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Po uzávěrce

Šestý prezident v Telči
Po Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a prezidentu Německa Richardu von
Weizsäckerovi navštívil oficiálně ve čtvrtek 25. června Telč i současný prezident
České republiky Miloš Zeman. Za zvuku fanfár jej před radnicí přivítal starosta města společně se Zachariášem z Hradce a Kateřinou z Valdštejna. Přivítání se
dostalo i hejtmanovi Kraje Vysočina Jiřímu Běhounkovi, který pana prezidenta doprovázel. Před příjezdem pana prezidenta
vystoupil dětský pěvecký sbor TELČísla
pod vedením Pavla Saláka. Vlastní program návštěvy pak byl rozdělen do dvou
částí. Tou první bylo setkání se zastupiteli
města, starosty obcí telčského mikroregionu a se zástupci místních úřadů a institucí
v obřadní síni radnice. Ve druhé části návštěvy se pan prezident setkal na náměstí s obyvateli města a z pódia odpovídal
na jejich dotazy. V závěru návštěvy se podepsal do městské kroniky. Použil k tomu
historické pero, které před ním pro podpis
do kroniky použili všichni jeho prezidentští předchůdci při návštěvách města. Navíc
na městský prapor připnul prezidentskou
stuhu. Starosta města pak panu prezidentovi daroval keramiku z dílny paní Sylvy Falátové. Telč ve stejný den navštívila i manželka prezidenta Ivana Zemanová. Více
o prezidentské návštěvě přineseme v příštím čísle Telčských listů.
rf

Příloha:
Program Prázdnin
a Parního léta

Z pódia na náměstí odpovídal prezident Zeman na dotazy občanů.           Foto: Bohumil Bína

Prezidentské návštěvy města
13. června 1928 Tomáš G. Masaryk ● 6. července 1946 Edvard Beneš ● 27. června 1991
Václav Havel ● 9. října 1991 Richard von Weizsäcker (SRN) ● 11. května 2004 Václav
Klaus. K návštěvám města hlav států patří také uvést návštěvu císaře Zikmunda Lucemburského 18. až 20. listopadu 1437 a neoficiální návštěvy Emila Háchy (1938) před zvolením prezidentem, Antonína Zápotockého (1956), Antonína Novotného (1962) a několik přesně nedatovaných návštěv Ludvíka Svobody v době, kdy nebyl prezidentem. Také
současný prezident před nástupem do funkce Telč několikrát navštívil.

Z jednání rady města Finanční úřad v Telči
14. schůze - 18. května
--RM schválila vítěze veřejné zakázky
„Zateplení objektu – Domov s pečovatelskou službou v Telči“ společnost Karnet, a.s., Brno a uzavření smlouvy s touto
společností.
--RM vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou ve Špitální ulici.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
nemovitosti - objektu k bydlení čp. 336
v Telči-Štěpnici situované na pozemku
parc.č. st. 1231 v k.ú. Telč a souvisejících pozemků.
--RM schválila propachtování rybníků Smrk, Vlček, Polívkův v k.ú. Vanov
a rybníků Štěpnický, Ulický, Staroměstský v k.ú. Telč Ing. Pavlu Nechvátalovi
za roční pachtovné ve výši 312 tis. Kč.

15. schůze - 1. června
--RM vzala na vědomí informaci o konání
Horáckého jarmarku v Telči 11. července
na nám. Zachariáše z Hradce.
--RM schválila navýšení dotace pro kulturní
spolky o 30.000,- Kč.
--RM schválila záměr podání žádosti o nadační příspěvek na Nadaci Židovské obce
v Praze na publikaci o židovských hřbitovech v Telči.
--RM schválila udělení výjimky z vyhlášky
města o zabezpečení veřejného pořádku
ad. pro akci Balóny nad Telčí na náměstí
Zachariáše z Hradce po 22:00 hod. v pátek 21. srpna.
--RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí sponzorského daru ve výši 20 tis. Kč
od Pivovaru Lobkowicz, a.s., na zhotovení
a tisk propagačního materiálu „Telčské léto 2015“.
--RM vzala na vědomí, že ZUŠ Telč provedla změnu ve výši úplaty v rámci oboru individuální hudební výuky na částku
250 Kč měsíčně.
--RM schválila udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřské školy.
--RM schválila umístění jedné třídy mateřské školy v budově ZŠ v Masarykově ulici.
--RM schválila provedení změn v dokumentaci pro realizaci stavby nového zimního
stadionu.

Konzultační den
rady města

pondělí 20. 7. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.
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mění sídlo!

Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že ve dnech 24. 8 – 28. 8. 2015 dojde
k přestěhování Územního pracoviště
v Telči do nových prostor. Na dosavadní
adrese ul. Štěpnická 399, Telč bude provoz
ukončen dne 21. 8. 2015 a v následujících
dnech zde bude otevřena pouze podatelna.
Dne 31. 8. 2015 bude provoz plně obnoven na adrese ul. Hradecká 6, Telč, což
je budova Národního památkového ústavu
v Telči (Lannerův dům). Po dobu uzavření Územního pracoviště v Telči je možno
v neodkladných záležitostech využít služeb
Územního pracoviště v Jihlavě, ul. Tolstého 2: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2901.
Tisková zpráva Finančního úřadu
pro Kraj Vysočina

Ještě ke 4. zasedání ZM
Z formulace článku o 4. zasedání zastupitelstva města (str. 2 v TL č. 6/2015) k bodu žádost
společnosti PDT (nájemce Panského dvora)
o změnu nájemní smlouvy mohl čtenář nabýt
dojmu, že zastupitelé, kteří hlasovali proti této
změně, byli proti jakémusi novému „trojitému
zajištění“ ve prospěch města. Chtěli bychom
upřesnit, že Radek Doležal, Pavel Dvořák a Jiří Pykal svým hlasováním vyjádřili nesouhlas,
aby se formou dodatku měnila původní smlouva s PDT a aby místo advokátní úschovy přešlo finanční zajištění na třetí stranu – Investmanagement, s.r.o., která by nově figurovala jako
výstavce finanční záruky.
Radek Doležal, Pavel Dvořák a Jiří Pykal

Zateplení MŠ se zdrží
Nečekaný problém řešíme u zateplení objektu Mateřské školy v Nerudově ulici. Protože
dodavatelská firma WEBEL, s.r.o., nedodržela harmonogram prací a je zřejmé, že i smluvně domluvený termín dokončení celé investice,
oznámili jsme po posledním kontrolním dnu
jednateli společnosti Lukáši Kurkovi, že město
v souladu s uzavřenou smlouvou tuto smlouvu
vypovídá. Následovat bude nové výběrové řízení snad s lepším koncem.
Pavel Komín

Inzerce v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková,
odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu

Opraví se památky skoro za 2,5 mil. Kč
V minulém vydání jsme informovali o tom, že zastupitelé schválili rozdělení finančních příspěvků na opravy
nemovitých kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury. Na otázku, které konkrétní památky se
s přispěním státní dotace a města opraví, odpověděl tajemník MěÚ Pavel Soukop: „V městské památkové rezervaci
bude nejviditelnější obnova uliční fasády
a dalších prvků na domě čp. 29 v Palackého ulici (bývalý městský špitál sv. Ducha). Ve stejné ulici se také vymění střešní krytina na čp. 116. Dílčích oprav se
pak na náměstí dočkají domy čp. 45, 53
a 54. Z památkových objektů ve vlastnictví města bude provedena oprava fasády radnice a obnova dvorní fasády čp.
137 ve Slavatovské ulici. V ulici Na Baště bude restaurována socha sv. Prokopa
a u hřbitova socha sv. Donáta. Dotace
Ministerstva kultury na všechny zmíněné opravy je 935 tis. Kč, příspěvky města
325 tis. Kč a 615 tis. se na opravách budou podílet vlastníci jednotlivých nemovitostí. V památkové zóně Staré Město
bude celá dotace ve výši 200 tis. Kč použita na další etapu opravy fasády Domova
pro seniory ve Špitální ulici. S povinným
podílem vlastníka, města Telč, ve výši
281 tis. Kč, se bude jednat o opravu za téměř půl milionu Kč.“
/z/

Krajský průzkum

Budou na Vysočině
kotlíkové dotace?
Kraj Vysočina uveřejnil na adrese www.
kr-vysocina.cz/kotliky dotazník pro případné zájemce o tzv. kotlíkovou dotaci domácnostem na výměnu stávajících zdrojů tepla na pevná paliva za ekologičtější
zdroje. Dotazníkový průzkum má kraji
posloužit k odůvodnění žádosti o dotace
na Ministerstvu pro místní rozvoj. Vyhlášení první výzvy o poskytování „kotlíkové
dotace“ pro domácnosti předpokládá kraj
na počátku příštího roku. Vyjádření zájmu
o dotaci ve zmíněném dotazníku je předběžné a k ničemu případného respondenta
nezavazuje. Podrobnější informace k průzkumu o kotlíkových dotacích jsou zveřejněny na stránkách kraje a města a také
na úřední desce.
TL 7/2015

Radosti a starosti telčského starosty
Pozvání do Panského dvora

V říjnu loňského roku jsem vás prostřednictvím Telčských listů zval na Den otevřených dveří do Panského dvora. V té
době byl celý areál vyklizen a začínala revitalizace budov obklopujících jeho
nádvoří. Budoucí podoba opravovaných
budov se dala pouze tušit z vyvěšených vizualizací a plánů. A ruku na srdce, málokdo asi věřil, že se celá akce dá zvládnout
do poloviny letošního roku.
Na sobotu 11. července je plánován další
Den otevřených dveří do Panského dvo-

Ze Slavonic do Dobersbergu na kole

Nebo lépe řečeno ne vlakem, ale po bývalé železniční trati na kole. Na konci června totiž byla slavnostně otevřena první část
plánované cyklostezky Thayarunde, která
zčásti povede po bývalé železnici. Na jedné straně je trocha zklamání nad tím, že se
po řadě jednání a slibů nepodařilo obnovit
železniční spojení do Rakouska. Na straně druhé je ale pozitivní to, že se díky vybudování cyklostezky podařilo majetkově
udržet pohromadě celou bývalou železniční trať. Nyní je ekonomicky udržitelná

Autobusová zastávka v Hradecké ulici uspěla mezi Stavbami Vysočiny.  Foto: Ilona Jeníčková
ra. Tentokrát se ale už při pohledu zvenčí dá tušit, že se návštěvníci areálu mohou
těšit na zcela jiný pohled než loni na podzim. Měl jsem možnost si areál projít v době, kdy probíhaly dokončovací práce. A už
tehdy bylo vidět, že se revitalizace povedla a Telč získá další krásné místo pro své
obyvatele i návštěvníky. Ti si budou moci
posedět v kavárně anebo zajít na koncert
do společenského sálu. Nebo s dětmi vyzkoušet hřiště plné atrakcí, lanové centrum
či trochu adrenalinu na horolezecké stěně.
A výstavní expozice pak připomene zemědělskou minulost celého areálu.
Chtěl bych za realizaci projektu poděkovat
společnosti PDT, s.r.o., a jejím dodavatelům
– architektovi Petru Hrůšovi, stavebním firmám OHL-ŽS, Starkon a i dalším subdodavatelům. Jsem přesvědčen, že po zhlédnutí
areálu se k mému poděkování připojíte.
TL 7/2015

cyklostezka, v budoucnu to třeba zase může být železnice. Ale to jsou jen úvahy.
Já bych spíš chtěl nabídnout Telčanům zajímavý výlet. Vlakem do Slavonic, na kole po nové trase do Dobersbergu a dál
třeba do Raabsu. A odtud domů autobusem s cyklopřívěsem. Ti zdatnější se třeba mohou vydat z Dobersbergu do Maříže,
na Landštejn nebo cestu zpět zase zkombinovat s vlakem. Je to jen na vás.

Stavba Vysočiny i do Telče

V rámci letošního ročníku ankety Stavba
Vysočiny se dočkala ocenění i Telč. V kategorii dopravních staveb si čestné uznání
odnesla stavba autobusové zastávky v ulici
Hradecká. Ocenění získala „za jednoduché
tvary podtrhující minimalistické a výtvarné řešení autobusové zastávky“. Velmi si
vážím toho, že mezi řadou daleko větších
staveb se ta naše neztratila. A dvojnásob

proto, že ji pro město Telč realizovali místní - autorem projektu byl Jiří Ondráček
a stavbu čekárny realizovala firma Krovys.
Rád jim k tomuto úspěchu blahopřeji.

