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Léto
Léto v Telči má, a ještě bude mít, řadu
podob. Nejen díky množství kulturních
a sportovních akcí. Také zásluhou stavbařů, zemědělců a dalších profesí, pro které léto není dobou odpočinku a zábavy.
Na této a dalších stranách TL jsme se některé podoby léta v Telči pokusili zaznamenat. Patří k nim mimořádné sucho, re-

ODVÁŽNÍ MUŽI NA LÉTAJÍCÍCH KOLECH. Udivili 4. července svými výkony diváFoto: Lenka Pokorná
ky na náměstí.

kordně nízká nezaměstnanost a také třeba
tristní stav pomníčku omylem zastřelených
československých vojáků vlastní armádou
v září 1947 u Telče, jehož torzo jsme v letošním létě objevili. Podrobnosti o této zapomenuté tragédii čtěte na str. 13 a 14. /z/

Historické
slavnosti
Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna

14. a 15. srpna na náměstí
Úplný program na straně 17

BÍLÁ TELČ. Tentokrát se o ni zasloužili zemědělci rozsahem ploch s kvetoucím mákem.
Foto: Vít Jeníček

Z jednání rady města Finanční úřad v Telči

5. zasedání zastupitelstva města

16. schůze - 15. června

Zakládá se svazek pro
nakládání s odpady

- RM schválila účetní závěrku za rok 2014
společnosti Služby Telč a informace této společnosti o plánu oprav komunikací,
dláždění, dopravního značení a o provedených a plánovaných činnostech v nemovitosti čp. 41 ve Špitální ulici.
- RM vzala na vědomí rozbor mezd škol
a školských zařízení za rok 2014, které
zřizuje město.
- RM schválila zveřejnění záměru prodeje
části pozemku parc.č. 1331/23 o výměře
cca 1050 m2 v k.ú. Telč pro výstavbu rodinného domu.
- RM schválila rozpočtové opatření ve výši 82 tis. Kč na úhradu nákladů spojených
s instalací měřiče rychlosti v Jihlavské
ulici.
- RM schválila rozpočtové opatření ve výši 200 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí sociálních zařízení
MŠ Komenského (III. etapa).
- RM schválila odstoupení od smlouvy
o dílo na zateplení MŠ v Nerudově ulici
se společností WEBEL, s.r.o., Brno a vyhlášení nového výběrového řízení na tuto zakázku.

17. schůze - 29. června
- RM vzala na vědomí výsledek kontroly
Domu dětí a mládeže Telč.
- RM schválila pronájem prostor kotelen
v objektech č.p. 10 a 71 na nám. Zachariáše z Hradce a ZŠ Masarykova společnosti
Jihlavské kotelny, s.r.o.
- RM vzala na vědomí informaci o dalším
postupu ve věci reklamace nátěru oken ZŠ
Masarykova.
- RM schválila rozpočtové opatření ve výši 200 tis. Kč na financování akce Fitness
u rybníka Roštejn.
- RM schválila zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 281/1 v obci a k.ú.
Telč.
- RM schválila zveřejnění záměru pronájmu
pozemku parc. č. 482/11 o výměře 308 m2
v obci a k.ú. Telč k účelu chovu drobného
domácího zvířectva.

Konzultační den
rady města
pondělí 24. 8. ve 13.00 hod.
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

Dotace pro podnikatele
Kraj Vysočina v rámci Fondu Vysočiny vyhlásil v letošním roce opět dotační program
ROZVOJ PODNIKATELŮ 2015. Jde
o dotační program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení. Maximální výše příspěvku je
150 tis. Kč s tím, že maximální dotace může být 40% celkových nákladů. Žádosti se
podávají do 21. srpna 2015. Více informací
na internetových stránkách Kraje Vysočina:
www.kr-vysocina.cz v sekci Fond Vysočiny.
Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje
a územního plánování MěÚ Telč.

Nezaměstnanost
v červnu
ČR 6,2% (květen 6,4%)
Kraj Vysočina 5,6% (květen 5,8%)
Správní obvod Telče 5,3% (květen 5,8%)
Telč 5,8% (květen 6,5%)
Obce pod 5% hranicí:
Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Jindřichovice, Knínice, Krahulčí, Markvartice,
Mrákotín, Mysletice, Nevcehle, Olší, Ořechov, Rozseč, Řásná, Řídelov, Sedlatice,
Sedlejov, Urbanov, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec.
Nezaměstnanost nad 15% nevykazuje žádná obec, nejvyšší, 14,3%, má Vanůvek.
Červnová čísla nezaměstnanosti ve městě
a regionu jsou nejnižší za několik posledních roků.
Zdroj: Statistiky ÚP

V pondělí 22. června se pátého zasedání
zastupitelstva města v Konírně zámku zúčastnilo 19 zastupitelů. Omluvili se pouze
Bedřich Burian a Miloš Novák.
Určitě nejdůležitějším rozhodnutím, které
po obsáhlé rozpravě zastupitelé přijali hlasy všech přítomných, bylo založení svazku obcí. Hlavním předmětem jeho činnosti bude zabezpečení služeb při nakládání
s odpady a vstup města do tohoto, zatím
nepojmenovaného, svazku. Současně zastupitelé rozhodli, že město bude ve svazku zastupovat místostarosta Pavel Komín.
V dalších bodech pak zastupitelé schválili
Závěrečné účty a účetní uzávěrky svazků
obcí, jejichž členem je město řadu let, Českého dědictví UNESCO a Železnice Kostelec – Slavonice. Na programu zasedání
byl také prodej bytové jednotky v bytovém
domě čp. 214 v Radkovské ulici, který zastupitelé schválili, a rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.
č. 710/5 v Hradecké ulici.
Oficiální zápis z jednání zastupitelstva najdete na http://www.telc.eu/
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Dobročinný obchod
Sdílení
Od 1. července je otevřen v centru Telče
nový, dobročinný obchod obecně prospěšné společnosti Sdílení. Vznikl za účelem
získat další zdroj financování pro domácí
hospicovou péči. Inspirován je zkušenostmi ze západní Evropy, kde podobné organizace dobročinné obchody běžně provozují. Sdílení předpokládá, že obchod bude
i dalším nástrojem osvěty široké veřejnosti. Nakupující v obchodě podpoří nejen
činnost obecně prospěšné společnosti, ale
současně i výrobce zboží, kterými jsou zejména chráněné dílny. Realizace dobročinného obchodu byla finančně podpořena
firemními a soukromými dárci. Zvláštní poděkování patří firmě M&M inženýring, s.r.o., Nadačnímu fondu Avast a Úřadu práce v Telči. Obchod najdete v ulici
Na Můstku 36 při vstupu na náměstí
Zachariáše z Hradce od parkánu. Otevírací doba: po-pá 9:00 –17:00, so - ne
10:00 - 16:00. Aktuality z obchodu je
možné sledovat na facebooku www.facebook.com/dobrocinnyobchodsdileni
Jana Bělíková
TL 8/2015

Radosti a starosti telčského starosty
Prázdniny jsou v polovině
Červenec utekl jako voda a k nelibosti školáků se prázdniny přehouply do své
druhé poloviny. V té první půlce se ale určitě v Telči nikdo nenudil. Krásné koncerty předvedli jak profesoři, tak i studenti
dalšího ročníku Francouzsko-české hudební akademie. A navíc se v příštím roce rýsuje její rozšíření o další aktivity.
První týden Prázdnin v Telči nenechal nikoho na pochybách, že 33. ročník bude
opět skvělý. A to má před sebou v srpnu
třeba Divadlo Sklep anebo Lenku Filipovou. Zámek nabídl řemeslné trhy, kostýmované prohlídky i divadlo. A v srpnu se
určitě kromě jiného těšíme na noční prohlídky s Ivo Jahelkou. Zatěžkávací zkouškou pak prošla Telč v prostředním červen-

Unikátní prostředí, unikátní soutěžní rampa, účast špičkových závodníků a jejich
skvělé výkony, to dodalo tomuto závodu prestiž. A když se k tomu přidala dobrá práce pořadatelů, obavy některých místních byly plané. Je to ale samozřejmě věc
názoru, zda se mají na náměstí odehrávat
kulturní, sportovní a společenské akce, nebo zda to má být prostor pro klidnou procházku a rozjímání. Já jsem přesvědčen, že
se tam vejde obojí.

za následek i vystoupení některých obcí.
Rozhodnutím ministra jsou neplatná nejenom rozhodnutí Krajského úřadu, ale neměla proběhnout ani exekuce, kterou se
Jihlava domáhala části peněz. SVAK samozřejmě bude po Jihlavě požadovat vrácení těchto peněz. Ale hlavně navrhuje
znovu se vrátit k jednacímu stolu a navázat na dílčí dohody z předchozích jednání, které se ale zatím nepodařilo dotáhnout
do úspěšného konce.

Krajský úřad rozhodovat neměl

Poděkování od prezidenta
i hejtmana

Ve „vodárenském“ sporu s Jihlavou došlo
v červenci k podstatnému obratu. Ministr vnitra totiž prohlásil za nicotná všechna čtyři rozhodnutí Krajského úřadu,
na jejichž základě musel Svaz vodovodů
a kanalizací Jihlavsko (SVAK) vyplatit

„Čas letí jako bláznivý...“ se zpívá v jedné
písničce. A to, že Telč navštívil pan prezident, po měsíci překryla řada dalších událostí. Přesto bych se chtěl k této významné návštěvě vrátit a poděkovat všem, kteří
se na její organizaci podíleli. Nebylo vůbec jednoduché splnit všechny požadavky ochranky a protokolu, ale vše klaplo
na jedničku. A poděkovat chci i vám všem,
kteří jste přišli pana prezidenta v Telči
pozdravit a zapojili jste se do diskuse. Ať
už s jeho názory souhlasíte či ne, vážím si
toho, jak jste svůj postoj dokázali prezentovat. I to je důkazem, že Telč je kulturním městem. A rád za to tlumočím poděkování jak od pana prezidenta, tak i od pana
hejtmana.
Roman Fabeš

Rekonstruovaný Panský dvůr. Místo, které by mělo přivést do města další návštěvníky.
Foto: Ilona Jeníčková

covém víkendu. Tradiční horácký jarmark
byl jako každý rok cílem nakupujících ze
širého okolí. A když se k tomu přidal Den
otevřených dveří v Panském dvoře, nebylo divu, že už od časného rána nebylo kde
zaparkovat... Na své si ale přišli i zájemci o sport. Na golfu se sešli nejlepší čeští
junioři, aby bojovali o účast na prestižním
celosvětovém finále turnaje Nick Faldo series. Na Štěpničák se po roce vrátily dračí
lodě a opět to byly líté souboje. Nejvíc se
ale diskutovalo o BMXtreme festu 2015.
To proto, že se letos uskutečnil na náměstí.
TL 8/2015

Jihlavě celkem zhruba 130 milionů korun.
Po více než dvou letech se tedy potvrdilo
to, co od samého počátku SVAK tvrdí, tedy že má dojít k majetkovému vypořádání
na základě platných stanov formou uzavření smlouvy o vzájemném majetkovém vypořádání. Jihlava ale toto odmítla a zvolila cestu dílčích kroků přes Krajský úřad.
Jak se nyní ukázalo, tato cesta byla špatná.
Bohužel ale výrazně poškodila jak SVAK,
tak i členské obce. Tím, že musel SVAK
Jihlavě vyplatit tak velkou částku, došlo
k podstatnému omezení investic a mělo to

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II.
III.

