ne

23. 8.
24. 8.

so
ne

30. 8.
31. 8.

so
ne

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
18.00
7.30
9.00
10.30

Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
Matka Boží
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
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
Upřesnění. Autorkou fotografie autoveterána
v TL 6 na straně 10 nebyla Jaroslava Melicharová, ale Mgr. Luděk Rux.
Zápis
do zájmových útvarů

Domu dětí a mládeže Telč
na školní rok 2014/2015
bude probíhat od 1. září.
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