Blahopřání k postupu

Letošní jaro se určitě bude řadit k těm
nejúspěšnějším v historii telčského fotbalu. Hned tři mužstva dospělých si totiž vybojovala právo postupu do vyšších
soutěží. Áčko konečně zúročilo své fotbalové schopnosti a hlavně v posledních zápasech protrhlo střeleckou smůlu.
A výsledkem je vítězství v I.B třídě a postup do krajské I.A třídy. Béčko, nebo jinak juniorka, obsadilo v okresní III. třídě
druhé místo, ale i to jim stačí k postupu
do okresního přeboru. A konečně céčko, jinak zvané Celtic, vyhrálo s přehledem svou skupinu IV. třídy. Zkušení borci, kteří tvoří základ tohoto mužstva, se
ale dohodli, že postup do vyšší třídy nechají mladším... Děkuji fotbalistům za reprezentaci města a hlavně přeji fotbalové
štěstí ve vyšších soutěžích.
A když jsem u fotbalu, svou troškou přispělo i město. V dalším ročníku turnaje
měst okresu Jihlava v malé kopané zvítězila Telč. Tým složený ze zastupitelů, členů komisí, výborů a zaměstnanců zřizovaných organizací postupně porazil Brtnici,
Polnou a Kraj Vysočina, ale prohrál s Jihlavou. Vše se však zamotalo tak, že poslední výhra nad Třeští znamenala první místo.
Roman Fabeš

Nezaměstnanost
v květnu
ČR 6,4% (duben 6,7%)
Kraj Vysočina 5,8% (duben 6,2%)
Správní obvod Telče 5,8% (duben 7,1%)
Telč 6,5 % (duben 7,7%)
Obce pod 5% hranicí:
Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě,
Jindřichovice, Knínice, K. Myslová, Krahulčí, Markvartice, Mrákotín, Mysletice,
Mysliboř, Nevcehle, Ořechov, Panské Dubenky, Rozseč, Řásná, Řídelov, Sedlejov,
Urbanov, Zvolenovice, Žatec.
Obce s nezaměstnaností 15% a více: 0
V květnu pokračoval pozitivní vývoj nezaměstnanosti i v našem regionu. Počet obcí, kde je nezaměstnanost pod 5% hranicí,
stoupl na 22, když ještě v březnu jich bylo
jen 6. Po dlouhé době pak v žádné nepřekročila 15% hranici!
Zdroj: Statistiky ÚP
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Na otázky nejen k otevření areálu odpovídá Oldřich Vlašic

Nový cíl pro návštěvníky města

Panský dvůr před otevřením

Přibyla nám kulturní
památka

Panský dvůr (PD), další místo, které v Telči bude stát za návštěvu. Domácích i těch,
kdo do města přijíždí za poznáním a oddychem. Ještě než se 11. července otevře,
hovořili jsme o něm s hlavním manažerem
projektu jeho obnovy, Ing. Oldřichem Vlašicem. A nejen o tom, co vás v Panském
dvoře čeká, ale i o tom, co čeká zatím nerevitalizované části rozsáhlého areálu.
Když jsme v prosinci 2013 informovali
o zahájení I. etapy revitalizace PD, zmínil jste její celkové náklady, 72 mil. Kč.
S blížícím se otevřením areálu se nemohu nezeptat na skutečnost.
Stavební výše investice zůstává v původně
zmíněné výši. V nákladech se ale zobrazují
i výdaje na pronájem pozemků a odkoupení budov ve výši několika milionů Kč.
Představte prosím stručně čtenářům TL
hlavní sekce otevíraného areálu.
Pro návštěvníky připravujeme tematické
sekce zaměřené na vzdělávání, kulturu, vol-

zahraničí? Pokud ano, jakou formou?
Svojí kapacitou, možnostmi i programem
může PD oslovit celorepublikovou i zahraniční klientelu. Určitě se budeme snažit
své služby nabízet a rozšířit i mimo Telč.
Například lanové centrum tohoto typu se
v České republice nenachází. Cílem pořádaných akcí je přesvědčit turisty, sportovce a širokou veřejnost o tom, že lze v Telči strávit příjemný víkend nejen prohlídkou
zámku, ale i aktivním sportováním.
Osobní otázka. Která sekce areálu se
Vám nejvíce líbí, do které byste pozval
své přátele?
Osobně nemám žádnou preferenci, každá část nabídne návštěvníkům nové zážitky. Pro rodiny s dětmi je určitě zajímavé
dětské hřiště a návštěva muzea. Pro aktivní
návštěvníky jsou připraveny další atrakce.
Většina mých známých jezdí na kole, proto bych jim navíc doporučil poznávat Telč
a její okolí v sedle kola.

Do konce května bylo na území Telče
140(!) nemovitých kulturních památek.
Od těch drobných, jako jsou boží muka či
smírčí kříže, až po dominantu města, zámek. V červnu k nim přibyla další, 141.
Díky rozhodnutí Ministerstva kultury
o prohlášení náhrobku rodiny Procházkovy na hřbitově U Matky Boží na Starém

Foto: Jana Zadražilová

Foto: Ilona Jeníčková

ný čas a sport. Chceme uspokojit všechny
generace a jejich specifické zájmy. Expozice PD mapuje život na panství a jeho dvorech – lesnictví, rybářství i život na dvoře.
Zájemce o kulturu jistě potěší připravovaná
divadelní představení i pravidelné nedělní
kino. Sportovci si své síly vyzkouší v lanovém parku s drytoolingem a na lezecké stěně. Matky s dětmi si mohou dát šálek kávy
u herny U Zvířátek.
Vaše představa o návštěvnosti Panského
dvora. Je postavena na obyvatelích Telče
a regionu, nebo budete programově hledat návštěvníky z celé republiky, příp.
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Společnost PDT, s.r.o., má pronajatý celý areál PD. Pokročily nějak představy
o využití jeho dalších částí?
Připravujeme aktualizovanou vizi využití areálu, která vychází z předchozí studie.
Zvažujeme třeba zázemí pro relaxačně rehabilitační služby včetně bazénu, nabídku
zařízení pro důstojné stáří našich spoluobčanů a další aktivity.
Nemělo by zapadnout. Hlavní autor/architekt přestavby otevírané části PD?
Autorem přestavby je architektonické studio
prof. Petra Hrůši. Na muzejní části se podílí
architektonická kancelář Kynčl&Knesl. /z/

Městě za kulturní památku. V odůvodnění ministerstva se uvádí: „Náhrobek představuje velmi hodnotný příklad sepulklární
památky pocházející z významné kamenosochařské dílny LOOS&TOMOLA v Brně. Jedná se o kvalitní uměleckořemeslnou práci z druhé poloviny 19. století,
která svou úrovní výrazně převyšuje ostatní náhrobky...“ Adolf Loos st., otec slavného architekta, a Johann Tomola se svými sochařskými a kamenickými pracemi
podíleli na řadě staveb v moravské metropoli a jejím okolí. Provedli například veškeré kamenické a sochařské práce na budově dnešního Ústavního soudu. Existence
jejich, byť drobného díla, na Vysočině je
podle odborníků ojedinělé. Prohlášení prvního náhrobku na telčských hřbitovech
za kulturní památku je významným počinem. Otevírá nový, zatím nepříliš známý
cíl pro návštěvníky města, příznivce výtvarného umění a historie.
/z/
TL 7/2015

Místostarosta informuje

Bylo, je a bude v Telči
BYLO, vlastně byla, téměř neprůhledná
skleněná střecha verandy v Domě pro seniory na Starém Městě. Roky od její instalace a vlivy počasí udělaly své. Pocit neútulnosti a zanedbanosti napadl každého,
kdo pod ní obrátil pohled k modré obloze.
Tady byla stále šedivá a zamračená.
Teď JE všechno jinak. I tady je nebe modré
a dny radostnější. Díky ředitelce DpS Marice Krejčí a jejím spolupracovníkům, a také
rozpočtu města, byl letitý problém vyřešen

zcela novou střešní krytinou z tónovaného
polykarbonátu. Na investici za téměř 200
tis. Kč se větší částí podílel sám DpS finančními prostředky ušetřenými za nákup
plynu a elektrické energie na komoditní
burze, třetinou přispělo město.
I když věřím, že za čas BUDE v Telči nový
domov pro seniory, není to investice zbytečná. Současní klienti domova si ji určitě
zaslouží.
Pavel Komín

M. Vystrčil podpořil
výuku technických oborů
Slova a vyjádření politiků přijímáme s rezervou. Více než často vidíme, spíše slyšíme, jak jsou účelová. V případě senátora
Miloše Vystrčila, který v červnu na konferenci Rozvoj technického vzdělávání
ve Slavonicích razantně podpořil výuku
technických oborů, víme, že jsou míněna
upřímně. Dvě desítky ročníků studentů telčského gymnázia stále vzpomínají na jeho
zapálení pro matematiku a fyziku. Miloš
Vystrčil se ve svém vystoupení také vyslovil pro větší zapojení stavebních a strojírenských firem do výuky budoucích zaměstnanců. Pořadatelem konference byla
Střední škola technická a obchodní Dačice. Účastníkem projektu na podporu technického vzdělávání, který organizovala,
byla také telčská ZŠ v Masarykově ulici.
Její účast ohodnotil senátor Vystrčil: „Jsem
rád, že se škola nezalekla krajských hranic a aktivně se do projektu zapojila. Ředitel Karel Navrátil na konferenci představil velmi pěknou prezentaci, ze které bylo
zřejmé, že s dětmi udělali v rámci projektu
kus dobré práce.“
Podle TZ

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

Sociální služby v Telči spolupracují
Mít úsměv ve tváři v mládí i ve stáří,“ to
je motto projektu, který dal dohromady
všechny subjekty působící v oblasti sociálních služeb v Telči. A toho si nesmírně
vážím. V dnešní době, kdy převládá snaha prosadit se na úkor druhého, to není samozřejmostí. I proto bych chtěl poděkovat
Domovu pro seniory, Sdílení, Zastávce,
Oblastní charitě, Klubu důchodců, školám i spolkům. Ti všichni a řada dalších
se podíleli na dvoudenním odborném i doprovodném programu Telčského veletrhu
sociálních služeb. A jak organizátoři, tak
i návštěvníci akce úsměv ve tváři skutečně
měli. A to i přesto, že v pátek akci počasí
zrovna nepřálo.
Celý projekt byl podpořen dotací z Kraje
Vysočina a dofinancován městem. Poděkování ale patří i řadě sponzorů. A hlavně ředitelce Domova pro seniory Marice Krejčí
a bývalé místostarostce Haně Müllerové,
které to vše daly dohromady.
Roman Fabeš
TL 7/2015

Na veletrhu sociálních služeb byly představeny i pomůcky pro handicapované. Že si je
prohlédly i děti, je z výchovného pohledu určitě dobře.                             Foto: Ilona Jeníčková
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V UC zase angličtina

Filmovalo se:

V Římě? Kdepak. V Telči!
V novém německém dvoudílném televizním filmu Loutkáři (Die Puppenspieler)
putuje mladý hrdina z Francie pro rozhřešení k papeži. Skončí ale v Telči! Již
po několikáté zvolili filmaři telčský zámek pro záběry z renesančního Říma. Určitě je to levnější a operativnější než stěhovat stočlenný štáb a herce do hlavního
města Itálie, natož do Vatikánu. „Podílím
se na natáčení asi patnáctého filmu v Telči. Prostory zámku jsou pro natáčení ,římských´ scén opravdu jedinečné. A nejsou
to jen turistům známé sály či kaple. Využijeme třeba půdu s unikátním krovem,“
uvedl pro TL Petr Bílek, vedoucí produkce
nového, zčásti „telčského“ filmového díla.
Překvapením letošního prvního filmování
je, že v něm neuvidíme nikoho ze známých
místních komparzistů. „Kamera tentokrát
často používá detailní záběry, a tak tváře

komparzu musí být ve všech lokacích, kde
natáčíme, stejné,“ vysvětlil P. Bílek a dodal, „proto asi 40členný komparz vozíme
podle potřeby z Prahy“. Loutkáři se vedle
Telče natáčeli také na Zvíkově, Křivoklátu, v Kutné Hoře a v Letohrádku královny
Anny na Pražském hradě. Z českých herců
se ve filmu, s jehož uvedením počítá i ČT,
objeví např. Karel Dobrý a Ivo Niederle,
kteří sekundují současné německé hvězdě
Ulrichu Matthesovi. Filmaři se ve městě zdrželi celý poslední květnový týden.
Překvapivě velký štáb čítající na 130 lidí obsadil nejen hotely a priváty, ale jeho vozový park i nemalou část parkoviště ve Slavatovské ulici, jak dokazuje náš
snímek. Jak je v poslední době zvykem,
smluvní podmínky pro českou produkční
společnost pod přísnými sankcemi zakazovaly fotografování během natáčení. /z/