24. 8.
25. 8.

IV.
V.

26. 8.
27. 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
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Prezidentská hodinka
Svět a náš životní styl se neustále zrychlují. Slova „dělej“, „rychle“, „rychleji“... ovládají nejen ty v produktivním věku, ale často
i seniory. Včetně toho v Česku nejznámějšího, prezidenta Zemana.
Zatímco jeho předchůdce, Tomáš G. Masaryk, si před téměř 80 lety vyhradil na oficiální návštěvu Telče (i s cestou ze Židlochovic)
prakticky celý den, ten současný ji stihl za pouhou hodinu. Nový rekord v délce prezidentských návštěv města je na světě! V 17
hodin ho na náměstí uvítal Zachariáš z Hradce s manželkou Kateřinou. To vzápětí zopakoval v obřadní síni radnice starosta Roman Fabeš. Ve stručném představení města neopomenul ani stinné
stránky současnosti. Nezaměstnanost i snahu státní administrativy
omezit některé agendy v malých městech. „Právě Vaše vláda rozhodla o zřízení obcí s rozšířenou působností, malých okresů, což
významně přiblížilo veřejnou správu občanům. A teď nám hrozí zrušení katastrálního úřadu,“ obrátil se na prezidenta staros-

ta. Prezident za přivítání krátce poděkoval a konstatoval, že Telč
z dřívějších návštěv dobře zná. Pak již následovala dvacetiminutovka dotazů přítomných zastupitelů, starostů obcí a podnikatelů.
O půl šesté se objevil prezident na pódiu na náměstí, kde ho čekalo několik set obyvatel jak z Telče, tak z okolí. Opět po krátké
zdravici, ve které zaznělo to, co v Telči rádi slyšíme: „Jsem rád,
že jsem v nejkrásnějším městě Vysočiny, a to není bonmot,“ překvapil mistr bonmotů přítomné, a pokračoval, „to je pravda, pan
hejtman může potvrdit, že jsem to ani letos, ani loni neřekl v žád-

ném jiném městě Vysočiny, a neřeknu to ani zítra v Havlíčkově
Brodě.“ A následovalo rýpnutí do krajské metropole: „A už vůbec
ne v Jihlavě, protože tam si zohyzdili jedno z nejkrásnějších náměstí v republice ohyzdným obchodním domem.“ Opět následovaly otázky přítomných. Jak to na podobných „lidových“ shromážděních bývá, první se přihlásil autor vynálezů, které nabídl
prezidentovi pro zlevnění jeho snu, průplavu Dunaj – Odra. Aby

se dostalo na další dotazy, musel prezident toto Telči vzdálené téma docela rázně ukončit. V odpovědi na jeden z dalších pak zaznělo pro Telčany lichotivé: Až bude mít prezident vnuky, tak bude na nich chtít, aby na dovolenou jezdili také do Telče. Za chvíli
asi znělo v uších přítomným i nepřítomným ortodoxním ochráncům přírody, možná i památkářům, když prezident prozradil jednu svou myšlenku, která ho údajně napadla, když před časem seděl na břehu rybníka Rožmberk: „Kdyby žil Jakub Krčín z Jelčan
v dnešní době, tak by ho určitě nepostavil. V jižních Čechách by
zůstaly chráněné mokřady se spoustou komárů a nikdo by tam nejezdil.“ Blížila se 18. hodina, prezident se podepsal do městské
kroniky a připnul na městský prapor prezidentskou stuhu. Hodina
vyhrazená pro návštěvu města byla pryč. Stejně jako v 18:05 prezidentská kolona.

Na co odpovídal prezident

Foto: Ondřej Rázl a Ilona Jeníčková
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Ve dvacetiminutovce vyhrazené pro otázky na prezidenta Miloše
Zemana v radniční síni se neodehrála žádná „palba“. Při obecně
známých názorech současného muže z Hradu se tak tazatelé především dočkali potvrzení svých postojů. Proto nepřekvapí, když
všichni na otázku TL, zda byli s reakcí hlavy státu spokojeni,
odpověděli kladně. Luďku Ruxovi dokonce Miloš Zeman nabídl prošetření jeho dotazu na smysluplnost přidělení třísettisícové
dotace jedné cukrárně z pohledu rovnosti v podnikání. Zastupitel
Stanislav Vyvadil našel u prezidenta podporu pro svůj názor, že
česká média neinformují o krizi na Ukrajině objektivně. Podnikatel Ivan Křen byl spokojený s kritickým postojem prezidenta
k umělé devalvaci koruny. Telčský rozměr tak měla jen prezidentova reakce na uvítací slova Zachariáše z Hradce alias Jana
Kalety: „Krása Vaší Telče je zde již pět set let. A já se teď zamýšlím nad tím, co tu zůstane krásného po našich generacích. Mám
obavy, že nic moc...“
/z/
TL 8/2015

Místostarosta informuje

Farmářský trh

Bylo, je a bude v Telči.
Zimní stadion
Teď, v létě, zimní stadion? Ano, a hned
ve dvou verzích. Tou první je, jak jistě víte, že ve sportovním areálu v Tyršově ulici probíhá čilý ruch na novém zimním
stadionu, který bude využíván převážně
přes zimní období. A ta druhá? Lokalita
po „starém“ zimním stadionu, místo, které v budoucnu bude využíváno celoročně.
A proto nyní přichází zásadní otázka, jak
tento areál v blízkosti náměstí, rybníka,
školního a sportovního areálu, zámeckého parku, navíc v obytné zástavbě, využít.
Velmi mě těší, že vám tato otázka není cizí
a přicházíte s nápady na nové využití daného území. Konstruktivním nápadům, jak
vidíte „nový starý“ zimní stadion, se ne-

v Telči

sobota 22. srpna

bráníme a budeme se je v co největší míře
snažit zapracovat do připravovaných plánů. Je to místo, kde by si každý měl najít „to své“. Vaše názory obsahovaly široké
spektrum podnětů, od amfiteátru s kaskádovitě tekoucí vodou, sportovně – rekreační areál, napojení na prostor zámeckého
parku, nová parkovací místa až po rozšíření obytné zástavby. Určitě neopomineme
inspiraci v zahraničí, kde řada měst stála
před podobnou otázkou jako my dnes. Budu velmi rád, pokud s námi budete v této
otázce spolupracovat i v nadále a brzy se
budeme společně těšit z nového městského prostoru, kde na ten starý zimní stadion
budeme vzpomínat.
Pavel Komín

od 9 do 15 hodin
náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry ● regionální
pivo ● uzeniny ● domácí oplatky ●
sušené ovoce ● pečivo ● med a medovinu ● koření ● výrobky z rakytníku ●
zeleninu ● sazenice ● produkty zdravé
výživy ● přírodní kosmetiku

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

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.

Vyjádření Sdílení o.p.s.
Aktuální otázka. Co tady bude?

Foto: Ilona Jeníčková

Speciální svozové vozidlo Mitsubishi Fuso Služeb Telč sveze po městě v průběhu týdne přibližně 1,5 t bioodpadu. Ten je poté shromažďován ve velkoobjemovém kontejneru
v sídle společnosti a následně končí v Kompostárně Podyjí u Dačic.
Foto: Radek Bock
TL 8/2015

V poslední době jsme se několikrát setkali s názorem, že naše organizace v rámci
své činnosti propaguje či prezentuje různá
kontroverzní témata, jako je (ne)očkování,
porody doma apod. Ráda bych proto touto
cestou veřejně prohlásila, že tomu tak není. Není ambicí Sdílení usilovat o osvětu
v této oblasti. Sdílení však nemůže ovlivňovat náplň osobních volnočasových aktivity svých spolupracovníků, mezi které patří například i Lucie Váchová, která
je v současné době na mateřské dovolené
a která osobně a výhradně pod svým jménem pořádala například 18. 11. 2014 v Čajovně Scivias besedu o očkování. Vyjádření Lucie Váchové naleznete v Listárně TL.
Bc. Michaela Čeřovská
ředitelka Sdílení, o.p.s.