Jazyková škola při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně již tradičně nabízí
intenzivní kurzy angličtiny v Univerzitním
centru v Telči. Letos od pondělí 10. srpna
do soboty 15. srpna, vždy od 9:30 do 13:45.
„Kurzy otevřeme ve 3 úrovních: pro mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé.
V kurzech budou vyučovat zkušené české
lektorky Mgr. Ilona Pavlíková a Mgr. Marcela Vavřinová a také Chris Rance, M.A.,
z Velké Británie. Výuka je v rozsahu 4 x 60
minut denně,“ přiblížila kurzy Markéta Pilařová. Více informací najdete na stránkách
http://www.phil.muni.cz/jazykovka

Památkáři budou
opět učit řemeslníky

Gagarin na Hradecké
bodoval

Větrání v Lidéřovicích

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči zahájilo příjem
přihlášek do vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických staveb. Program navazuje na loňský pilotní projekt.
Poskytuje další vzdělání a rozvoj kvalifikace pracovníkům, kteří se zabývají obnovou
kulturních památek. Začne letos v listopadu a potrvá jeden rok.
Stejně jako v loňském roce počítají památkáři s otevřením třídy pro vlastníky, správce památek a zaměstnance, kteří
se zabývají přípravou a odborným vedením rekonstrukcí památkových objektů.
V profesní oblasti pak připravují opět kurzy v oborech zedník, štukatér, kameník,
malíř-natěrač, truhlář, tesař, kovář, pokrývač a klempíř.
„Na rozdíl od loňského roku, kdy byl kurz
financován z Evropských fondů, si letos
účastníci platí kurzovné sami. Existuje ale
řada možností slev a cenového zvýhodnění. Další informace o vzdělávacím programu Řemeslná obnova historických staveb
naleznete na www.obnovakulturnihodedictvi.cz,“ uvedl v tiskové zprávě koordinátor projektu Martin Mejstřík.
Podle TZ

Poutě a poutní putování

Zajímavá výstava v Dačicích

Mezi 11 staveb, které byly oceněny v prestižní soutěži Stavba Vysočiny 2014, se dostal také dopravní terminál v Hradecké ulici podle návrhu Ing. arch. Jiřího Ondráčka.
Odborná porota ocenila jak vlastní stavbu
zastávky, tak zakomponování plastiky připomínající první let člověka do vesmíru
do skeletu objektu. Stavbou loňského roku
se na Vysočině stala rekonstrukce zámku Valeč, která zvítězila i v hlasování veřejnosti.

V neděli 26. července se v tradičním čase 14:30 hodin bude konat v Lidéřovicích
v kostele sv. Linharta další větrání kostela
a varhan. Tématem větrání budou Poutě,
putování a poutní písně, tedy v čase poutí
a dovolených příhodný námět. Jako pokaždé při větrání dostane prostor i zpěv, tentokrát poutních písní ze 17. – 20. století. Čtení, povídání a noty ke společnému zpěvu
připraví Tomáš a Jitka Slavičtí. jj

Filmový štáb. Jak ho často nevidíme.
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Foto: Zdeněk Posád

Psali, píšeme, napíšou
aneb Vývoj psacích prostředků

Do 30. srpna můžete v Městském muzeu
a galerii v Dačicích zhlédnout výstavu, která
se týká nás všech. Psací prostředky vyrobené u našich sousedů používáme již 75 roků!
Výstava je otevřena denně kromě pondělí
od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.
TL 7/2015

Byla Noc kostelů

Tak se učí láska k městu
Psát o letošní Noci kostelů svádí k opakování. Opět velké množství spokojených účastníků, ekumenický rozměr akce,
zajímavé programy, poznání neznámého… Kolik „Telčanů“ kdy bylo v kapli
sv. Rocha na staroměstském hřbitově nebo v kapli Ježíška v Domově pro seniory?
Zmíním jednu novinku organizátorů, letos
především Terezky Kohoutkové. S Poutnickým pasem, který účastníky přivedl
k hlubšímu poznání letos zpřístupněných
kostelů, kaplí a také soch na Dlážkách,
„putovaly“ nejen děti, kterým byl primárně určen, ale s velkým zaujetím také řada dospělých. Takže místo komentáře:
TAK SE UČÍ LÁSKA K MĚSTU.
/z/

Za ThDr. Jiřím Melmukem
Ta smutná zpráva zasáhla v Telči každého: Zemřel pan doktor Melmuk. Ať jsme
se s ním setkávali při bohoslužbě v evangelickém kostele sv. Ducha, u jeho milovaného Roštejna, nebo jen tak na náměstí, bylo to vždy setkání příjemné
a obohacující. Rodák z Dubna u Příbrami (*1926) vyrůstal od 11 let se čtyřmi
sourozenci bez otce, který zemřel na zápal plic, když s velkým nasazením pomáhal při neštěstí na svatoanenském dole
v Březových Horách. Vystudoval klasické gymnázium v Příbrami a poté, i díky
výchově v dětství, Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, kterou
ukončil v roce 1950. Po ní ho neminula
vojenská prezenční služba, z níž se vrátil
v roce 1955. V duchovní správě zanechal
velkou stopu ve Stříbře. Zdejšímu sboru
zajistil nejen „střechu nad hlavou“, ale
získal si vážnost jak u svých farníků, tak
v celém městě. To v pohraničí v polovině
50. let nebylo vůbec lehké. V roce 1963
přesídlil, již s manželkou Evou, do jejího rodného kraje. Převzal sbor ve Vel-

ké Lhotě při současném administrování sboru ve Slavonicích, později v Telči.
I na novém působišti se mu za nemalých
osobních obětí podařilo vybudovat, do té
doby neexistující prostorové zázemí,
sborové domy v Telči a ve Slavonicích.
I po roce 1990, kdy se vzdal vedení sboru
ve Velké Lhotě, v duchovní správě obětavě vypomáhal až do svých 88 let. Jiří
Melmuk se celý život věnoval biblistice,
ve které patřil k uznávaným odborníkům,
a historii. S přibývajícími léty stále hlouběji a odpovědněji promýšlel podstatné
otázky lidské existence a jejich křesťanskou interpretaci. V podobných případech se zaslouženě píše: Odešel velký
muž. V případě Jiřího Melmuka to vedle
výše uvedeného platí i proto, jak dokázal manželce Evě vytvořit zázemí pro její mimořádné duchovní, vědecké a politické aktivity. Po roce statečného zápasu
se zákeřnou nemocí usnul pokojně v prostředí svého domova v Telči 13. června.
Oldřich Zadražil
s přispěním Petra Melmuka

Budou nás propagovat skřipky?

Mnoho účastníků Noci kostelů nahlédlo
do kaple sv. Rocha na staroměstském hřbitově poprvé.                 Foto: Vladimír Čeřovský

Velké úsilí vyvíjí v poslední době Jaroslav
Novák, předseda Horáckého folklórního
sdružení, pro to, aby ojedinělý hudební nástroj našich předků, horácké skřipky, někdy také dyndy, byly zapsány na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Kraje Vysočina. Pro nezbytnou
administrativu, kterou zápis Skřipácké
muziky na Telčsku vyžaduje, je nutné
shromáždit co nejvíce dokumentů dokazujících oprávněnost návrhu. Dnes se obrací

Ze společnosti

Prosím o zapůjčení fotografií a materiálů ze starších období skřipácké kapely v Telči, především
z let 1983 až 1993, kdy kapelu vedl pan Ladislav Holý. Jaroslav Novák (jar.novak@email.cz)

na čtenáře TL s prosbou o identifikaci členů
skřipácké muziky, která vystoupila v Telči na studentském majálesu v roce 1947.
První zleva je na snímku známý folklórní
badatel prof. Ladislav Vachulka a čtvrtý
doc. Josef Mátl, obnovitel (spolu s bratrem
Ladislavem) skřipácké muziky v regionu.
Pomůže někdo? Zápis Skřipácké muziky
na Telčsku na zmíněný seznam je prvním
a nezbytným krokem k propagaci folklóru
Telčska na vyšší než krajské úrovni.
/z/

V sobotu 20. června přijal v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení Ing. Jiří Janalík, absolvent telčského
gymnázia (1996).

Změna ve farnosti
Po ročním působení v Telči opustí v polovině prázdnin místo kaplana telčské římskokatolické farnosti Mgr. P. Karel Adamec.
Jeho novým působištěm bude Osová Bítýška. V době uzávěrky nebylo jméno nástupce
ještě známo.
TL 7/2015
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21. ročník

Francouzsko-česká hudební akademie
Stalo se již tradicí, že první prázdninový
měsíc v Telči zahajuje významná kulturní
událost, mistrovské hudební kurzy Francouzsko-české hudební akademie. Kurzů
se účastní několik desítek studentů středních a vysokých hudebních škol z České
republiky, Slovenska a dalších zemí Evropy a Asie. Pod vedením pedagogů, profesionálních umělců, budou i letos studovat
obory na dechové nástroje (flétna, hoboj)
a smyčcové (housle, viola, violoncello).

V rámci akademie se budou opět konat
i tři veřejné koncerty. Milovníci hudby
mají možnost, stejně jako v předchozích
letech, účastnit se i tzv. veřejných přehrávek. Po finanční stránce se jedná o akci bohatě sponzorovanou individuálními
a institucionálními dárci, kterým velice
děkujeme. Bez jejich přispění by nebylo
možné akci uskutečnit.
Podle textu Ing. Milana Svobody
ředitele FČA

Program koncertů a veřejných vystoupení
3. července v 19,00
Veřejná přehrávka studentů akademie v sále Základní umělecké školy
4. července v 19,00
Slavnostní koncert profesorů akademie v kostele sv. Jakuba
6. července 19,00
Veřejná přehrávka studentů akademie v sále Základní umělecké školy
8. července v 19,00
Koncert studentů a profesorů akademie v kostele sv. Jakuba
10. července v 19,30
Koncert studentů akademie v Premonstrátském klášteře v Nové Říši

Zámek v červenci
Z Itálie do Telče

Trasa A – renesanční sály – červenec, srpen
úterý, pátek, sobota, neděle – 11:00, 14:00
a 16:00hod.
Komentovaná prohlídka určená především rodičům s dětmi. Stanete se při ní členy družiny italského hraběte, který se přijel podívat do Telče. Na zámku vás osobně
přivítá zámecký pán Zachariáš z Hradce s manželkou Kateřinou a provedou vás
svým sídlem. Děti se mohou do prohlídky
aktivně zapojit, stát se dvořany a vyzkoušet si tak všechno, co musel v 16. století
umět mladý šlechtic. Na bystré návštěvníky
čeká sladká odměna. Prohlídky probíhají
ve spolupráci se Šermířskou školou BALLESTRA Telč.

Řemeslné trhy

Zámecké nádvoří
4. - 6. července
Ukázky řemesel a prodej výrobků. Pro děti
jsou připraveny dílničky, ve kterých si budou moci vyrobit předmět, který si mohou
odnést jako památku. Řemeslné trhy budou
otevřeny po dobu otevírací doby zámku.

Noc na Karlštejně

Arts&film se povedl

Hlavní zámecké nádvoří
11. července ve 20:30 hod.
Známá divadelní komedie na motiv Jaroslava Vrchlického v podání DS Karla Čapka a SHŠ Hebrix z Třeště.

Výstava fuchsií

Zámecká zahrada - arkády
28. července až 9. srpna
Výstava pěstitelky fuchsií Marie Závodské
z Mysliboře, která se tomuto oboru věnuje
více než 25 let. Tradiční a oblíbené zpestření letní sezóny zámku.