http://www.sdileni-telc.cz
Sídlo: Masarykova 330, Telč
(poliklinika)
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Bez Dixielandu. Bohužel
Psát nekrolog je vždy těžké. Psát nekrolog o někom, kdo za dobu své existence
rozdával jen radost a dobrou pohodu je
dvakrát těžší. Zprávu, která se od letošního jara šířila mezi příznivci Dixieland
Jazz Bandu Telč, potvrdil TL organizační
vedoucí souboru Lubomír Bláha: „V dubnu, na tradiční vzpomínce na seskok výsadku Out Distance u Ořechova, jsme se
rozloučili s vystupováním. Došli jsme
k tomu po zralé úvaze, že v nejlepším je
dobré přestat.“ Je těžké hledat důvody tohoto rozhodnutí. Jeden z nich ale nepřímo
Lubomír Bláha prozradil. Čas. „Zkoušeli jsme poctivě každý týden, protože jsme
amatéry. I když se taky říká, že zkouší jenom zbabělci. Profesionálové v tomto
žánru třeba nezkouší, jsou rozehraní. To
my jsme si dovolit nemohli. Naše rodiny

si na našeho koně zvykly, přesto budou asi
rády ...“ Dixieland Jazz Band Telč vznikl v roce 1989 a tvořili jej převážně učitelé. Za čtvrtstoletí své existence vstoupil
nenahraditelně do hudební historie Telče.
Právem mu byla v roce 1998 udělena jedna z prvních Cen města. Počet vystoupení,
a jejich místa, nemá Lubomír Bláha přesně evidované. Asi je již nikdo nespočítá.
„Hráli jsme se stejným nasazením v Praze
jako v Urbanově, stejně tak ve Vídni, Karlových Varech nebo Puklicích. Reprezentovali jsme Telč v Rakousku, Německu
a ve Švýcarsku. Všude nás krásně přijali.“ V případě tohoto „nekrologu“ příznivci kapely mohou stále doufat, že ... Přesto
na závěr uveřejňujeme slova Lubomíra
Bláhy: „Rád bych poděkoval všem, kteří
nás měli rádi, a za jejich milý zájem.“ /z/

Budou nás propagovat
zámecké kaple
Ještě tento podzim se na telčský zámek vrátí kamery České televize. V kaplích sv. Jiří a Všech svatých zde bude štáb Patrika Diviše natáčet jeden díl seriálu, který
se bude věnovat právě zámeckým kaplím.
TL to potvrdila režisérka pořadu Michaela Rozbrojová: „Scénář napsal Josef Fišer. V telčském dílu nám především půjde
o zachycení spirituality pánů z Hradce.“
V průvodním textu scénáře si můžeme přečíst: Hradní a zámecké kaple jsou často tím
nejhonosnějším, co na šlechtickém sídle
můžeme najít. Ale také místa nabitá energií
a někdy i opředená tajemstvím. Ve srovnání s velkými kostely jsou to spíše místa stísněná a intimní. Nikdy nesloužily velkému
množství lidí, ale soukromým projevům
zbožnosti svých majitelů. Přesto si v ničem
nezadají s honosnými chrámy, nejen svojí
architekturou a vybavením, ale i atmosférou. Zámecké i hradní kaple jsou dodnes živými místy. Konají se zde svatby, křty nebo
duchovní koncerty... Vedle telčské lokace
zavítá televizní štáb například také na Křivoklát, Konopiště a do Valtic. Název pořadu ani jeho uvedení ve vysílání, které se
předpokládá v příštím roce, nebylo v době
uzávěrky TL známé.
/z/

Výtvarný salón
ve Staré Říši

Foto: Ilona Jeníčková

XXI. ročník Francouzsko-české hudební
akademie organizačně a finančně podpořily:
Ministerstvo kultury ČR ● Kraj Vysočina ● Město Telč ● Služby Telč ● ZUŠ Telč ●
Státní zámek Telč ● Univerzitní centrum Telč ● Římsko-katolická farnost Telč ● Kanonie premonstrátů v Nové Říši ● Průmstav Praha ● Chesterton Telč ● Praktik Mareček ● Ekoplast Štancl ● Maxxisample ● Seto Dačice ● Centropen Dačice ● Brokis
Janštejn ● spol. Jan Becher, Karlovy Vary ● Total Praha
Organizační tým akademie děkuje všem uvedeným a také těm, kdo si zakoupili publikaci Proměny telčských domů. Výtěžek z jejího prodeje je formou finančního daru
použit pro realizaci akademie.
Ing. Milan Svoboda, ředitel ČFA, o.p.s.
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Od 7. do 16. srpna se v bývalém ateliéru výtvarníka Jana Floriana ve Staré Říši (čp. 209)
uskuteční pozoruhodný kulturní projekt.
Na výstavě obrazů zde představí své práce
především tvůrci z rozvětvené „florianovské“ rodiny: Magdalena, Vojtěch a Michaela
Křenkovi, František a Josef Florianovi, Karla
Nixová, Karla a Jan st. Florianovi, Jiří Tomeš
a Martin Cambálek. Výstavu zahájí v pátek
7. srpna v 17 hodin Karla Nixová. Následující víkend pak bude výstava přístupná v sobotu 8. srpna od 9 do 19 hodin, v neděli 9.
srpna od 10:30 do 19 hodin. Další dny pak
po telefonické domluvě na tel 725 047 502.

Připravuje se

Skřipky
– dyndy na Horácku
Koncert a setkání skřipáckých kapel u příležitosti narození bratrů Mátlových, průkopníků skřipácké muziky na Telčsku. Neděle 20.
září od 16 hodin na zámku v Telči.
TL 8/2015

Zámecký park. Líbí, nelíbí?
Den před uzávěrkou minulého vydání TL
jsme obdrželi kritický příspěvek k právě končící I. etapě revitalizace zámeckého parku. Mladá absolventka Mendelovy
univerzity v oboru krajinné inženýrství
Eva Pýchová na ní shledala řadu nedostatků. Je její názor ten zaručeně správný? To
je otázka. Určitě ne pro čtenáře TL, i když
většina z nich má zahrádku. Kdo z nich
ale rozumí zámeckým parkům anglického
či francouzského typu? Abychom mohli
o problému objektivně informovat, požádali jsme o vyjádření ty, kdo o revitalizaci
parku z odborného hlediska rozhodovali:
Generální ředitelství Národního památkového ústavu v Praze a Územní památkovou správu v Českých Budějovicích. Dnes

tak můžeme zájemcům představit stanoviska obou stran. Vzhledem k jejich rozsahu je najdou v Listárně TL na stránkách
města www.telc.eu. Je na každém, zda se
přikloní k názoru Evy Pýchové, že např.
kaliny u skleníku neměly být vysazeny
v pravidelném záhonu či že růže na zvolená místa nepatří. Nebo naopak přijme vysvětlení Pavla Jerieho z NPÚ. Jedno ale
čtenáře TL určitě potěší. Jak Eva Pýchová,
tak Pavel Jerie se shodli, že je potřeba vyčistit zákoutí u Ulického rybníka pod včelínem. A především sdělení Pavla Jerieho
k této připomínce: „Ve druhé polovině roku 2015 zde proběhne výstavba parkové
cesty, při níž se počítá s vyčištěním břehu
na pozemcích ve správě NPÚ.“
/z/

Díky kulturnímu spolku Oblast bude
i v srpnu možnost spojit návštěvu nového
židovského hřbitova na Oslednicích s kulturním zážitkem. V obřadní síni hřbitova se
totiž uskuteční postupně šest výstav mladých umělců. Na počátku měsíce to budou
akrylové práce Jana Suchého a instalace
slováka Jána Valíka společně s japonskou
malířkou Akiko Ueda, dále instalace ušité přímo pro židovský hřbitov od Štěpánky Kotkové a Petry Lacinové a vynechat
bychom neměli ani výstavu fotografií a instalací telčských Jakuba Myslína a Michaely Čermákové na přelomu srpna a září.

Foto: Ilona Jeníčková

Obětavou a záslužnou aktivitu spolku završí druhý díl festivalu Divadelní Oblast
28. srpna s výjimečným pátečním večerním programem. Pořadatelé pro něj využijí areál židovského hřbitova a vystoupí na něm mezinárodní uskupení TEATR
NOVOGO FRONTA s pohádkovou groteskou Jungle Joke, tanečně dramatický
spolek LOCO:MOTION s polo-improvizovaným divadlem a tajemný surrealistický GERARD LOJ. Na závěr zahraje a zazpívá Lucie Palonciová.
Více: http://ateliersin.tumblr.com

Netradiční větrání v Lidéřovicích
Pokud jste se někdy chtěli do lidéřovického kostela podívat, a byl zavřený, nabízí se v závěru prázdnin ojedinělá příležitost k prohlídce této zajímavé stavby.
V neděli 30. srpna po celé odpoledne bude tomu v kostele sv. Linharta jinak než při všech předchozích „větráních
kostela a varhan“. Větrání bez programu zpřístupní kostel každému, kdo si jej
bude chtít sám prohlédnout nebo v něm
prostě v tichu strávit nějaký čas. Architektura a atmosféra této národní kulturní památky, kterou prokazatelně stavěla
stejná huť jako telčský kostel sv. Jakuba,
jsou totiž mimořádně působivé. „Proto
se tentokrát obejdeme bez hudby a beze
slov,“ uvedl ve zprávě jeden z organizátorů většiny Větrání Jan Jelínek.
TL 8/2015

Srpen
na židovském hřbitově:
výstavy i divadlo

Foto: Vojtěch Jelínek

Židovský hřbitov
v srpnu
1/8 – 7/8 ● Jan Suchý
ve jménu Jan Hruby, papír/akryl
8/8 - 14/8 ● Ján Valík + Akiko Ueda
Závan zvenku, malba/kresba/instalace
15/8 - 21/8 ● Štěpánka Kotková
Status nascendi - site-specific instalace
22/8 - 28/8 ● Jana K. Kudrnová
Z lesa, grafika/ilustrace
28/8 ● Divadelní OBLAST - Akt II
Teatr Novogo Fronta, Loco:Motion, Gerard Loj, Lucie Palonciová
29/8 - 4/9 ● Jakub Myslín + Michaela
Čermáková
Nečekaně spojeni, fotografie/instalace
5/9 - 11/9 ● Petra Lacinová
Stella Maris, site-specific instalace
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Policie ČR Telč informuje
Opilci za volantem
● V sobotu 13. června kolem půl jedné v noci řešili policisté dopravní nehodu
na silnici mezi Vanůvkem a Telčí. Řidička
Audi zde vyjela mimo komunikaci do příkopu, kde následně narazila čelně do stromu. Při dopravní nehodě se pětadvacetiletá žena těžce zranila a musela být letecky
transportována do nemocnice v Brně. Dechová zkouška nemohla být u ženy z důvodu jejího zranění provedena, proto byl zajištěn odběr krve. Provedeným rozborem
byla zjištěna hodnota 1,03 promile alkoholu v krvi řidičky.
● V neděli 14. června kolem třetí hodiny v noci havarovala osmačtyřicetiletá řidička Škody Felicie jedoucí od Staré Říše
na Telč v katastru Dyjice. Vlivem nepřiměřené rychlosti vyjela mimo komunikaci, kde se vozidlo převrátilo na střechu. Při
nehodě se žena zranila a byla převezena
do jihlavské nemocnice, kde byla hospitalizována. Policisté u ní provedli dechovou zkoušku, při které jí naměřili hodnotu
1,09 promile alkoholu. Opakovaná zkouška u ní vykázala hodnotu 1,11 promile alkoholu. Policisté řidičce na místě zadrželi
řidičský průkaz.
● V sobotu 20. června kolem půl čtvrté odpoledne provedli policisté v Krasonicích
dechovou zkoušku u šestatřicetiletého řidiče Citroenu Saxo. Naměřili mu hodnotu
1,29 promile alkoholu. Zakázali mu další
jízdu a zadrželi řidičský průkaz.
● O týden později jel po třetí hodině v noci mezi Telčí a Horní Myslovou ve Škodě
Felicii jednadvacetiletý řidič. Při kontrole policisté zjistili, že je zjevně opilý a následně mu naměřili 1,53 promile alkoholu. Navíc při kontrole nepředložil řidičský
průkaz. Muže policisté převezli na obvodní oddělení.