Výsledky festivalu
www.arts-film.com
Foto: Ilona Jeníčková

Filmový festival Arts&film se snad po loňském „krizovém“ ročníku nadechl k novému životu. A to díky tomu, že k agentuře
Avant Promotion, která zajišťovala vlastní filmovou soutěž, se přidal telčský režisér Dan Svátek. Oprášil dřívější spolupráci s Lucií Norkovou a zájemcům o film
nabídli takovou malou filmovou školu.
A hlavně přesvědčili ke spolupráci řadu
zvučných jmen z filmové branže. A ti se
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podíleli nejenom na natáčení, ale i na sobotním, velmi zajímavém doprovodném
programu.
Telčané se neztratili ani při udílení cen.
Cenu za film Telč bílá a krásná si odnesl
Dan Svátek a kameraman Tomáš Drdácký.
A v týmu dalšího oceněného snímku i stříhač Pavel Stříbrný. No a do třetice byl oceněn i film o našem Regionu Renesance.
K atmosféře festivalu přispěl také koncert

Honzy Smigmatora a výstavy studentů telčského gymnázia a grafických škol z Jihlavy, za kterými stáli Pavla Doležalová
a Ivoš Návrat.
Třešničkou na dortu festivalu pak bylo
společné blahopřání panu Vojtěchu Jasnému k jeho nadcházejícím devadesátinám.
Všem, kteří přispěli ke zdaru festivalu, děkuji a již se těším na další ročník.
Roman Fabeš
TL 7/2015
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Dnes představujeme: Panské Dubenky

Moje Panské Dubenky

Setkání rodáků. Problém pro fotografa.
Objev? Pro toho, kdo zná dobře Vysočinu, to žádný objev nebude.
V našem seriálu jsme postupně navštívili všechny obce Mikroregionu
Telčsko. Je jich 51. Každá je jiná, každá má své „nej“ a také své starosti.
V Panských Dubenkách jsme si ale potvrdili náš „objev“: To, co všechny mají společné. Lásku jejich obyvatel k rodné obci, kraji. V Panských
Dubenkách to přímo deklarují:

chod obce podle něj samozřejmostí. Neslyším sebemenší zmínku typu „já“ nebo „to byl problém“. Jistě jsem něco v jeho výčtu přeslechl, protože mě při společné procházce Dubenkami, konkrétně hřbi-

Jsi jak vzácný drahokam
i prostý květ pomněnky
vesničko má milená
moje Panské Dubenky

tovem, zaujalo následující. Při mém letmém pohledu na účelný držák
pro konve na zalévání, umístěný na ohradní zdi, ukázce kamenického
řemesla, jen tak mimochodem padne: „Vadily mi povalující se konve,
tak jsem udělal tenhle držák a je konečně pořádek.“ Výrok vypovídá
o práci každého starosty v malé obci více než odborné semináře. Vedle
dotací, Evropské unie, hlášení na kraj, elektronické komunikace atd.
musí umět vzít do ruky i nářadí a udělat třeba zmíněný držák na kon-

S veršem neznámého autora se zde setkávám nejen v publikaci, kterou
obec vydala v roce 2000 k připomínce 650. výročí své existence a stému výročí založení hasičského sboru, ale i na dalších propagačních
materiálech. Se starostou Teodorem Vyhlídalem, mužem, který působí
v obecním zastupitelstvu od roku 1990, hovoříme
poté, co uzavřel složku s děkovnými dopisy rodáků
za uspořádání jejich úspěšného sjezdu před dvěma
lety, o běžném životě v obci. Slyším: Máme obecní vodovod, kopané studně ze 70. let jsme posílili
o vrt, instalovali jsme odradonovací zařízení, letos
budeme rekonstruovat přečerpávací stanici. Získali
jsme na ni dotaci ve výši 859 tis. Kč, půl milionem
přispěje obec. Bývalou školu jsme přestavěli na kulturní zařízení. Modernizovali jsme budovu obecního úřadu včetně nábytku. Je v ní také prodejna potravin, kterou v mezích možností podporujeme úhradou
nákladů za energie, opravujeme chodníky. Instalovali jsme nový bezdrátový rozhlas za 230 tis. Kč, po etapách probíhá velká rekonstrukce
První zmínka
o obci
Panské Dubenky
1350

Nadmořská
výška
627 m n. m.

Počet
obyvatel
115

kostela, na kterou obec také přispívá. Nechali jsme restaurovat všechny
kříže v obci. Upravili jsme hřbitov, nevzhlednou skládku jsme zrušili
a nahradili ji velkoobjemovým kontejnerem. Na jejím místě jsme postavili nový objekt pro uskladnění pohřebních potřeb... (stojí za zhlédnutí). Slova starosty zní jako suché konstatování toho, co je přece pro
TL 7/2015

Zastupitelstvo obce:
Teodor Vyhlídal, Ing. Jaroslav Matějka, Zdeněk Dibelka,
Zdeňka Kučerová, Zdeněk Martínek, Milena Petrů, Miroslav Polášek

Hřbitov. Vizitka obce na jedničku.                              Foto: Archiv OÚ
ve. Odpovězme si sami: Udělal by to úředník, kdyby Panské Dubenky náhodou patřily pod Studenou či Batelov? Nakonec jsme se dostali
i na starosti starosty. Tou hlavní je využití objektů samoty Doubrava.
Kdysi mlýn, připomínaný již v roce 1447, prošel vývojem jako z učebnice o průmyslu v Čechách. Postupně se stal parním, později přádelnou
na vlnu, na přelomu 19. a 20. století továrnou na pletené zboží firmy
Adler&Singer, zaměstnávající na 200 lidí. (pokračování na str. 10)
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Představujeme projekty MAS Telčsko

Dokončení z předchozí strany

Veřejné prostranství v Horní Myslové

Moje Panské Dubenky

Cílem projektu, který byl financován v rámci Programu rozvoje venkova – Evropským zemědělským fondem, bylo zpevnění povrchu místní komunikace a upravení veřejného prostranství v jejím okolí. Nájezdy k jednotlivým domům byly obnoveny díky položení nových
kamenných kostek. V rámci projektu byly vysazeny nové stromy, které podpořily tradiční
ráz návsi. Dále se doplnil park o lavičku pro posezení a pro děti se nainstaloval herní prvek.
Celkové výdaje se pohybují kolem 532 400 Kč, dotace je 396 000 Kč.
Magda Pojerová

Po roce 1950 objekt armády. Záložáci vzpomenou... „Když zde armáda v 90. letech
ukončila své aktivity, tak se nám Doubravu
podařilo získat. Prodali jsme ji, jenže nový
majitel s ní stále nic nedělá. To je náš velký
problém,“ konstatoval T. Vyhlídal s nadějí, že
zdejší krásná krajina časem přispěje k jejímu
smysluplnému využití.
„Nej“ Panských Dubenek se hledá snadno.
A není jedno. Nejzápadnější obec mikroregionu leží prakticky na historické hranici Čech
a Moravy. Silnice okolo zmíněné Doubravy je
onou pomyslnou čárou na mapě dělící České
království od Moravského markrabství. Ojedinělé zasvěcení zdejšího kostela Zjevení Páně – sv. Třem králům pak zajišťuje Dubenkám
od jeho vysvěcení v roce 1788 první pouť
v regionu. Jen zima, která zde okolo 6. ledna obvykle vládne, připravuje zdejší děti o radosti z houpaček a kolotočů.
/z/

Mikroregionální střípky
Telč

Hřiště na Starém Městě
Díky tomuto projektu bylo vybudováno na nevyužívané a zanedbané ploše sportovní
a volnočasové zázemí jak pro bydlící v této lokalitě, tak pro návštěvníky města putující po naučné stezce po Oslednicích kolem Staroměstského rybníka. K dispozici je hřiště na malou kopanou, streetball, místo pro odpočinek a dětské prvky. Celkové náklady
projektu: 750 076 Kč, dotace činí 396 000 Kč.
Magda Pojerová

25. 7. Závod Dračích lodí
Štěpnický rybník od 13 hodin

Černíč

5. 7. Dětský den
11. 7. Fotbalový zápas
Stará garda Černíče proti staré gardě
z Mrákotína
18. 7. Fotbalový turnaj v malé kopané
25. 7. Fotbalový turnaj Memoriál bratrů Lovětínských

Mysliboř

25. 7. Tradiční lávky od 13 hod.
Večer hraje Countrybanda

Borovná

3. 7. Pouťová taneční zábava
20:00 hod. hrají Kalíšci

Hodice

1. 7. Noc s Večerníčkem
Od 18.00 hod. KD
Pořádá: Místní knihovna
11. 7. Nohejbalový turnaj
Memoriál Františka Nevrkly
Od 9.00 hod.
25. 7. Parní léto na nádraží
Od 17.00 hod. na nádraží
Pořádá: Moto klub Hodice AČR

Mrákotín

26. 7. XIII. ročník nohejbalového turnaje trojic pro zastupitele obcí Mikroregionu Telčsko
Od 9:00 hod.
str. 10
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Policie ČR Telč informuje
Řídil pod vlivem drog

Ve středu 27. května dopoledne zastavili policisté ve Staré Říši VW Golf jedoucí od Telče. Řidič nebyl při jízdě připoután
bezpečnostním pásem a při kontrole nepředložil řidičský průkaz. Policisté u něho
provedli test na zjištění ovlivnění návykovou látkou s pozitivním výsledkem na marihuanu. Lékařskému vyšetření se muž
odmítl podrobit a dopustil se tak dalšího
přestupku. Policisté řidiči jízdu zakázali.
Muž je podezřelý z několika dopravních
přestupků, které policisté oznámí k projednání správnímu orgánu.

Rvačka v baru

Policisté prověřují napadení, ke kterému
došlo v sobotu 30. května v baru ve Svatoanenské ulici. Do slovní rozepře se zde
dostali dva muži ve věku pětačtyřicet a třiačtyřicet let proto, že jeden z nich měl
předtím obtěžovat ženu. Slovní incident
vystřídalo fyzické napadení, do kterého se
následně zapojila i zmíněná žena, která při
něm upadla, udeřila se hlavou o stůl a ZZS
ji musela převézt na ošetření do jihlavské
nemocnice. Všichni tři účastníci incidentu byli pod vlivem alkoholu. Policisté ho
prověřují pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví.

Lupič v Nepomukách

Policisté pátrají po pachateli, který se vloupal mezi 17. květnem a 3. červnem do rekreačního domu v Nepomukách u Staré
Říše. Odcizil zde řadu věcí, mimo jiné televizor, spací pytle, stan a zahradní nářadí.

Krade se i Na Posvátné

Policisté pátrají po pachateli, který v neděli
7. června odpoledne vnikl do domu v ulici
Na Posvátné a z volně přístupné chodby odcizil neuzamčené pánské horské kolo značky Maxbike v hodnotě osm tisíc korun.

Policisté zabránili sebevraždě

V pondělí 1. června přijali policisté kolem
půl šesté ráno na tísňové lince 158 oznámení od muže, který uvedl, že chce ohrozit
svůj život. Policista začal s mužem citlivě
komunikovat a od jeho záměru ho odrazoval. Podařilo se mu zjistit bydliště ohroženého a do obce na Telčsku byla ihned vyslána policejní hlídka. Policisté po příjezdu
na místo zjistili, že se jedná o seniora, který
se v současné době nachází ve velmi špatné životní situaci. Policisté s mužem komunikovali a přivolali záchrannou službu. Její
lékař rozhodl o převozu seniora do zdravotnického zařízení k poskytnutí další péče.

Jel rychle, zranil se

Ve čtvrtek 21. května havaroval kolem půl
osmé večer na silnici mezi Mrákotínem
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a Krahulčím dvacetiletý řidič osobního automobilu Hyundai. V zatáčce vyjel vlivem
nepřiměřené rychlosti mimo komunikaci,
kde v příkopu havaroval. Řidič se při dopravní nehodě zranil a musel být vozidlem
zdravotnické záchranné služby převezen
do jihlavské nemocnice, kde byl hospitalizován. Policisté provedli u řidiče dechovou
zkoušku, při které požití alkoholu vyloučili.

Samojízdný postřikovač skončil na louce

V pátek 22. května dopoledne jel neznámý řidič s vozidlem černé barvy ve směru od Telče na Třebíč. V katastru Markvartic přejel při projíždění levotočivé zatáčky
částečně do protisměru, kde v tu dobu projížděl samojízdný postřikovač. Jeho dvaadvacetiletý řidič ve snaze zabránit střetu
vyjel mimo vozovku, kde se pracovní stroj
na louce převrátil na bok. Ke střetu vozidel nedošlo. Druhý řidič na místě nezastavil a ujel směrem na Třebíč. Nikdo nebyl
zraněn. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Při
nehodě vznikla škoda přesahující částku
dva miliony korun.

Krádež obraceče sena

Policisté pátrají po pachateli, který v katastru Řásné odcizil v noci z 9. na 10. června obraceč – nahrnovač sena za traktor
značky Ton. Krádeží vznikla majiteli škoda přibližně deset tisíc korun.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč
Luční 625
telefon:   567 243 633, 974 266 721
krpkvy.oop.telc@pcr.cz
974 266 720 (vedoucí)
974 266 722 (zástupce vedoucího)

Kamery zachránily
pověst Telče.
Pachatel byl Maďar!
Neděle 24. května připravila skupině
čínských turistů, které do Telče přivezl na cestě po Evropě mikrobus z Maďarska, nepříjemný zážitek. Po návratu
z prohlídky města na parkoviště ve Svatoanenské ulici našli rozbité okno u automobilu, kterým cestovali. Zároveň zjistili
krádež osobních dokladů, věcí a finanční hotovosti v celkové hodnotě více než
250 tis. Kč. Bezprostředně poté se turisté obrátili na tísňovou linku policie.
„Na místo vyjela hlídka z obvodního oddělení v Telči, která ověřila tvrzení turistů. Protože policisté věděli, že místo, kde
mikrobus parkoval, monitoruje městský
kamerový systém, provedli vyhodnocení
jeho záznamu z doby, kdy mělo ke krádeži dojít. Z něj vyplynulo, že se v inkriminované době v bezprostřední blízkosti vozidla nikdo, kromě řidiče a turistů,
nenacházel. Zaměřili se proto na maďarského řidiče,“ popisuje ve zprávě policie
tisková mluvčí Dana Čírtková. Policisté řidiče zajistili jako osobu podezřelou
z protiprávního jednání a mikrobus převezli k objektu oddělení v Luční ulici. Při
jeho důkladné prohlídce nalezli všechny
odcizené věci v motorovém prostoru. Nepoctivý řidič - průvodce se poté přiznal,
že vloupání fingoval a věci ukradl. Čínští turisté si tak v Telči užili vedle krás
města i nečekané dobrodružství. Navíc
si díky němu zdejší pobyt prodloužili,
když museli počkat do druhého dne, kdy
pro ně z Maďarska přijel jiný mikrobus.
„Šestačtyřicetiletého cizince vyšetřovatel obvinil z trestných činů krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Případem se
bude zabývat okresní soud v Jihlavě,“
upřesnila Dana Čírtková.
Zdroj: http://www.policie.cz/

Hasičské zprávy
Od 18. dubna do 16. května byla jednotka HZS Kraje Vysočina ze stanice Telč u dvaceti událostí. Z dvanácti technických zásahů prováděli hasiči například odstraňování větví
z komunikace mezi Nevcehlí a Sedlejovem, odchyt bodavého hmyzu, transport pacienta ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou nebo měření koncentrace plynu
a požární asistenci při porušení plynového potrubí v Nové Říši a ve Slavíčkově ulici
v Telči. Ze sedmi dopravních nehod, u kterých jednotka zasahovala, byla nejzávažnější
nehoda osobního automobilu u Vanůvku. Řidička v něm po nárazu do stromu zůstala zaklíněna a hasiči ji museli vyprostit pomocí hydraulického zařízení, aby mohla být transportována leteckou záchrannou službou do nemocnice.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč
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V pondělí 15. června se uskutečnilo kvůli počasí odložené krajské kolo dětského triatlonu
Slavata tour u rybníka Roštejn. Děkujeme všem, kdo přišli a strávili akční den U Roštěnky a zároveň pomohli splnit pár malých dětských snů. Děti si odvezly čtyři horská kola,
která se losovala po závodě. Velké díky patří především Tomáši Slavatovi, který celý tento projekt, spojující děti z dětských domovů s dětmi z běžných rodin, vytvořil.    Lukáš Mazal

KORÁLOVKA KRÁLOVSKÁ NA VÝLETĚ. Neobvyklý zásah měli 22. května telčští hasiči v Radkovské ulici. Byli přivoláni k odchytu nedůvěryhodně vypadajícího
hada. Nakonec se ukázalo, že to byla nejedovatá Korálovka královská. Na snímku
s neběžným úlovkem, který dočasně skončil v teráriu gymnázia, jsou Miroslav Poledna, Martin Kodys a Jiří Pařil.

Hasiči cvičili v Janštejně

Nejméně po dobu letních prázdnin bude v knihovně Univerzitního centra výstava prací studentů 1. a 2. stupně výtvarného oboru ZUŠ pod vedením paní učitelky Alice
Grünwaldové. Knihovna tak nabízí vedle bohaté nabídky knih i zajímavý, a zatím málo
známý, výstavní prostor v refektáři bývalé jezuitské koleje.

3. června absolvovali hasiči taktické cvičení v Janštejně, jehož námětem byl požár
tamního výchovného ústavu pro mládež.
Cvičení se vedle telčských profesionálů zúčastnily také jednotky sboru dobrovolných
hasičů z Horních Dubenek, Počátek, Kaliště, Klátovce, Panských Dubenek a Jihlávky.
Hasiči si vyzkoušeli evakuaci osob, koordinaci jednotek a dálkovou dopravu vody. JF

Aktuální informace z radnice

Informace o jednání rady a zastupitelstva města ● Záměry pronájmů a prodeje pozemků ● Oznámení o uložení písemností
● Ztráty a nálezy ● Sdělení orgánů státní správy ● Dražební vyhlášky
www.telc.eu/uredni_deska
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Foto na této straně: Dagmar Svobodová, Kamil Mrkvička, Milan Svoboda a Milan Kořínek www.biolib.cz.
Poslednímu autorovi děkujeme za nezištné poskytnutí profesionálního snímku Korálovky královské.
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Pozvánka na výstavy

Kulturní život v Telči
Od 1. do 22. července můžete v radniční
síni zhlédnout výstavu fotografií známé
jihlavské fotografky Jaroslavy Melicharové. Oprávněně jí dala název Kulturní život v Telči, protože řadu zdejších aktivit
již mnoho let dokumentuje svým fotoaparátem. S pracemi autorky jste se již několikrát mohli setkat i na stránkách TL.

B. Krátký v MG
DÍKY KALAMITĚ. Zcela nový pohled se v současné době naskýtá na nejznámější poutní místo regionu, kostel Narození Panny Marie na Humberku u Krasonic. Více jsme ho
představili v TL 9/2013.

Od 1. července do konce srpna je v Městské
galerii Hasičský dům výstava telčského akademického malíře Bohumila Krátkého. Nenechte si ujít příležitost zhlédnout část díla
muže, který patří k předním českým výtvarníkům druhé poloviny minulého století.

NEJKRÁSNĚJŠÍ. Volíme či hledáme nejkrásnější dívku, jindy stavbu, také kočku, nádraží, papouška... Kde je nejkrásnější náměstí, víme všichni. O nejkrásnější stodole jste
ale ještě neslyšeli. Vyrostla na dohled od samoty Anděl při silnici Jihlava – Znojmo. V Mikroregionu Telčsko, kam patří, jí tento titul určitě náleží.

JIŽ ZA MĚSÍC. Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna v pátek a v sobotu 14. a 15. srpna na náměstí Zachariáše z Hradce. Tentokrát: Setkání osobností Regionu Renesance.
Foto na této straně: Simona Soukopová, Jana Zadražilová, Ilona Jeníčková
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Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
140 roků

● 5. července 1875 se v Telči narodil Hynek Janků (+22. 7. 1922, Jihlava). Učitel
kreslení na dívčí měšťanské škole v Telči
byl spolu s Františkem Fromkem autorem úspěšného projektu, Lidové malírny.
Sám byl také nadaným malířem. Od roku 1920 působil jako ředitel české dívčí
měšťanské školy v Jihlavě.

130 roků

● 30. července 1885 zemřel v Telči
P. František Bystřický (+13. 2. 1826,
Telč). Oblíbený kazatel, katecheta na telčské reálce, kde založil studentskou nadaci. Svůj dům na náměstí čp. 57 odkázal milosrdným sestrám ke zřízení ústavu
pro chudé dívky. Záměr se ale neuskutečnil, dům byl prodán a výtěžek byl použit
na dětskou opatrovnu.

90 roků

Dožínky v srpnu 1947 byly v Telči poslední velkou událostí toho druhu. Impozantní
průvod Selské jízdy, množství alegorických vozů... Ten na snímku představoval spokojenou rodinu rolníka. Za necelý rok ale započala socializace zemědělství a vše bylo
jinak. Ne všechny aktéry alegorického vozu dokážeme identifikovat. Pomůžete nám?
Pište na tl@telc.eu nebo tlf. 774 584 841.

Nové knihy městské
knihovny
Kultura je to, co přetrvá, když už jsme zapomněli všechno, co jsme se naučili.
Selma Lagerlöfová

Beletrie

Tůmová: A co s tím má společnýho láska?; Martin: Bouře mečů; Mornštajnová: Hotýlek; Körnerová: Druhý břeh;
Howard: Klid před bouří; Östlundh: Krvavá lázeň; Flynn: Ostré předměty; Abbott: Spi sladce; Kepler: Stalker; Bauer:
Vražedná mše; Viewegh: Zpátky ve hře;
Kessler: Zúčtování

Dětská

Kinney: Deník malého poseroutky. Výlet za všechny peníze; Schmidt: Pobřežní
piráti; Mortka: Příhody Tappiho ze Šeptajícího lesa; Bently: Zajíček si moc rád
čte; Chainani: Škola dobra a zla. Svět bez
princů
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Dovolená
v Knihovně UC
7. až 17. července
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Novinky Knihovny UC
Adrian Johns: Pirátství. Boje o duševní
vlastnictví od Gutenberga po Gatese; Milan
Hlavačka: Velké dějiny zemí Koruny české
XI.b; Carl Smith: Pearl Harbor 1941; Robert Kirchubel: Operace Barbarossa 1941;
Frank Strzyzewski: Budapešť. Kompletní průvodce na cesty; Hélene Le Tac: Londýn. Rodinný průvodce; Ivana Štětkářová: Spasticita a její léčba
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Od 27. července
do 7. srpna
bude Městská knihovna
uzavřena

Půjčovní doba
knihoven
(městské a Univerzitního centra)
v červenci a srpnu
Pondělí, středa
8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Pátek 8:30 – 12:00

● 25. července 1925 zemřel v Praze Jan
Tiray (*22. března 1858, Velká Bíteš).
Od roku 1889 působil v Telči jako učitel, později ředitel dívčí měšťanské školy. Byl hlavním autorem modelu města,
který poprvé představil Telč v evropském
měřítku na Národopisné výstavě v roce
1895 v Praze. Kustod městského muzea,
sbormistr Občanské besedy ad. Autor
velmi ceněných dílů Vlastivědy moravské věnovaných soudním okresům Velká
Bíteš (1900), Telč (1913), Dačice (1925)
a Slavonice (1926).

60 roků

● 3. července 1955 zemřel v Přerově
P. Simeon Zapletal (*18. února 1865
Pavlovice, okr. Přerov). V letech 1912 až
1944 farář a děkan v Telči. Do historie
města se zapsal jako vydavatel měsíčníku
Farní věstník (1919 – 1939). Ve své době jediné periodikum, které ve městě vycházelo, je dodnes mimořádně ceněným
zdrojem informací.

20 roků

● 11. července 1995 zemřel v Košicích
Miloslav Švejna (*31. srpna 1911 Telč).
Absolvent zdejší reálky vystudoval Vysokou školu báňskou v Příbrami (1934).
Celý život pak působil jako hutnický odborník na Slovensku. V roce 1930 získal
jako jeden z prvních radioamatérů v Československu koncesi k radiovému vysílání (OK2AL). V roce 1944 se významně
zapojil do Slovenského národního povstání, když se mu podařilo uvést do provozu náhradní vysílač vedení povstání.
Více TL 8/2014.
TL 7/2015

Pomozte objevit utajenou historii

Kde byl zastřelen Jaroslav Barták?
Jaroslavu Bartákovi bylo v roce 1947 23
roků a v Jemnici vykonával základní vojenskou službu. Domů, do malé obce Veselí u Dalečína, se z ní ale nevrátil. Záhadné okolnosti jeho tragické smrti se po téměř
sedmdesáti letech pokouší zjistit Jaroslav
Černý, který zpracovává historii Veselí.
Kdo kdy byl na vojně, tak dobře ví, jak armáda podobné události utajovala. Dosud
neznámé podrobnosti o smrti mladého muže a jeho kolegy se podařilo najít moravskobudějovickému archiváři Petru Jičínskému.
A překvapivé jsou i pro nás. V městské kronice Jemnice objevil následující zápis:
„29. 9. (1947) byl pohřeb dvou vojínů místní posádky, kteří byli omylem u Telče zastřeleni partyzány. Situace byla tehdy taková: Po likvidaci vojenských band v Polsku
stáhly se tyto na území naší republiky a pod
názvem Benderovci (místní termín, správně
banderovci, pozn. red.) postupovali na západ, aby se dostali do Německa. Proti nim
se hlásily dobrovolné skupiny partyzánů
a občas bylo vysíláno vojsko. Pro špatnou
součinnost obou těchto skupin došlo k uvedenému neštěstí.“
O správnosti zápisu jemnického kronikáře
nikdo nepochybuje. Spíš je hodný obdivu,
protože ho psal v roce 1948, a to již začínaly nové pořádky. I pro vedení kronik. Ta
telčská o zmíněné události mlčí. Zatím se
nenašel pamětník, který by, byť jen zprostředkovaně, o tragédii slyšel. Nakonec lokalizace „u Telče“ je mnohoznačná. Psal
se rok 1947, správní obvod soudního okresu Telč zahrnoval území od Želetavy až
po Českou Olešnou u Strmilova. A dozníva-

Léto i zima

lo povědomí o protektorátním okrese, který
byl ještě rozsáhlejší. Kronikář je ale přesný
v termínu „zastřeleni partyzány“, byť bylo
dva roky po válce. Na základě rozhodnutí vlády z 27. srpna 1947 byli totiž do akcí
proti banderovcům vysíláni také bývalí partyzáni, kteří se dobrovolně přihlásili. K legalizaci jejich nasazení byl využit tehdejší
branný zákon. Byli povoláváni k „mimořádnému cvičení ve zbrani na dobu osmadvaceti dnů“. Partyzánské jednotky byly později zrušeny a jejich příslušníci propuštěni
do zálohy. Není bez zajímavosti, že ministr
obrany Ludvík Svoboda nasazení partyzánů
nedoporučil. Prosadil ho nechvalně známý
ministr vnitra Václav Nosek. I když pátrání
badatelů o místě a dalších okolnostech tragické smrti Jaroslava Bartáka a jeho zatím
bezejmenného kolegy pokračuje v dalších
archivních fondech, obracíme se na čtenáře
s prosbou o poskytnutí jakékoliv informace
k této smutné, a hlavně sedm desítek let utajené události. Můžete psát na adresu tl@telc.
eu, písemně na Informační středisko telčské
radnice nebo na tlf. 774 584 841.
O. Zadražil s využitím práce Lenky Zemanové Pronikání banderovců do Československa v letech 1945 – 1948 (Historický
ústav MU Brno, 2007).