Dlažební kostka v okně
Policejní inspektor sdělil podezření ze
spáchání přečinu porušování domovní
svobody devětadvacetiletému muži z Telčska, který ve středu 27. května před desátou hodinou dopoledne prohodil dlažební kostku skleněnou výplní okna u domu
v Třešti. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

Pěstírna konopí. Už i u nás
Policisté dopadli muže, který si v půdních
prostorách domu v obci na Telčsku zřídil
velmi profesionální pěstírnu konopí, které
pěstoval za účelem získávání marihuany.
Při zákroku nalezli kriminalisté více než
350 rostlin konopí a vysoce sofistikované
zařízení plně automatizované pěstírny. Postr. 8

licejní komisař zahájil trestní stíhání pětašedesátiletého muže, který byl obviněn ze
spáchání zvlášť závažného zločinu. Jedná
se o cizince, který žije trvale na území jiného státu EU a v obci na Telčsku v současné
době pobývá. Muž byl vzat do vazby.

Vloupání do chaty
Policisté pátrají po pachateli, který se v katastru Sedlatic vloupal do rekreační chaty. V době od nedělního večera 21. června
do začátku července zde odcizil travní sekačku, několik lahví alkoholu a starší jízdní kolo. Krádeží způsobil pachatel škodu
necelých osm tisíc korun.

Pro alkohol do sklepa
V době od neděle 6. června do sobotního
večera 27. června vnikl do domu na ulici 9.
května zatím neznámý pachatel, který zde
ze sklepa odcizil desetilitrový dubový soudek se slivovicí. Z dalšího sklepa odcizil několik lahví alkoholu. Krádeží vznikla majitelům celková škoda přes šest tisíc korun.

Dopadli vandala
Policisté velmi rychle objasnili poškození
motocyklu, ke kterému došlo v sobotu 11.
července v Tobiáškově ulici. Pachatelem
byl jednadvacetiletý muž z Prahy, který
sem přijel se svými přáteli na dovolenou.

Zničil senáž
Policisté pátrají po pachateli, který v katastru Bohuslavic poškodil 19. června balíky jetelové senáže, na kterých prořezal balicí fólii. Způsobil škodu za cca 5 tis. Kč.

Nález munice
V pondělí 6. července přijali policisté
oznámení od muže, který při úklidu zakoupené nemovitosti v Kostelní Myslové nalezl různé druhy munice. Místo nálezu policisté zajistili proti vstupu nepovolaných
osob a přivolali policejního pyrotechnika.
Pyrotechnik předměty identifikoval jako
světlici, desítky kusů zábavní pyrotechniky a pěchotní munici. Nalezenou munici
pyrotechnik zajistil a odvezl k provedení
dalšího opatření.
Celou zprávu naleznete v Listárně TL
na www.telc.eu
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)

Zubní pohotovost
o víkendech

v srpnu
2. srpna
Telč, MUDr. Miloš Štumar
Svatojánská 431, 567 223 818
8. srpna
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
Centropen, 384 423 430
(dtto 9. srpna)
Jihlava, MUDr. Milan Šulc
Vrchlického 2497/57, 567 574 570
9. srpna
Jihlava, MUDr. Anselma Švandová
Zrzavého 4259/12, 604 246 650
15. srpna
Dačice, MUDr. Ivana Pelikánová
Nemocnice Dačice, 384 358 297
(dtto16. srpna)
Jihlava, MUDr. Tomáš Vaněk
Slavíčkova 2, 567 210 991
16. srpna
Třešť, MUDr. Zdeněk Vašek
Palackého 1334, 567 234 450
22. srpna
Dačice, MUDr. Marie Matoušková
Nemocnice Dačice, 384 358 291
(dtto 23. srpna)
Třešť, MUDr. Soňa Vašková
Palackého 1334, 567 234 455
23. srpna
Jihlava, MUDr. Lenka Vítů
Březinova 62a, 567 333 470
29. srpna
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
Centropen, 384 423 430
(dtto 30. srpna)
Větrný Jeníkov, MUDr. Iva Vondráková
ZS Větrný Jeníkov, 723 628 600
30. srpna
Jihlava, MUDr. Taťána Vrbková
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
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
ZO ČZS v Telči

Prodej
zahrádkářských přebytků
každou sobotu od 7 hodin
Dům zahrádkářů, U Horní brány
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Platinová svatba manželů Pešových!

Když láska trvá 70 let

Inspirace z České inspirace
CHRADEC KRÁLOVÉ

29. 8. - 13. Mezinárodní nábřeží paromilů, Smetanovo a Eliščino nábřeží, náměstí
5. května
Letní setkání milovníků páry. Velké parní mechanizmy, hasičské stříkačky, modely parních strojů. Dětská železnice, na řece
Labi plující parníčky

CHEB

28. – 29. 8. - Valdštejnské slavnosti
Historické slavnosti.
Svatba je událost, při které si snoubenci slibují, že spolu budou až do smrti, v dobrém
i zlém, ve zdraví, v nemoci a podobně…
Po čase někdo změní názor a již ten vztah
tak optimisticky nevidí. Pokud manželství
trvá 30, 40, 50 let, už si říkáme, jak to spolu
mohli vydržet. A když někdo spolu žije 70
let, připadá nám to jako neskutečný zázrak.

Můžeme být pyšní na to, že v Telči takové
manželství máme. Jsou to manželé Pešovi,
kteří oslaví platinovou svatbu. Paní Miluše
Pešová a pan Václav Peš si své ANO řekli
v neděli 5. srpna 1945 v Telči. Nedalo mi
to a musela jsem se zeptat na návod, radu,
jak na to. Seznámili se na taneční zábavě,
a jak říká paní Pešová, Václav mne vyzval
k tanci a již mne nepustil. Po svatbě spo-

lu podnikali v kadeřnictví, narodili se jim
dva synové a nyní se jim již rozrostla rodina nejen o vnoučata, ale i o pravnoučata.
Pan Peš se dlouho věnoval svému koníčku, malování. Jeho obrazy zdobí celý dům.
A doplňují je krásné kytičky, o které se zase
stará paní Pešová. Oba souhlasí, že to chce
hlavně hodně tolerantnosti, ohleduplnosti a lásky. Rozdělit problémy na podstatné
a nepodstatné. A když slouží zdraví, jde to
vše samo. Je to boj, který nesmí mít vítěze, ale vždy dva spoluhráče, kteří táhnou
za jeden provaz. A když se zeptám, jestli
jim to manželství připadá opravdu dlouhé,
pan Peš se usměje a řekne: „Ale kdepak, je
to jako včera!“
A přesně tak mi připadají, jako dva lidé,
kteří se seznámili nedávno. Stále zamilovaní a usměvaví. A když bude zdravíčko sloužit, věřím, že jim budeme moci gratulovat
ještě k dalším výročím. V polovině srpna
poblahopřeje za celé město platinovým novomanželům starosta Roman Fabeš.
Miluše Nechvátalová
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22. 8. – Opereta na zámku – O. Nedbal
– Polská krev
Představení se koná na III. nádvoří st. hradu a zámku v Jindřichově Hradci.

KUTNÁ HORA

20. - 23. 8. - TyjátrFest
Letní multikulturní festival, přehlídka autorských divadel malých forem, hudební
vystoupení, výstavy.

LITOMYŠL

21. - 23. 8. - Memoriál Elišky a Čeňka
Junkových
Státní zámek Litomyšl.
Výstava historických vozidel na prvním
zámeckém nádvoří. Bohatý doprovodný
program.

POLIČKA

21. - 23. 8. – Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož
hlavní scénou je poličské náměstí – klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba.
Tentokrát i s příjezdem královské družiny
se zakládací listinou města a staročeským
jarmarkem.

TELČ

Počasí v červnu
Zvláště první polovina měsíce byla velmi
teplá. Převažovala jen malá oblačnost a denní maximální teploty vystupovaly na 24 až
29°C. Srážky byly spíše ojedinělé, ve spojení s bouřkami a ve formě dešťových přeháněk až silné intenzity. Zlom nastal ze 14.
na 15. 6., kdy maximální teplota klesla z 26°C
a na 17°C. Naštěstí tato změna u nás proběhla
bez větších problémů. Druhá polovina měsíce
byla už celkově chladnější, s větší oblačností
a častějšími srážkami. Ty byly ve formě přeháněk nebo trvalejšího deště, ale bez bouřek.

JINDŘICHŮV HRADEC

Maximální teploty vystupovaly jen na 15 až
20°C, noční minima klesala pod 10°C a přízemní minima dokonce, naštěstí jen ojediněle,
až na 2°C. Byla to velmi chladná rána. Koncem měsíce oblačnosti ubývalo, oteplilo se
a maximální teploty vystupovaly opět na letní
hodnoty 21 až 26°C. Měsíc hodnotíme teplotně jako slabě nadnormální, srážkově jako mírně podprůměrný. I přes občasné vydatnější
srážky je velmi sucho, ani houby nerostou.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.