Po uzávěrce
Archivy vydaly svědectví
Nové podrobnosti o tragické smrti dvou
vojáků československé armády v září
1947 u Telče najdete v příštích TL.

Počasí v květnu
Počátek měsíce byl velmi chladný, maxima
vystupovala jen na 10 až 13°C. Od 4. 5. se
poměrně oteplilo a nejvyšší teploty vyskočily nejprve na 22 až 23°C, ale poté se ustálily
na hodnotách 17 až 21°C. Asi do 10. 5. převažovala oblačnost až zataženo. V období „ledových mužů“ žádné ochlazení nenastalo, ale
ochladilo se asi týden po něm, od 20. do 27. 5.
Maximální teploty vystupovaly pouze na 11
až 13°C a ojediněle se vyskytl slabý přízemní
mrazík do -1°C. Mezi 10. a 18. květnem bylo častěji méně oblačnosti a tím více sluníčka,
ale pohodu kazil chladný vítr. Koncem měsíce přibývalo oblaků na oblačno až zataženo
a oteplilo se, v maximálních teplotách vyjádřeno na 18 až 21°C. Srážky byly po celý měsíc sice časté, ale většinou jen slabé v hodnotách desetin až jednotek milimetrů. Výrazněji
napršelo 23. 5., a to kolem 17 mm. V květnu
byly pouze 3 dny s bouřkou, a protože letní
srážky převážně pocházejí z bouřkových přeháněk, je to také jeden z důvodů celkového
citelného nedostatku půdní vláhy. Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově v mezích normálu.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Slavonice fest
Druhý ročník filmového a hudebního festivalu SLAVONICE FEST nabídne od 6. do 10.
srpna zajímavé filmové projekce a dvě desítky koncertů. Více na www.slavonicefest.cz.

Panorama z Telče

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

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 5. do 18. 6. 2015.

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

12,3°C
1016,5 hPa
35,0 mm
25,4°C, 5. 5.
v 15,26 hod.
2,3°C, 11. 5.
v 6,18 hod.
37,0 km/h, 10. 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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Židovský hřbitov
Telčská dechovka.
Reprezentant města, propagátor V. Fuky se promění v ateliér
Nadšení milovníci dechovky v neděli 31.
května byli na náměstí Zachariáše z Hradce
svědky dalšího úspěšného vystoupení Telčské dechovky pod taktovkou Evžena Mašáta. Ta tentokrát přivedla do Telče i zajímavé hosty, soubor Kameníkovi Muzikanti
z Brna. Základy tohoto velkého tělesa jsou
v osobě Bohumíra Kameníka spojeny se
známou Moravankou a později Moravěnkou. O týden dříve pak Telčská dechovka
bezezbytku splnila roli reprezentanta města
v Dačicích. TL o tom napsal Jaroslav Čajka: „25. května by se dožil 95 let známý
hudební skladatel, dačický rodák Vladimír
Fuka, který měl velmi hezký vztah k Telči.

Měl zde mnoho přátel. Spisovatelem Františkem Kožíkem počínaje až po dřívějšího
kapelníka naší dechovky Bohuslava Havla. Městu také věnoval krásnou skladbu
Vyznání Telči na slova Miloše Drdáckého. Proto jsme již potřetí uspořádali v jeho rodišti vzpomínkový večer složený z jeho nejúspěšnějších skladeb.“ Nepřekvapí
proto, že v neděli 24. května aplaudovali
posluchači nejen z Dačic téměř tři hodiny
mistrovskému výkonu Telčské dechovky
při interpretaci Fukových melodií.
Redakčně kráceno. Celý příspěvek Jaroslava Čajky k nedožitým 95. narozeninám Vladimíra Fuky najdete v Listárně TL.

Atelier Síň na židovském hřbitově
na Oslednicích má před sebou další výstavní sezónu. „Letos bude většina mladých
umělců pracovat přímo se specifickým prostorem výstavní síně a okolí hřbitova, které se promění na letní ateliér. Vzniknou tak
instalace přímo šité na míru tomuto místu,“
uvedla pro TL Helena Ritterová ze spolku
OBLAST. Podle ní se návštěvníci mohou
těšit například na výstavu Aquarius Matěje
Lipavského, který do oken galerie instaluje
tzv. lightboxy (denním světlem ozařované
malby na plexiskle), nebo zajímavý projekt
Vem mě do medvědích hor známé ilustrátorky Michaely Caskové. Celý výstavní
program Atelieru Síň najdete v tisku Telčské léto. K divadelnímu představení, který OBLAST připravuje na závěr sezóny, se
vrátíme v srpnovém vydání.
Podle textu H. Ritterové

ZASTÁVka se o prázdninách nezastaví

Foto: Ilona Jeníčková

Psali o nás
● V 10. čísle současného ročníku časopisu Zemědělská škola - Pôdohospodárska
škola najdete příspěvek Jiřího Ptáčka Radkovský obraz vzdělávání na venkově. Autor čtivým textem propaguje muzeum obecné školy, které zde vzniklo v rámci projektu
Mikroregionu Telčsko. Příspěvek si můžete
přečíst na www.zemedelskaskola.cz/casopis.
Periodikum v současné době vychází pouze
v elektronické verzi. Článek je dobrou propagací nejen radkovského muzea, ale určitě
přivede turisty z Čech a Slovenska do celého
regionu. Jak napovídá titul časopisu, má pravidelné čtenáře i na Slovensku.
● V červnovém čísle Motor Journalu,
měsíčníku pro automobilisty a motoristy,
vyšla pochvalná reportáž Bohumíra Špačka o letošní Veteránské revui a retro závodu Mezi dvěma branami, doprovázená řadou snímků Jaroslavy Melicharové.
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8. července na náměstí:

Jedeme pro Světlušku
Český rozhlas a Nadační fond ČR Světluška startuje 1. července cyklistickou
roadshow po celé České republice pod
názvem Jedeme pro Světlušku. Na speciálním trojkole za účasti nevidomých
cyklistů, jejich doprovodu, VIP osobností a redaktorů Radiožurnálu ujedou
v průběhu léta přes 1000 km. Cílem projektu je podpořit další nevidomé cyklisty a pomoci jim získat prostředky na potřebná tandemová kola. Zúčastnit této
roadshow se můžete i vy! Peloton zamíří na náměstí v Telči, kde společně
s vámi ve středu 8. července v dopoledních hodinách odstartuje další trasu směr
Třešť. Více na www.rozhlas/svetluskajede a www.radiozurnal.cz.
Jana Němečková, produkční

Nízkoprahový klub mládež ZASTÁVka
ve Slavíčkově ulici připravil pro své klienty i na prázdniny bohatý program. „Jen
jsme upravili provoz na letní režim. Od 1.
července budeme v klubu každé pondělí, středu a čtvrtek od 15 do 19 hodin.
V terénu nás můžete potkat vždy v úterý
a pátek ve stejnou dobu,“ uvedla ve zprávě o prázdninovém programu vedoucí klubu Petra Nováková. V polovině července (10.) se mládežníci vydají do lanového
centra ve Starém Městě pod Landštejnem.
Sraz účastníků je v 11:30 na telčském nádraží. O několik dnů později, 16. července, bude v ZASTÁVce meziklubový turnaj dvojic ve stolním fotbálku. Zúčastnit se
může každý, komu je 11 až 26 let a je z Telče či jejího okolí. Turnaj začíná ve 12:30.
Do 13. července je nutná registrace u pracovníků ZASTÁVky. Pro pravidelné klienty pak klub připravil od 18. do 25. 7. putovní tábor na Olomoucko. Má zajímavou
náplň. „Na jednotlivých místech nás čeká
drobná práce, za kterou dostaneme peníze na nákup surovin, ze kterých si budeme
vařit jídlo. Učíme se tak hospodařit s vlastními penězi,“ prozradila P. Nováková.
Na konci července, od 27. do 31. se pak se
ZASTÁVkou setká telčská veřejnost. V jejím stánku v rámci Prázdnin v Telči. Každý
se v něm dozví to, co ho o ZASTÁVce zajímá. Ale najde ve stánku i různé hry.
Podle TZ
TL 7/2015

650 mažoretek na náměstí.
Ne! Byli tam i chlapci
O střevíček z pohádkové Telče bojovalo
předposlední květnovou sobotu v pěti věkových kategoriích 40 mažoretkových týmů z 20 měst. Mezi 650 mažoretkami ani letos nechyběli chlapci. Jeden z nich dokonce
na zdejším pódiu oslavil sedmé narozeniny.
V letošním ročníku žádná skupina mažoretek
z Telče střevíc nezískala. Nejmenší Poupátka
skončila na třetím místě, se stejným počtem
bodů jako druhé mažoretky z Dačic - v tomto případě rozhodovala známka předsedkyně poroty a tu měla děvčata z Dačic vyšší.
Růžičky skončily na druhém místě a nejstarší Růže vybojovaly v kategorii juniorek
třetí místo. Novinkou letošního ročníku byla i volba Miss mažoretka Telče. Získat korunku Miss a šerpu usilovalo 15 dívek. Stala

se jí Veronika Dvořáková z Pacova. Ve volbě diváků zvítězila Sára Krupilová z Brtnice,
na druhém místě se u nich umístila domácí
Natálie Liščáková. O soutěž byl mezi děvčaty nevídaný zájem. Všechny předvedly nádherné volné programy. Další novinkou bylo
fotografování v dobových mažoretkových
kostýmech z 50. let. Za krásné fotografie
vděčí soutěžící telčskému Jindřichu Bednářovi. I přes nepřízeň počasí dokázal moderátor udržet po celou dobu soutěže dobrou
náladu tak, aby si všechna děvčata odvážela
nejen nádherné dárky, ale i hezké vzpomínky. Pořadatelé děkují všem rodičům a přátelům telčských mažoretek, kteří pomohli jak
s přípravami, tak s celou realizací soutěže.
Renata a Marie Křížkovy

Reprezentantky města - mažoretky

Mažoretky „létaly“
v Benešově
Poslední sobotu v květnu byly telčské mažoretky pozvány na oslavy 25. výročí založení 1. české letecké školy F AIR do Benešova. Se skladbami Já se vznáším, já si
létám a Jsem pilotem ČSA, které si pro tuto
příležitost speciálně připravily, zde slavily
velký úspěch a musely je opakovat. A tak
nebylo divu, že slyšely: „Že je v Telči zámek a krásné náměstí, jsme věděli, ale ode
dneška si budeme pamatovat, že Telč má
i nádherné mažoretky.“ Hned následující neděli vystoupily na setkání dechových
hudeb v Telči a o týden později byly zase
součástí programu dětského dne v Radkově. Tímto vystoupením skončil program
mažoretek v letošním školním roce. Sejdou
se ale již poslední týden v srpnu na týdenním soustředění v Zálesí u Humpolce, kde
se budou připravovat na novou sezónu.
Renata a Marie Křížkovy

To byl výlet

Urbanov.
V budoucnu samý
geolog
MAŽORETKY NETRADIČNĚ. Mezi létajícími stroji v Benešově.        Foto: Renata Křížková

I tak se dá zviditelnit Telč

Jan Rod bavil Č. Krumlov
Zakončit středoškolská studia se dá různě. Letošní maturanti gymnázia, Antonín Přibyl, Jan Ondráček, Jan Rod a Pavel Chvátal, se rozhodli pro sjetí Vltavy. Do partnerského Českého Krumlova připluli 19. června, právě v okamžiku, kdy zde začínaly Slavnosti pětilisté růže. Z několika tisíc diváků na krumlovském náměstí vyvolal
moderátor v kostýmu středověkého šaška na pódium právě telčského Jana Roda. Ten
se nejen neočekávané situace nezalekl, ale bez trémy s moderátorem komunikoval.
Když pódium opouštěl, dostaly se mu ovace a velký potlesk od diváků z celého světa. „Za odvahu a perfektní provedení všech artistických kousků si jistě zaslouží místo v Telčských listech. Roďákovi třikrát sláva,“ napsal nám Pavel Chvátal. Rádi jeho
prosbě o uveřejnění vyhovujeme a připomínáme: Jendu Roda jsme již jednou v TL
představili. Jako úspěšného mladého včelaře.