14. - 15. 8. - Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
tentokrát Setkání osobností Regionu Renesance.
Setkání celebrit renesančního času, gastronomická soutěž podle Magdaleny Dobromily Rettigové, ukázky tradičních řemesel.

TŘEBOŇ

13. 8. - Mezinárodní jazzová setkání
Masarykovo náměstí
Yvonne Sanchez, Black Buřiňos a String
Trio J.A.J. - část festivalového programu je
Ozvěnou festivalů České inspirace.
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PRO ODVÁŽNÉ. Lezecké stěny v Panském
dvoře. Budí pozornost nejen dětí.
Foto: Lukas Neasi.com,
Ilona Jeníčková, Roman Pokorný

Panský dvůr Telč

KOLA. V červenci jsme viděli kola na náměstí v mnoha podobách. Ve vzduchu i v projektu
Jedeme pro Světlušku na podporu nevidomých cyklistů.
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Slavatovská 86
588 56 Telč
info@panskydvurtelc.cz
www.panskydvurtelc.cz
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Dnes představujeme: Studnice

Jako by nebyly. Ale žijí
Na počátku devadesátých let měla Telč 14 místních částí, tehdejší terminologií integrovaných obcí. Dnes má jedinou, Studnice.
V seriálu, ve kterém představujeme obce Mikroregionu Telčsko,
tak děláme výjimku. Nehovořím se starostou obce, ale s předsedou osadního výboru Romanem Neuwirtem. Rozhovor nemů-

Studnice

První zmínka
o obci
1356

Nadmořská
výška
603 m n. m.

Počet
obyvatel
83

že začít jinak než otázkou: Proč nejsou Studnice samostatné?
„Těžko se k tomu mohu vyjádřit. V roce 1990, kdy se samospráva do obcí vracela, jsem tady nežil. Nyní nám to již zákon
o obcích neumožňuje (obec, která se chce osamostatnit, musí
mít nejméně tisíc obyvatel, pozn. redakce), tak
je zbytečné o tom hovořit.“ Přesto se k tématu
samostatnosti v rozhovoru několikrát vracíme.
Na soužití s daleko větší Telčí si Roman Neuwirt nestěžuje. Věcně konstatuje: „Pokud něco chceme, musí vyjít iniciativa od nás a musíme za tou myšlenkou jít. Nemůžeme spoléhat
na to, že to napadne úředníky na telčské radnici. A logicky to trvá o trochu déle, než kdybychom byli samostatnou obcí.“ Důkazem, že Telč není ke Studnicím macechou,
je opravený objekt víceúčelové budovy. Je v ní společenská
Osadní výbor: Roman Neuwirt, Jan Staněk, Miroslav Mařík,
František Krejčí, Vít Tetour

místnost s klubovnou hasičů a kancelář osadního výboru. Rekonstrukci financovalo město, ale velkou pomocí byla aktivita
místních brigádníků v čele s Janem Hejdou. Podobně to bylo

a je s údržbou a opravami místních komunikací a veřejných prostranství v obci. Často vzpomínaným negativem přičlenění malých obcí k větším sídlům je to, že „vypadnou“ z různých databází a seznamů. Hledat kdysi samostatné obce, dnes místní části,
TL 8/2015

na internetu je často oříšek. Jako by nebyly. Neznamená to ale,
že nežijí. Právě Studnice to dokazují. Roman Neuwirt vypočítal,
že mezi 80 obyvateli Studnic je 20 dětí školního a předškolního
věku. Tedy jedna čtvrtina. Tomu odpovídá i zdejší život. Pečení
a zdobení vánočních perníčků pod vedením paní Vlasty Přibylové, besídky pro děti, které organizují Hana Krejčová a Helena
Vítů, výroba adventních věnců, to jsou jen namátkou vyjmenované akce zdejších žen. Jako nepatřičná byla má otázka na Mikuláše. Ve Studnicích je obecní, který s doprovodem obejde
všechny zdejší děti, samozřejmostí. Mladí, především ti odrostlejší, péči obci odvádějí. Svědčí o tom desítka pohárů za úspěchy zdejšího družstva v malé kopané a poháry hasičů. Byť jen
z okrskových soutěží, jak skromně poznamenává R. Neuwirt.
Z infrastruktury obce jsem již zmínil místní komunikace, hovořit ve Studnicích o vodovodu by byl protimluv. Plynofikace je
téma, které dodnes budí rozpaky. Pro Telč se její realizace zdála velkou investicí vzhledem k počtu zájemců o připojení v době, kdy téma bylo aktuální. Čas ale všechno mění. Ti, co tvrdili,
že plyn nepotřebují, zestárli a raději by ovládali plynový kotel.
Pro další je tohle médium stále příliš drahé. „Okolní obce plyn
mají, postupně se vyrovnaly i se zadlužením, které si plynofikace vyžádala. Kdybychom byli samostatní, tak by zde plyn byl.
Ale je to zase jen kdyby,“ konstatuje Roman Neuwirt. A s velkou nadsázkou dodává: „Až to jednou bude možné, máme pro
samostatnost všechny podmínky. Zvonička na návsi vypadá jako
kaplička, máme vyhlášený poutní kostel sv. Vojtěcha, jediný zasvěcený tomuto světci v brněnské diecézi, na Ostrážce podzemní
vojenský objekt, jaký nemá ani Telč, a disponujeme místem pro
svatby, svatebním kopcem, o kterém jste v Telčských listech již
psali.“ Zatím ale samostatnost Studnic není na dohled. Naopak,
aktivní sousedský život obce je skutečností.
/z/

Foto: Roman Neuwirt
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Živé dílny aneb Sousedský piknik
V Nové Říši se v sobotu 8. srpna uskuteční netradiční akce – Sousedský piknik. Novoříšský kulturní spolek pořádá další akci
v rámci projektu Živé náměstí. Od 14 hodin
budou mít nejen děti, ale i dospělí možnost
se zapojit do živých dílen a zúčastnit se sousedského pikniku. Na novoříšském náměstí v parku bude opět kašna plná občerstvení

a tentokrát i letních koktejlů. Uprostřed parku bude umístěn velký dřevěný stůl, kam zájemci mohou nosit svá oblíbená jídla a nabízet je sousedům. K dobré pohodě a letnímu
odpoledni bude hrát živá hudba a budou se
hrát letní venkovní hry. V neposlední řadě
si také někteří mohou vyzkoušet, jak se dělá
opravdové sushi.
Magda Pojerová

Mikroregionální střípky
Mrákotín
1. 8. – Pouťový nohejbal na Dobré Vodě
1. 8. – Fotbalový turnaj v malé kopané

Nová Říše
8. 8. – Živé dílny aneb Sousedský piknik

Řásná
8. 8. – Volejbalový turnaj smíšených družstev

Slaviboř
22. 8. – Svěcení zvonů

Hodice
1. 8. -| Neckyáda
Velká vodní zábava na návsi v Hodicích
Začátek: ve 14.00 hod.
Pořádá: Moto klub Hodice AČR
22. 8. - Čertovkiáda
Pekelná sportovní akce pro všechny generace. Začátek: v 15 hod. na fotbalovém
hřišti. Pořádá: OS HRAD

Radkov
21. 8. – Pouťová zábava

Kaliště
Náměstí v Nové Říši by bylo ozdobou i daleko větších měst.

Foto: Archiv MAS

Nebylo tornádo, ale tromba

Ve Lhotce řádili rarášci
V sobotu 4. července odpoledne se u Lhotky objevilo malé tornádo a posypalo celou
obec senem. „Byl to vzdušný vír z tepla,
ale takový, jaký jsem ještě neviděl,“ sdělil
TL Petr Novák, majitel Turistatku Javořice,
z jehož louky tornádo nasálo asi půl tuny
sena, vyneslo je do výšky nejméně 100 metrů a pak jím posypalo celou Lhotku. „Shrnoval jsem s traktorem seno do řádků a najednou se v koutě louky začal točit vzduch,
rostl a nabíral seno.“ P. Novák pohotově
vytáhl mobil a pořídil několik snímků, ja-
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ko důkaz málo vídaného jevu, který trval
asi půl minuty. Poté se přesvědčil o nepříjemné aktivitě vzdušného víru: Na ploše
cca 20x50 metrů nebylo téměř žádné seno.
To se vznášelo nad vesnicí! Nejednalo se
ale o tornádo, ale jev o menší síle, trombu, lidově zvanou čertíci či rarášci, jak celé republice vysvětlila v úterý 7. července
v hlavních zprávách o počasí v České televizi Alena Zárybnická.
Foto a podklady pro text Petr Novák.
Další fotografie najdete na www.javorice.cz

22. 8. Pochod Soptíka
Tradiční pochod do Panských Dubenek
z Býkovce od Kujona.
29. 8. Rozloučení s prázdninami
Soutěže pro děti i dospělé. Začátek ve 14
hod. na asfaltovém hřišti

Rodina se poznala.
Skoro
Díky mnoha ochotným čtenářům můžeme představit „rodinu zemědělce“ z alegorického vozu na dožínkách v roce 1947,
který jsme uveřejnili v minulém dílu
Vzpomínáme na 20. století. Snímek neznámého autora vzbudil zaslouženou pozornost. Hlavou rodiny byl pan Miroslav
Němec z Mysliboře, jeho dožínkovou
partnerkou paní (?) Holcová. Holčička
mezi „rodiči“ je Jiřina Chmojanová, děvčátko vlevo Vlasta Tupá. Sedící chlapec
vpravo je Ladislav Chalupský.
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Podzim 1947:

Armáda zastřelila u Telče
omylem dva vlastní vojáky
V minulém vydání TL vyšel příspěvek Kde
byl zastřelen Jaroslav Barták? Vyvolal
četné dotazy a zájem o tragickou událost.
V té době jsme o ní měli jen kusé informace a neznali místo, kde se stala. Díky pomoci Jaroslava Černého ze Svitav a hlavně
ochotě pracovníků Vojenského ústředního
archivu v Praze jsme mohli po téměř 70
letech nahlédnout do děje neštěstí. A také
našli místo tragédie u Dolní Vilímče a torzo pomníčku, který ji měl připomínat. Za to
vděčíme starostovi Dolní Vilímče Antonínu
Doležalovi. A musíme také uvést jeho nabídku na pomoc zdejších hasičů při obnově pomníčků. Čas ukáže, zda bude potřeba.

nou jsme uslyšeli ze zadu volání „ruce
vzhůru“ a vzápětí palbu... Protože mně
nebylo známo, že by se v nejbližším oko-

Scéna se otevírá. Podzim 1947
Republiku stále trápí velké sucho. Na Hradě je sice ještě prezident Beneš, ale oficiálně již začíná působit StB. Železná opona
je na spadnutí, studená válka má za sebou
první půlrok. Hanzelka se Zikmundem se
vydávají na cestu do Afriky. Předsedou národního výboru v Telči je Jan Partl (ČSL).
Začíná se budovat městský vodovod, byla zahájena stavba škol v Hradecké ulici. Vážně se uvažuje o stavbě železnice
do Studené. Ve městě pobývá velká skupina diplomatů v čele s velvyslancem USA,
známým Lawrencem Steinhardtem. Přes
Československo se snaží dostat do americké zóny v Německu zbytky Ukrajinské povstalecké armády (UPA), banderovci. Ne
pro všechny její příslušníky platí schéma
banderovci = fašisté. V duchu již existujícího geopolitického rozdělení Evropy se
jim v cestě na západ snažíme zabránit.

ván neznámými muži v uniformách, a tak
jsem se rozhodl vzdát... Stále na mně měli namířeny zbraně, uslyšel jsem, že mluví mezi sebou česky... řekl jsem jim, že jak
mohou na mně vidět, že jsem desátník aspirant naší armády. Jejich velitel mně odzbrojil a žádal po mně, abych mu předložil
legitimaci... Za chvíli přišel k místu činu
náš p. kpt. Vítoň Jaroslav...“
Velitel družstva partyzánské jednotky
útvaru 4546 Brno, des. v záloze Bohumír
Biskup viděl tragédii takto: „Dostali jsme
za úkol propátrat lesík půl kilometru severovýchodně od Dolní Vilímče. Zahlédl jsem
dva muže ležet a jednoho stát. Měl jsem ihned pocit, že jsou to banderovci. Tento pocit mně vznikl při spatření jejich uniforem
a též tím, že mě nenapadlo, že by tam někdo jiný měl co pohledávat... Vyzval jsem
je zvoláním „Ruce vzhůru“, aby se vzdali.
Na moje zvolání se ihned rozběhli do polí... Křikl jsem dvakrát Stůj! Stůj! Jelikož
neuposlechli, dal jsem povel k palbě. Jeden padl, druhý si zalehl k němu. Třetí měl
velký náskok, tak jsem za ním poslal dva
muže. Ostatní mužstvo útočilo na ležícího,
který se na mé zvolání nechtěl vzdát. Třetí utíkající byl zadržen a teprve tehdy jsem
poznal, že je to příslušník naší armády...

Náčrt místa tragédie, který v rámci vyšetřování pořídil vrch. str. Zachar, velitel stanice SNB v Nové Říši.
lí mohly nalézat naše jednotky, nebo naši
orgánové, usoudil jsem, že jsme byli napadeni sami banderovci... Dal jsem rozkaz ustoupit... Vyrazili jsme současně určeným směrem. Byl jsem ve středu trojice...

26. září v Nové Říši
Do městečka přijelo asi 500 vojáků z posádek v Jemnici a Jihlavě, dále oddíl partyzánů z Brna, četnický oddíl ze Slavonic
a Dačic. Vojsko a zmíněné oddíly prohledávaly lesy mezi Novou Říší a Telčí, kde měli procházet banderovci. A pak... K zápisu
kronikáře Cyrila Marečka se ještě vrátíme.

Starosta Dolní Vilímče Antonín Doležal
ukazuje na změť kamenů. Kdysi to byl pomníček připomínající tragickou událost.

Pálí partyzáni z Brna

Víc než smutný epilog

Je 18:45, teploměr ukazuje téměř 19°C,
po jasném dnu se objevuje nízká oblačnost, je sucho. Des. asp. Čestmír Kaiser
z útvaru 5340 v Jemnici později vypovídá: „Byl jsem velitelem 2. družstva asistenčního oddílu, jehož úkolem bylo zaujmout obranné postavení od kóty 601 pět
km západně od Nové Říše. Nalézal jsem
se u jedné skupiny svého družstva, která sestávala ze svob. Jaroslava Bartáka,
voj. Stanislava Gerneše a mne. Po jedTL 8/2015

Chutnova kaplička byla svědkem události.
Nechybí na náčrtu str. Zachara. Letos to je
80 let, co zde stojí.
Svob. Barták a voj. Gerneš za tohoto přemisťování byli několikrát zasaženi a upadli... V otevřeném terénu jsem byl obkličo-

Jak dopadlo vyšetřování tragédie, v tuto
chvíli nevíme. Známe jen výpovědi hlavních aktérů události. Skutečností bylo, že
na poli u Dolní Vilímče zůstali dva mrtví
mladí muži, které sem někdo navelel. Má
cenu hledat viníka? Ty, co stiskli spoušť se
smrtícími střelami, poznamenala tato událost na celý život. Možná. Neznáme je. Nakonec i oni sem byli poslání rozkazem, byť
se do akce proti banderovcům, přihlásili
dobrovolně.
Pokračování na str. 14
str. 13

Dokončení z předchozí strany.

Armáda zastřelila u Telče
omylem dva vlastní vojáky
Viníky tragédie ale již v roce 1947 přesně označili dva kronikáři. Ač nebyli svědky události, zapsal novoříšský Cyril Mareček: „Špatnou organizací a nepozorností
se stalo, že partyzáni zastřelili dva vojíny
z posádky jemnické.“ A v kronice Jemnice
si můžeme přečíst: „Proti nim (banderovcům) se hlásily dobrovolné skupiny partyzánů a občas bylo vysíláno vojsko. Pro
špatnou součinnost obou těchto skupin došlo k uvedenému neštěstí.“
Brzy po události se na místě tragédie objevil malý pomníček. Bolest rodičů padlých určitě nezmírnil, ale byl jim útěchou,
že se postarali o památku svých synů. Ani
ve snu je nemohlo napadnout, že sedmdesát let po jejich tragické smrti jsme na ně
skoro zapomněli. A pomníček? Napsat, že
jeho stav je tristní, by bylo příliš slušné.
Ale jak označit změť kamenů uprostřed
pole? Kdo by se měl postarat o jeho obnovu? Pozůstalí? Pokud žijí, jedná se pravděpodobně již o generaci prasynovců padlých. V tomto neběžném případě patří ale
tento úkol především české armádě. Pokud
prohlášení o úctě k jejím padlým a omlu-

va za kruté pochybení velitelů, byť již dávno zemřelých, nejsou jen frázemi. Obnova
pomníčku připomínajícího smrt svob. Jaroslava Bartáka a voj. Stanislava Gerneše je hlavním smyslem tohoto příspěvku.
Snad k ní přispěje. Uvidíme.
Oldřich Zadražil

Svob. Jaroslav Barták, nar. 22. července 1924 ve Veselí, okr. Nové Město
na Moravě, příslušný tamtéž, svobodný,
obchodní příručí, vyznání evangelického,
příslušník 4/31 roty VÚ 5340 Jemnice
Voj. Stanislav Gerneš, nar. 30. října
1924 v Jobově Lhotě, okr. Polička, příslušný do Předměstí, okr. Polička, svobodný, obchodní příručí, vyznání českobratrské – evangelické, příslušník 2/31
roty VÚ Jemnice
Zdroj:Vyšetřovací spis (VHA)

Partyzáni kontra
banderovci

Desku s nápisem někdo odnesl. Najde se?
Pozn. redakce
Texty výpovědí aktérů události necháváme
v původní podobě.

Výzva
Redakce TL se obrací na neznámého, který odnesl desku z pomníčku zastřelených vojáků u Dolní Vilímče, aby ji vrátil. Nabízíme i anonymní možnost na základě písemného návrhu zaslaného na adresu redakce: Telčské listy, nám. Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč nebo na tl@telc.eu; příp. na 774 584 841

Byly i tropy

Oběti tragedie

Vedle vojenských jednotek a útvarů Sborů národní bezpečnosti (SNB) byli proti banderovcům, snažícím se projít přes
československé území, nasazovány také
speciální jednotky bývalých partyzánů,
kteří se dobrovolně do této akce hlásili.
Na základě rozhodnutí vlády z 27. srpna
1947 z nich byly vytvářeny zvláštní útvary. K legalizaci nasazení bývalých partyzánů posloužil tehdejší branný zákon.
Byli povoláváni k „mimořádnému cvičení ve zbrani“. Partyzánské jednotky byly
později zrušeny.

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. 6. do 18. 7. 2015.

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

16,4°C
1018,3 hPa
39,8 mm
32,6°C, 7. 6.
v 15,34 hod.
5,2°C, 25. 6.
v 5,42 hod.
31,5 km/h, 28. 6.