3. a 4. června se žáci Základní školy v Urbanově zúčastnili Letní školy geologie, kterou pro ně uspořádal Ústav geologických
věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. V jejím rámci navštívili Kamenolom Vanov, Jezdovice, Únanov
ad. Že takový výlet školáky zaujal, svědčí úryvky ze slohové práce Filipa Jiráka
z 5. třídy: ...ve Vanově v kamenolomu jsme
sbírali nerosty a získali informace o těžbě žuly... v Jezdovicích se těžilo stříbro...
v Mušlově, kde se nachází rozsáhlá pískovna, jsme našli zkameněliny měkkýšů a různé úlomky mušlí... v Moravských naftových
dolech byla ukázka těžby ropy a zemního plynu. Z každého místa jsme si odvezli vzorky... Nakonec jsme byli odměněni
osvědčením OPRAVDOVÝ GEOLOG.  
Hynek Vohoska, ředitel ZŠ Urbanov
Redakčně kráceno

Výsledky mažoretkové soutěže O střevíček z pohádkové Telče
Kategorie 1 - MINI DĚTI - 1. Střípky Moravská Třebová, 2. DM Dačice, 3. Poupátka Telč  Kategorie 2 - DĚTI - 1. Jiskřičky
Štoky, 2. Růžičky Telč, 3. Leontýnky Pacov  Kategorie 3 - MINI KADETKY - 1. Dejna Kyjov, 2. Cheerladies Třebíč, 3. Andílci
Lanžhot  Kategorie 4 - KADETKY - 1. Dejna Kyjov, 2. Pomněnky Šlapanov, 3. Sokol Vysočany Praha  Kategorie 5 - JUNIORKY
- 1. Sokol Vysočany Praha, 2. Dejna Kyjov, 3. Růže Telč
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ZŠ Hradecká má nadějné atlety
Po úspěšném vystoupení v okresním a krajském kole Atletického čtyřboje žáků základních škol praktických se do týmu Kraje Vysočina v celostátním finále, které se
konalo 10. až 12. června v Ústí nad Orlicí,
probojovali hned dva žáci školy. Vítěz krajského kola Alexandr Lacko a Sára Nyisztorová, která v krajském kole ve Velkém
Meziříčí skončila třetí. Ani v klání na celostátní úrovni se oba neztratili. Alexandr
Lacko se v konkurenci 51 soutěžících umístil s 1684 body na výborném sedmém místě. Ve skoku dalekém nepřekonal svůj pě-

timetrový rekord a s výkonem 482 cm byl
jedenáctý. Zabojoval při běhu na 1500 m
a s časem 5:03,51 mu jen o dvě desetiny
vteřiny unikla bronzová medaile. Příjemným překvapením byla Sára Nyisztorová,
která výkonem 39,78 m v hodu kriketovým
míčkem dosáhla 353 bodů a obsadila v této
disciplíně třetí příčku. V celkovém součtu
se pak s 1068 body umístila na 16. místě.
V hodnocení krajů skončila Vysočina, i zásluhou výkonů Adama Lacka a Sáry Nyisztorové, na medailovém třetím místě.
Podle zprávy Jiřího Kamana

CET a GOB spolupracují
Mezi telčským gymnáziem a Centrem
excelence Telč (CET), pracovištěm
Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, se rozbíhá čilá spolupráce. Několik studentů se v letošním školním roce dokonce podílelo
na zdejších výzkumech. Například Matyáš Fejfar z kvinty pracoval v laboratoři fyzikálně-chemických analýz a materiálových inovací. Pomocí řady přístrojů
prováděl budoucí vysokoškolák kompletní chemickou a fyzikální analýzu
materiálů. Michaela Vystrčilová zase
experimentovala v klimatickém tunelu,
unikátním zařízení CET, o kterém TL
již několikrát informovaly. Vítěz několika studentských soutěží Jiří Rudolf měl
v laboratoři RTG a neutronové tomografie možnost se zabývat zobrazováním
různých materiálů a měkkých tkání pomocí rentgenového záření. Pro všechny
tři byla práce ve špičkových laboratořích
nejen velkou zkušeností, ale také přínosem pro jejich budoucí studium a povolání. Spolupráce gymnázia s CET bude
příští školní rok pokračovat dalšími stážemi studentů v rámci středoškolské odborné činnosti.
Podle příspěvku Matyáše Fejfara.

Po uzávěrce

Písaři GOB a SOŠ vítězí
Alexadru Lackovi s číslem 80 unikla v běhu na 1500 m bronzová medaile o pouhé dvě vteřiny.

Foto: Jiří Kaman

Velmi praktická novinka

GOB nabízí cambridgeskou
zkoušku z angličtiny
V sobotu 23. května převzali v Divadelním sále zámku maturitní vysvědčení další absolventi Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč. Dvanáct
z nich si navíc odneslo i mezinárodní certifikát z anglického jazyka – FirstCertificate
in English (FCE- úroveň B2). Je to doklad
o složení cambridgeské zkoušky s celoživotní platností. Při zkoušce se testuje znalost jazyka ve všech směrech – poslech,
písemný a ústní projev, čtení s porozuměním a pravopis. Certifikát v praxi dokládá,
že znalost angličtiny jeho držitele je o stupeň výš, než je při složení maturitní zkoušky. „Jedná se o časově a finančně náročnou
TL 7/2015

zkoušku. Proto se naše škola stala partnerem autorizovaného zkouškového centra
Cambridge P.A.R.K. Složení zkoušky tak
od letošního roku nabízíme našim studentům přímo v Telči. Výhodou je, že pracují ve známém prostředí, a neopominutelná
je i časová a finanční úspora,“ uvedla pro
TL Olga Havlíková, vyučující angličtiny
na GOB a SOŠ.
Gymnázium nově nabízí složení zkoušky
i zájemcům, kteří nejsou jeho studenty. Více informací a další podmínky pro získání certifikátu sdělí Mgr. Olga Havlíková
na mailu havlikova@gymnsostelc.cz
Olga Havlíková (redakčně kráceno)

Na soutěži studentů prvních ročníků středních škol v ovládání klávesnice Talenti,
která se konala 4. a 5. května v Jihlavě,
se z reprezentantů GOB a SOŠ, Natálie Dvořákové (kvinta), Barbory Moudré (kvarta), Terezy Kupcové (1. A), Jiřího Kučery (tercie) a Samuela Tingela
(kvarta) nejlépe umístila první jmenovaná, Natálie Dvořáková. Mezi 42 soutěžícími ze 14 škol obsadila skvělé druhé místo.
Pravidla soutěže umožňují i start mladších
soutěžících, proto se mohli v telčské reprezentaci objevit i žáci nižšího gymnázia.
V soutěži družstev pak tým GOB a SOŠ
s velkým náskokem zvítězil.
Podle textu Ladislava Nováka

Aktuální informace
z GOB a SOŠ

- burza učebnic, přihlašování
k podzimní maturitní zkoušce ad.
najdete na
http://www.gymnsostelc.cz/
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Nabídka místa ředitele SK Telč
SK Telč nabízí volnou pracovní pozici
na místo ředitele.

Požadavky: flexibilita, minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, sportovní zaměření
Nabízíme: poloviční pracovní úvazek, zajímavou pracovní náplň

Termín přihlášek do 10. 7. 2015
na e-mail: sk.telc@tiscali.cz

Další informace na tel.: +420 602 944 173

Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy
veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet
z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav,
matrací. Tel. 721 123 595.
• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel.
721 469 234.
• Prodám byt 2+1 v Telči - Štěpnice. OV.
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Cena 740 tis., tel. 739 473 214
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec.
Učebna na Myslibořské ulici v Telči.
Nové kurzy začínají vždy první pondělí
v měsíci v 15,30 hod. Více info na www.
autoskolaekol.wz.cz, tel. 607 185 517.
• Rekonstrukce bytu – všechno musí pryč.
Nabízím: nábytek, sanitu, dveře, sporák aj.
Informace na tel. 736 423 493 po 12 h. Telč.
Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

• Prodám byt 2+1 v Telči, byt volný od července 2015. Info na tel. 721 171 819.
• Vyměním řadový zděný dům v osobním
vlastnictví s bytem 4+1 a garáží v klidné
části města Telč za zd. byt 2+1 s doplatkem. Tel. 607 755 854
• Prodám zasíťovaný pozemek pro stavbu
RD, ul. Polní, Telč. Atraktivní klidná lokalita 1058 m2. Info: 602 530 648
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Sport

Florbal

Orelcup

Fotbal

Po osmi sezónách do I. A třídy
Pro fotbalisty všech věkových kategorií skončila sezona 2014/15. Pro mužstva SK Telč byla ve většině případů velmi úspěšná. Nejmladší fotbalisté nenašli
ve své kategorii přemožitele a ve 24 zápasech nastříleli svým soupeřům neuvěřitelných 209 gólů. V jejich síti jich skončilo
pouhých 21. Na výrazném prvenství má
zásluhu trenérská trojice bratří Michala,
Petra a Radka Křížových. Další kategorii jsou jejich o málo starší vrstevníci. Také oni byli úspěšní. Pod vedením Vladimíra Švece skončili na druhém místě se
stejným počtem bodů jako vítězné mužstvo Třeště. Žáci SK a jejich trenéři Antonín Matějka a Milan Kudláček mohou
být s celkovým umístěním svých svěřenců spokojeni. I když výkony hráčů měly
v jednotlivých zápasech kolísavý průběh,

li svými výkony na umístění zaručující postup do vyšších soutěží. Muži „C“
se podruhé za sebou stali vítězi IV. třídy
sk. B, když prohráli pouze dva zápasy. Je
s podivem, že mužstvo s vysokým věkovým průměrem dokáže na trávníku přehrát mladíky z ostatních klubů. Z jejich
přístupu k tréninku by si měli vzít příklad
všichni začínající i stávající mladší fotbalisté. Také záloha Telče, muži „B“, skončila na postupové příčce. Druhé místo
pod vedením hrajícího trenéra Ladislava
Matyse je zárukou postupu do Okresního
přeboru. O postupech nebo setrvání týmů
v dosavadních soutěžích se teprve jedná.
U mužů prvního mužstva je situace již jasná. Až po dramatickém konci soutěže, kdy
se o postupujícím rozhodovalo v posledním kole, bylo jasné, že do I. A třídy Kraj-

V sobotu 23. května proběhl v hale Sokola v Tyršově ulici v režii telčského Orla
první ročník florbalového turnaje pro starší žáky Orelcup. Zájem o florbal potvrdila
účast osmi týmů z Moravských Budějovic,
Jaroměřic n.R., Batelova, Dačic a po dvou
z Okříšek a domácích. „Záměrně nepíši
mužstev, protože kromě telčské brankářky
....... na turnaji startovaly i další dvě dívky v týmu Moravských Budějovic,“ napsal
ve zprávě o turnaji David Kovář. Vítězem
turnaje se stal PSKC Okříšky, následovaný
Dačicemi a Batelovem na třetím místě. dk

Úspěšné judo
Oddíl juda Sokola Telč při DDM slaví
úspěšnou sezónu. Za právě skončený školní rok, se může pochlubit 51 medailemi,
z nichž 10 bylo zlatých. Judisté je posbírali na 16 turnajích po celé republice. V historii zdejšího juda podobné výsledky nenajdeme. Trenérka oddílu Ida Mitisková,
která má na starosti judo školku a kondiční tréninky závodníků, to přisuzuje velké
píli dětí a velmi dobré spolupráci s rodiči. A také odbornému vedení hlavního trenéra Jana Popeláře, který telčské judisty celý rok obětavě trénoval. Aby judisté
nevypadli z kondice, zúčastní se o letních
prázdninách soustředění v Orlických horách. V září jim pak začnou tréninky nové sezóny a pravidelná účast na turnajích.
„Doufám, že neméně úspěšná jako ta letošní,“ napsala TL Ida Mitisková.
Redakčně upraveno

H. Kučerová hostuje
v SAVADě Polná

POVEDLO SE. Kapitán fotbalistů SK Telč Jiří Kratochvíl dovedl mužstvo mužů do krajské
I. A třídy. Na snímku je v popředí při utkání se Studencem, ve kterém telčský tým zvítězil 7:0
a vytvořil si podmínky pro úspěšný závěr právě skončené sezóny v I.B třídě.
Foto: David Kratochvíl, Jihlavské listy

stačil na pěkné třetí místo žáků starších
a ti mladší se zlepšeným výkonem v závěru soutěže dostali na místo čtvrté. Vedení klubu a trenér Ladislav Matys nemohou být spokojeni s výkonem domácích
dorostenců. Ti zůstali daleko za svými
možnostmi. Desátá příčka dokonce vyvolala diskuzi o setrvání mladých nadějí
v Krajském přeboru. To nejlepší nakonec.
Fotbalisté všech tří mužstev mužů dosáhTL 7/2015

ského přeboru postupuje SK Telč. Ta nejlépe ze tří možných postupujících týmů
zvládla konec sezony. Pod vedením Josefa
Janča a Jiřího Všohájka si tak muži „áčka“ zahrají po dlouhých osmi letech I.A
třídu. To by mělo nalákat do ochozů domácího stadionu více diváků. Jako bonus
mohou v podzimní části nastávající sezóny sledovat i práce na výstavbě zimního
stadionu a nové fotbalové tribuny.
rd

V rámci spolupráce telčského oddílu juda s oddílem SAVADA Slavoj Polná doplnila telčská Helena Kučerová tým SAVADY na turnaji v rakouském Zeltwegu, kde
si podle trenéra SAVADY Karla Toufara
vedla velmi dobře a byla posilou pro polenský tým. Dobrý výsledek v Rakousku jí pak
umožnil start na turnaji ve slovenské Galantě. V dalším kole Českého poháru v Chomutově vybojovala Helena Kučerová první body
do rankingu, který stanovuje možnost startu
na Přeboru ČR 2015 v kategorii ml. žákyně.