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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ZO ČZS Žirovnice
Vás zve na 52. mezinárodní výstavu

ZAH RADAVYS O Č I NY
-MEČÍKY
žirovnický zámek
22. 8. – 24. 8. 2015 od 9 do 17 hodin
Doplňkové expozice
Sortiment rajčat a paprik, Včelaři ( prodej medu )
Prodej zahrádkářských výpěstků a sadbového česneku
Odpoledne kulturní program

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
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
tentokrát

Setkání osobností Regionu Renesance
14. a 15. srpna na náměstí Zachariáše z Hradce
pátek 14. 8. 16.00 - 20.00 hod.
16.00 Otevření dobového jarmarku, zahájení gastronomické soutěže Magdaleny Dobromily Rettigové „O nejchutnější zelňačku
a zelné karbanátky“ ● 16.00 - 18.00 Vaříme z domácí kuchařky podle M. D. Rettigové ● 16.15 - 17.00 Třehusk – Poberounská hudební skupina ● 17.00 - 17.15 Povídání M. D. Rettigové ● 17.15 - 18.00 Třehusk – Poberounská hudební skupina ● 18.00 - 18.30 Vyhodnocení gastronomické soutěže ● 18.30 - 20.00 Swing Sextet a host Lee Andrew Davison

sobota 15. 8. 10.00 - 18.00 hod.
10.00 Dobová hudba Weytora ● 10.30 Flamberg - historický šerm ● 11.00 Kejklíř Křup ala Hop ● 11.30 Sokolník ● 12.00 Divadlo bez
kliky ● 12.30 Flamberg - historický šerm ● 13.00 Dobová hudba Weytora ● 13.30 Slavnostní ceremonie s průvodem ● 14.30 Kejklíř ●
15.00 Dobová hudba Weytora ● 16.00 Divadlo bez kliky ● 16.30 Sokolník ● 17.00 Rytířský tábor Flamberg - historický šerm ● 17.30
Dobová hudba Weytora ● 18.00 Rozloučení s diváky

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.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Výuka a výcvik na všechny motocykly a na osobní
automobil. Učebna na Myslibořské ulici v Telči. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz,
tel. 607 185 517.
• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 721 469 234.
• Kompletní zpracování účetnictví. Účetnictví a daňové evidence. Mzdy, DPH, daň silniční, daň z příjmu. Komunikace s úřady. Tel. 606 660 988.
• Hledám práci v administrativě v Telči a okolí. Tel. 775 765 761.
• Hledám práci – úklid v Telči na zkrácený úvazek. Tel. 728 478 638.
• Prodám byt 2+1 v Telči – Štěpnice, OV. Cena 740 tis. 739 473 214.
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V UC zase angličtina

Archeolog Pavel Macků:

Na svůj životní objev ještě čekám
Archeolog Pavel Macků se stal jedním
z nejznámějších pracovníků telčského pracoviště NPÚ. Díky mimořádně úspěšné
přednášce o stravování ve středověku a také
seriálu o vaření v minulých
staletích, který
jsme uveřejňovali v TL. A tak
se přímo nabízí,
abychom mladého archeologa
na stránkách TL
blíže představili.
Byl to sen malého Pavla stát se archeologem?
Od dětství jsem měl mnoho představ
o svém budoucím povolání. Od vojenského letectví až po vědce v oblasti ekologie.
Život mě ale odvál k dalšímu koníčku –
historii a ještě později k archeologii. Především pro její pestrost a možnost pobývat
v terénu.
Co jste musel pro to udělat, aby se sen
stal skutečností?
Prakticky nic. Období středověku mě zajímalo dávno, proto jsem se nemusel na přijímací řízení ani moc učit. Stejné to pak bylo na škole – vše mě bavilo. I starší epochy
lidstva, takže jsem těžil převážně z toho,
co jsem si pamatoval z přednášek a přečetl
v literatuře.
Vaše recepty byly čtenáři kladně přijaty. Nemrzelo Vás, že představujeme jen
okrajovou část archeologie?
Ono vaření s archeologií souvisí skutečně jen okrajově. Archeolog může sice vyzvedávat předměty a sedimenty po lidské
činnosti v minulosti, ale takové specifické
rozbory, jako co že je to připečené na dně
hrnce, jaká pylová zrna či semena se nacházela v dané hlíně apod., vyhodnocují jiné,
spolupracující obory. Konkrétní recepty ze
středověku jsou vzácné, takže ze získaných
informací je optimální provést ještě experimentální vaření a ověřit hypotézu praxí.
A jsme opět u oné pestrosti činností, které
archeologie zahrnuje.
Hlavně čtenářky zajímalo, jestli vaříte
i doma. A pokud ano, jaké kuchyni dáváte přednost?
Doma vařím minimálně. Když už se ale
do kuchyně přimotám, pak nejraději připravuji kuře a ryby na různé způsoby. Z exotických kuchyní dávám přednost asijské
a indické.
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Prozraďte nález, který ve své profesní
kariéře považujete za nejvýznamnější.
Radost mi udělá každý nález, který posune
vědomosti o daném místě a lidech zde žijících o kousek dál. Nejde o jednotlivý nález,
ale za nejvýznamnější příspěvek z mé strany považuji záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Víta v Zahrádce, zaniklé
obci u Humpolce, kde jsme zdokumentovali přes 160 hrobů místního hřbitova ze 13.
až 18. století. Na svůj „životní“ objev ještě čekám. Ale i kdyby nikdy nepřišel, budu
i tak spokojený, protože jsem díky archeologii viděl nepřeberné množství zajímavostí z lidské historie a činnosti.
Jaký nález je Vaším snem?
Jedna z mých specializací jsou středověké zbraně a zbroje. Tudíž cokoli z této oblasti. Sny se ovšem plní i jinak – v posledních dnech jsem měl např. možnost kopat
v presbytáři kostela ze 14. století s unikátními nástěnnými malbami, v létě zase povedu výzkum před branou hradu Lipnice.
To jsou srdeční lokality každého „středověkáře“.
Máte letos v plánu nějaký archeologický
průzkum na Telčsku?
Ne.
Připomeňte prosím stručně povinnosti
občana, stavebníka, ve vztahu k archeologii.
Chce-li kdokoli kopat do země v území
s archeologickými nálezy (což je prakticky celá ČR), měl by to dopředu oznámit
pomocí e-mailu na Archeologickém ústavu Akademie věd ČR v Brně a následně se
domluvit s oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů na jeho provedení. Stejně tak, najde-li kdokoli předmět archeologické povahy, měl by
ho ponechat na místě a ohlásit ho okamžitě alespoň v nejbližším muzeu, pracovišti
NPÚ, krajském úřadu apod. Nutné je pamatovat na to, že pro archeologa jsou stejně důležité nálezové okolnosti daných
předmětů jako předmět samotný – proto ho
ze země do příchodu archeologa nevyndávat. (Veškeré podrobnosti si může čtenář
přečíst na http://www.arub.cz/informace-pro-stavebniky.html, případně přímo
v zákoně o památkové péči.)
Jsem zvědavý. O čem bude Vaše další
přednáška?
Poslední dobou se více věnuji našim československým pilotům v době začátku 2.
světové války. Je možné, že bych některé
jejich „osudy“ mohl zpracovat do přednášky v rámci přednáškového cyklu NPÚ. /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

Kurzy v Telči

Péče a závěr života
Diakonie ČCE a Sdílení, o.p.s., zvou na kurzy s tematikou Péče a závěr života v budově polikliniky v prostorách Klubu důchodců (Masarykova 330). První kurz 12. srpna
(10 - 14 hod.) je určen profesionálům, druhý
12. 8. (14,30 - 16,30 hod.) seniorům a další
dva 17. srpna (10 – 14 hod. a 14 – 17 hod.)
laickým pečovatelům. Na kurzech získáte
potřebné rady a informace k doprovázení
a jak nést náročné situace.
Kurzy jsou součástí projektu Podpora laické
péče o geriatricky nemocné a nemocné v závěru života. Pro účastníky jsou zdarma. Přihlášky a více informací na telefonu 604 299 659,
e-mailu E.Paprstkarova@seznam.cz nebo
na stránkách www.pecujdoma.cz.
Odkaz na akci: http://www.pecujdoma.cz/
akce/pece-a-zaver-zivota-kurzy-v-telci/
Přihlašovat se můžete také osobně v kanceláři Sdílení, o.p.s., Masarykova 330, (pondělí a středa od 13 do 17 hodin), telefonicky
na čísle 777 574 975 a e-mailem: sdileni.cerovska@gmail.com
Jana Bělíková

Výstava tabel SOŠ
Po příznivých ohlasech v loňském roce
připravuje vedení GOB a SOŠ na sobotu
3. října (14 až 16 hod.) v areálu školy výstavu vyřezávaných tabel SOŠ a fotografií
absolventů gymnázia.
ln

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
80 roků

● 28. srpna 1935 se v Růžené narodil
Václav Ondráček (+ 8. února 2004,
Telč). Všestranně nadaný výtvarník naučil
za dobu svého pedagogického působení
několik telčských generací vnímat krásu
výtvarného umění a architektury. Ilustroval řadu publikací a je autorem velkého
množství grafických prací. 30 roků doprovázel kresbami zápisy do městské kroniky. Je autorem charakteristického záhlaví
TL. V roce 1999 obdržel Cenu města.

Kdo pozná družičku?

Patří, nepatří? Co všechno patří na naše náměstí, bude zřejmě budit vášně i mezi příštími
generacemi. Co sem přivedou, již neuvidíme. Můžeme se ale podívat do minulosti. V roce 1962 zde poutaly pozornost mnoha diváků závody motokár. A že se ten rok opravovala
fasáda radnice, je dárek neznámého autora snímku jaksi navíc.
Za jeho poskytnutí děkujeme Luďku Ruxovi.

Nové knihy městské
knihovny
Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí,
čím starší se člověk stává.
G. Ch. Lichtenberg

Beletrie
Fenwick: Dům v Cornwallu; Rodriguez:
Kavárnička v Kábulu; Nesbö: Krev na sněhu; Mayle: Navždy Provence; Francis:
Ohrožení; Whitton: Poslední Lucemburk;
Šabach: Rothschildova flaška; Deaver:
Říjnový seznam; May: Výjimeční lidé;
Quindlen: Zátiší s kousky chleba; Vondruška: Zločin na Bezdězu; Krausová:
Sukničkář; Třeštíková: To prší nebe

Dětská
Wilson: Sladké časy; Karhanová: Zápas
na rožmberské hrázi
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Andrej Zubov: Dějiny Ruska 20. století
1894-1939. 1. díl, 1939-2007. 2. díl; Thomas Piketty: Kapitál v 21. století; Debbie
Waitkusová: Pusťte se do golfu! Golfový
manuál (ne)jen pro ženy; Barbara Wintonová: Není-li to nemožné… ; Jean Piaget: Psychologie dítěte; Jirina Prekop:
Empatie; Markéta Šauerová: Speciální
pedagogika v praxi
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Milan Vrána prožil v Telči dětství v ulici Na Baště. 9. května 1945 postihla rodinu tragédie. Jeho otec František, poručík letectva v záloze, byl mezi těmi, kteří
nepřežili střet s jednotkou wehrmachtu
v Krahulčí. Za čas se z města s maminkou
odstěhoval. Životní osudy a pracovní povinnosti ho zavedly daleko od Telče. Dnes
se sem vrací na hrob otce a hledá kořeny
svého dětství, které bylo tak krutě poznamenáno. Z doby před zmíněnou tragickou
událostí má snímek ze svatby v Telči, které se zúčastnil jako malý svatebčan. Rád
by znal jméno novomanželů a hlavně své
kolegyně, malé družičky. Pomůže někdo?
Pište na tl@telc.eu, nebo tlf. 774 584 841.

Knihovna UC se proměnila
ve výstavní síň
Celý srpen je v Knihovně UC výstava
prací studentů výtvarného oboru ZUŠ
Telč ze třídy Alice Grűnwaldové. Prohlédněte si nevšední práce v nevšedním
prostoru refektáře jezuitské koleje.

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
TL 8/2015

Novinka, novinka, novinka, novinka

Třešť ve 2. světové válce
Kniha Františka Bukvaje
v prodeji v IS radnice
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Sport
Fotbal
Startuje nová sezóna
Již 8. srpna začíná fotbalistům nová soutěžní sezóna. V Telči v 16:30 9. srpna výkopem utkání Telč B – Jamné. Pro „B“
tým to bude současně premiéra v Okresním přeboru, do kterého postoupil. Velké
očekávání vzbuzuje účast prvního mužstva v I.A třídě. Tým se v domácím prostředí představí v neděli 16. srpna v 16:30
v utkání s Vrchovinou B (Nové Město
na Moravě). Hrací plochu po celou dobu
prázdnin renovoval a úzkostlivě chránil
správce stadionu Luboš Burian. Odvedl
perfektní práci a výborně připravený pažit
čeká na první borce.
-rdRozpis domácích utkání fotbalistů SK
na domácím hřišti. Bez záruky.
9.8. 16:30
Telč B - Jamné
16.8. 16:30
Telč A - Vrchovina „B“
23.8. 16:30
Telč B - Velký Beranov
30.8. 10:00
Telč dorost - Nedvědice
30.8. 16:30
Telč A - Nová Ves

Judo
Výsledky závodníků oddílu Sokola Telč,
o němž jsme informovali v minulých TL
v závěru uplynulé sezóny.
16. května Zeltweg (Rakousko)
2. místo: Helena Kučerová
30. května Jihlava
2. místo: Martin Petříček
3. místa: Jakub Málek, Šimon Wesselý,
Filip Kučera
31. května Galanta (Slovensko)
1. místo: Helena Kučerová
6. června Tábor
1. místa: Helena Kučerová, Jaroslav Pohanka, Petr Jahoda
2. místa: Elizabeth Habermannová, Barbora Fišerová
13. června VC České Budějovice
1. místa: Petr Jahoda, Ondra Málek
2. místa: Jakub Málek, Jaroslav Pohanka
13. června Český pohár Chomutov
7. místo: Helena Kučerová
14. června Krems (Rakousko)
2. místa: Luciana Brychtová, Petr Jahoda
3. místo: Helena Kučerová
Podle zprávy Idy Mitiskové

Monumentální sgrafito Blaník telčského akad. malíře Antonína Václava Slavíčka, které
od roku 1924 zdobí sokolovnu, se po letech dočkalo nezbytného restaurování. Provádí
ho akad. malíř Pavel Procházka. „Hotovo by mělo být do konce srpna,“ uvedla pro TL
Foto: Ilona Jeníčková
Emilie Drdácká z TJ Sokol Telč.

Kulturistika
Jakub Caha má medaili z USA
S bronzovou medailí v kulturistice se z letošních Světových policejních a hasičských her, které se konaly na přelomu
června a července v kampusu Univerzity George Masona na jih od amerického
Fairfaxu, vrátil telčský Jakub Caha.

Pronájem sportovní
haly ZŠ Hradecká
pro novou sezónu
kontaktujte Jaroslava Nováka
602 541 258
jar.novak@email.cz

Kroketisté
jsou česká špička
4. a 5. července se v Praze konalo páté Mistrovství České republiky v kroketu klubů INTERCLUB 2015. Mezi jeho
účastníky nechyběl ani tým Croquet Club
Dynamo Telč (CCDT) ve složení Václav Doskočil, Jiří Plachý, Miroslav Havlík, Štěpán Hazdra a Hana Hajnová. Ten si
nakonec z hlavního města odváží mistrovský titul. Na druhém místě skončil domácí
Kroketový klub Praha (KKP) a bronzovou
pozici obsadil CCCCH Hořice.
Podle zprávy Hany Hajnové,
red. kráceno.

Motokros
15. srpna
Pohár města Telče 2015
Dyjické mosty
Kategorie: MX1, MX2, veterán a OPEN.
Navíc Fechtl Cup. Motocykly JAWA 50.
Třetí, poslední závod letošního ročníku,
se jede opět na Dyjických mostech 5. září.
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Telčský Jiří Plachý ve vítězném utkání s favorizovaným Johnem Lamminem z Kroketového klubu Praha.
Foto: Hana Hajnová
TL 8/2015

Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán
samostatný tisk
„Telčské léto 2015“
ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Slavíčkova 387
Letní provoz v klubu: po, st, čt 15 - 19 hod.
26. 8. 15 - 19 Rozlučka s létem – akce
pro širokou veřejnost
S létem se na ZASTÁVce rozloučíme
ve velkém stylu. Nebude chybět Dj Poki,
nealko koktejl bar, soutěž v míchání drinků,
infostánek o ZASTÁVce a turnaj ve florballe (od 15:00). Tisknutí na trička (vlastní trička s sebou) a vystoupení naší nadějné rockové kapely. Zváni jsou všichni bez
ohledu na věk.

Bohoslužby
so
ne

8. 8.
9. 8.

so
ne

15. 8.

so

16. 8.

ne

22. 8.
23. 8.

so
ne

29. 8.
30. 8.

so
ne

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

Aktivity pro MAMI@mimi
s Petrou Lustigovou
nám. Zachariáše z Hradce 4 (budova fary,
2. patro)
MimiVmami (cvičení pro těhotné) - každou středu od 17 hod.
Předporodní kurz
14. a 15. srpna - tématické přednášky související s těhotenstvím a přípravou k porodu
- od 13,30 hod.
Rodiče@první pomoc u dětí
15. srpna od 13 hod.
MAMI@kojení - laktační poradna
telefonické nebo osobní návštěvy v domácím
prostředí maminky při potížích s kojením.
V týdnu od 7. září se můžete přihlásit do připravovaných kurzů pro:
MAMI@mimi (0 – 6 měsíců),
MAMI@nemluvňátka (8 – 24 měsíců),
MAMI@pidilidi@svišti,
MAMI@fitkondice.
Aktuální informace na tel. 724 415 809 nebo www.balancplus.cz

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.
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Vítáme nové občánky

Římskokatolické
1. 8.
2. 8.

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

Společenská rubrika

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

Vzpomínka
8. srpna 2015 si připomeneme první výročí úmrtí našeho tatínka pana MVDr. Otakara Chvátala. 25. srpna
2015 by se dožil 90
let. Vzpomeňte s námi.
Dcery Eva a Markéta
s rodinami.

Uzávěrka příštího čísla
17. srpna

Vojtěch Tichý, Staré Město
Vítězslav Antoň, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Martin Nechvátal, Mrákotín
a Michaela Strohmayerová, Mrákotín
Jiří Vařbuchta, Řásná
a Petra Budková, Řásná
Marek Krč, Jihlava
a Lucie Velková, Jihlava
Josef Bývalec, Mrákotín
a Ing. Dagmar Polednová, Telč
Ladislav Nosek, Telč
a Zuzana Pejchalová, Třesť
Ondřej Berka, Jihlava
a Lucie Krejčová, Horní Cerekev
Jiří Beneš, Bystřice nad Pernštejnem
a Šárka Bártů, Jihlava
Jan Bodocký, Jihlava
a Martina Holubová, Jihlava
Martin Machovec, Čížov
a Šárka Růžičková, Jihlava
Michal Šalanda, Krahulčí
a Pavlína Kozlíková, Jihlava
Milan Chalupa, Telč
a Lenka Pánková, Telč
Martin Pajtl, Frýdlant nad Ostravicí
a Michaela Kučerová, Most
Filip Svoboda, Krahulčí
a Tereza Vybíralová, Mrákotín
David Rüttinger, Berlín
a Madlen Hübner, Berlín
Samuel Frederick Thomas, Nový Zéland
a Kateřina Kelblová, Brno
Jakub Aldorf, Hodice
a Eva Foučková, Mysliboř
Jiří Lepič, Stará Dobev
a Jitka Nováková, Stará Dobev

Opustili nás
Marie Stehlíková, Vnitřní Město
Anna Stašová, Staré Město
Věra Habrnalová, Řásná
Miroslav Pavlů, Staré Město
Věra Lacinová, Staré Město
Jan Průcha, Krahulčí

86 let
85 let
86 let
84 let
62 let
72 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dětí
na základě písemného souhlasu obou rodičů,
u sňatku na základě písemného souhlasu obou
novomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení
zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).
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Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce si
vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: O.
Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012
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Bylo, bude

AULA PLNÁ LÉKAŘŮ. 20. června se aula GOB a SOŠ zaplnila
účastníky odborné konference alergologů a klinických imunologů,
která se ve městě konala již počtrnácté.
Foto: Vít Petrů

V ZUŠ cvičili studenti Francouzsko-české hudební akademie.
Foto: Archiv akademie

Jakub Caha přivezl medaili ze Světových
policejních a hasičských her z amerického
Fairfaxu. Více na str. 20
Foto: Archiv Jakuba Cahy

BIŘMOVÁNÍ. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil v neděli 21. června v kostele
sv. Jakuba svátost biřmování 72 mladým věřícím z Telče a okolí.
Foto: Pavel Boček

DIVADLA O PRÁZDNINÁCH. Třeba Víti
Marčíka.
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TISÍC A JEDNA NOC V PRÁZDNINOVÉ TELČI. Do 9. srpna bude v radniční síni výstava obrazů Martiny Lancingerové.
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