Golf

Dětský tábor s golfem a angličtinou

20. - 24. 7. ● 10. - 14. 8. ● 17. - 21. 8.
Tábor je určen pro děti ve věku 4 – 15 let
a probíhá v maximálním počtu 8 přihlášených dětí. Přihlášky písemně na telc@
czgolf.cz. Bližší informace Kateřina Březinová, manažerka Golf Resortu Telč, tel:
731 102 431 nebo 724 322 763.
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Zubní pohotovost

o víkendech a svátcích

v červenci
4. července
Telč, MUDr. Vlasta Plucarová
Masarykova 445, 567 213 169
5. července
Telč, MUDr. Marie Policarová
Masarykova 445, 567 213 173
6. července
Telč, MUDr. Anna Bínová
Masarykova 445, 567 213 168
11. července
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
Centropen, 384 423 430
(dtto 12. července)
Kamenice, MUDr. Sylvia Pollaková
Kamenice 405, 567 273 380
12. července
Jihlava, MUDr. Barbora Salašová
Březinova 4420/62a, 733 284 783  
18. července
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto 19. července)
Třešť, MDDr. Eva Siudová
Palackého 1334, 567 210 820
19. července
Jihlava, MDDr. Petra Skotáková
Slavíčkova 2, 567 210 991
25. července
Dačice, MUDr. Marie Matoušková
Nemocnice Dačice, 384 358 291
(dtto 26. července)
Brtnice, MUDr. Ludmila Suchánková
nám. Svobody 77, 567 216 139
26. července
Jihlava, MUDr. Pavlína Stavárková
Strojírenská 9/8, 567 132 545
Pohotovost Jihlava od 8 - 12 hod. (567
157 211), Dačice 8 - 10 hod. V případě
potřeby doporučujeme prověřit na tlf.
číslech v závorkách. Změna služeb není vyloučena. Aktuálně na www.telc.eu,
www.nemji.cz. Zubní pohotovost v Dačicích na www.nemda.cz

Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

Kdo hledá, najde
Také se vám stává, že občas něco hledáte? Jsem ve stádiu, že se mi stává, že občas něco nehledám, jinak hledám pořád
a střídavě nacházím i to, co jsem nehledala. To je potom radosti. Nevěřím, že se
věci nepřemisťují a neschovávají. Nejčilejší jsou klíče, mobil, dálkové ovládání
a brýle. Protože jsou brýle asi nejdůležitější, bez nich bych nemohla hledat to
ostatní, nakoupila jsem si jich více a dala
na místa, kde se nemůžou ztratit. U šicího stroje, u počítače, v kuchyni, to abych
nesolila čaj a necukrovala polévku, jak
se několikrát stalo a do kabelky, abych si
mohla přečíst informace na zboží v obchodě. Tam by byla kolikrát dobrá i lupa
nebo mikroskop. Hledání větších předmětů není výjimkou. Jednou jsem takto hledala auto. Našlo se, zaparkovala
jsem jinde než obvykle. Potom dítě v supermarketu, našlo se, nechalo nás vyvolat na informacích. Nyní jsem hledala
program na Telčské léto. Chtěla jsem se
s vámi podělit o to, jak je úžasný. Našla
jsem ho pod hromadou látek, když jsem
hledala jednu proužkovanou, kterou jsem
bohužel nenašla, ale jsem moc ráda, že
mám zase ten program, protože je letos
opravdu nabitý. Červen je už za námi,
ale můžeme se těšit na červenec, na vážnou hudbu, divadlo, jarmark, bleší a řemeslné trhy, mistrovství ČR ve Freestyle BMX, slavnostní otevření Panského
dvora, parní vlak, dračí lodě a vyhlášené
Prázdniny, které nás přenesou na vlnách
písniček až do srpna. Udělala jsem si poznámky do kalendáře a koukám, že tam
volného místa moc nezbylo. Tak kdybyste si program na Telčské léto někam založili, klidně se ozvěte, mám to pojištěné v kalendáři. Jen doufám, že ho někam
neuklidím, protože to je první krok k následnému hledání.

Sběrový kalendář
Biologický odpad

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

20. 7.
21. 7.

IV.
V.

22. 7.
23. 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

Inspirace z České inspirace
Hradec Králové

2. - 4. 7. - 149. výročí bitvy u Hradce
Králové – Königgrätz 1866
Masarykovo náměstí a ulice města, bojiště Chlum 1866. Mezinárodní setkání klubů vojenské historie, slavnostní přehlídky,
koncerty historických muzik, interaktivní
odborné předváděcí akce. Dobové polní
ležení, ukázky střetů jezdectva, bodákové
útoky pěších jednotek, dělostřelectvo, pyrotechnické efekty.

CHEB

11. 7. - Katapult
Retro Tour 2015 – 40 let (1975 – 2015) Celoročním turné oslaví Katapult čtyřicet let
trvání svojí existence.
20.00 hod – areál Krajinky v Chebu.

JINDŘICHŮV HRADEC

25. 7. – Husité hurá na Hradec
Akce pro rodiny s dětmi – metání husitským prakem, kejklíř, molitanová bitva,
divadelní představení o Mistru Janu Husovi, lovecké kratochvíle, ohňová show –
centrum a městský park.

KUTNÁ HORA

10. – 12. 7. Creepy Teepee
Festival alternativní hudby

LITOMYŠL

3. 7. - 28. 8. - Toulovcovy prázdninové
pátky, 18:00 a 19:30 hod.
Každý pátek o prázdninách se koná
na Toulovcově náměstí pohádka nejen pro
děti a folkový koncert nejen pro dospělé.

POLIČKA

10. - 11. 7. – Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v jedinečném prostředí parku u hradeb. Hudba,
dětská divadla, výstavy, dětský koutek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ

24. 7. - 9. 8.
- Prázdniny v Telči a Parní léto
Koncerty, tvůrčí dílny, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy.
Expozice historie železniční dopravy.

TŘEBOŇ

6. - 11. 7. - 12. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna
Koncerty na atraktivních místech, světoví
umělci.
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Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán
samostatný tisk
„Telčské léto 2015“
Panský dvůr

11. 7. 10.00
Slavnostní otevření Panského dvora
12. 7. 19.00
Letní kino - promítání pro veřejnost

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Slavíčkova 387
Letní provoz v klubu: po, st, čt 15 - 19
hod., 6. a 7. 7. zavřeno
Více viz na str. 16

Chovatelé

12. 7. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek
Tradiční letní výstava drobného hospodářského zvířectva a exotů (25. – 26. 7.) v areálu chovatelů Na Kopečku (ul. Jihlavská) se
v letošním roce z technických důvodů výjimečně neuskuteční.

Telčské podzemí

Interaktivní zábavně-naučná expozice se
zajímavými fakty z historie města
Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí
Prohlídka je možná pouze po objednání
v informačním centru na radnici - osobně,
tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu
Prohlídky: úterý - neděle – 10.00, 11.00,
13.00, 14.00, 15.00 hod.
ZO ČZS v Telči

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

Nabídka i pro laiky

Schůzky Klubu filatelistů
Schůzky Klubu filatelistů se konají každou
druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hodin
v prostorách Klubu důchodců na poliklinice v Masarykově ulici (vchod z nádvoří).
Zájemci (i nečlenové) mohou na schůzce
získat informace o hodnotě svých sbírek
známek, popřípadě pohlednic a podobných sběratelských předmětů.
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Bohoslužby
Římskokatolické
4. 7.
so
18.00
5. 7.
ne
7.30
		9.00
		10.30
11. 7. so
18.00
12. 7. ne
7.30
		9.00
		10.30
18. 7. so
18.00
19. 7. ne
7.30
		9.00
		10.30
25. 7. so
18.00
26. 7. ne
7.30
		9.00
		10.30

Evangelické

sv. Jan
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

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 rodinném
centru Krteček, Jihlavská 77 (býv. kino)
pořádá měsíční série Biblických přednášek

Poděkování Sdílení
Děkujeme občanskému sdružení Sdílení,
o.p.s. v Telči za účinnou podporu v době,
kdy jsme pečovali o našeho manžela a tatínka ThDr. Jiřího Melmuka v době jeho
těžké nemoci od podzimu roku 2014.
Manželka a syn

Poděkování
Loučím se a je mně smutno.
Ale v poslední době přestávám novému životnímu trendu v Telči rozumět. Neuznávám podrazy, nemám známosti. Je tedy
lépe včas odejít. Ale já se vlastně nechci
loučit. Chci pouze v klidu dožít a zachovat
si krásné vzpomínky na rodné město, krajinu, jiřičky, kačky na rybnících i hodné lidi. Rád bych tímto chtěl poděkovat přátelům i zákazníkům, kteří mě více jako třicet
jedna let v podnikání podporovali. Pokud
jsem někomu ublížil, prosím odpusťte. Nashledanou a vzpomínejte na mě v dobrém.
Stanislav Bartoň (PI)

Společenská rubrika
Blahopřejeme novomanželům
David Pacas, Želetava
a Michaela Šoukalová, Želetava
Jakub Majer, Praha
a Alena Klapilová, Kroměříž
Petr Tykal, Jihlava
a Veronika Dvořáková, Slavonice
Tomáš Marek, Telč
a Michaela Křížová, Čenkov

Opustili nás

Jaroslav Marek, Staré Město
86 let
Ing. Drahoslav Smrčka, Štěpnice 84 let
Helena Kolářová, Staré Město
95 let
Vladimír Coufal, Štěpnice
89 let
ThDr. Jiří Melmuk, Vnitřní Město 89 let
Marie Vopelková, Vnitřní Město 84 let
Josef Barák, Staré Město		
84 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u sňatku
na základě písemného souhlasu obou novomanželů
a u zemřelých podle úmrtního oznámení
zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Vzpomínka
Dne 24. května 2015
nás náhle a v tichosti opustil pan Karel
Tomáš z Telče.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
rodina Mácova
a Obrdlíkova

Není pohřebné.
Pomůže Svépomoc!
Přihlášky do Vzájemně dobročinného spolku SVÉPOMOC, který 70 let pomáhá
v Telči s úhradou nákladů za pohřeb, najdete v IS na radnici. Více sdělí Jiří Doskočil
v Příční ulici, Jarmila Babková ve Svatoanenské ulici a Ludmila Paurová ve Štěpnici. Podrobnosti v TL 10/2013 na str. 25.
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Uzávěrka příštího čísla
17. července
str. 23

Slavnostní otevření 11. července 2015

Centrum volnočasových aktivit a turistiky
▪ Výstava o historii Panského dvora

▪ Lanové centrum s lezeckou stěnou a drytoolingem

▪ Letní kino a promítání pro děti

▪ Koncerty a divadelní představení

facebook.com/panskydvurtelc | www.panskydvurtelc.cz

▪ Půjčovna kol

▪ Kavárna, dětská herna

| Slavatovská 86, Telč

PI

DRAČÍ LODĚ NA ŠTĚPNICKÉM RYBNÍKU. V sobotu 25. července se na Štěpnický rybník vrátí loni tolik úspěšné dračí lodě.

Foto: Roman Pokorný

VÍŤA MARČÍK NA PRÁZDNINÁCH. Letní pohodu opět přiveze na náměstí divadlo Víti Marčíka.                             Foto: Ilona Jeníčková
str. 24
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