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S Jiřím Kovářem

Jaký bude Hospodářský ranč?
Hospodářský dvůr Bohuslavice je v poslední době regionálním fenoménem v turistice, gastronomii, jezdectví a řadě dalších
činností, včetně známé pěstitelské pálenice. Poté, co vešlo ve známost, že jeho majitel Jiří Kovář, jinak také starosta Bohuslavic, zakoupil od města (více TL 6) „Ranč“
bývalého Školního statku s přilehlými pozemky a hodlá zde vybudovat zcela nové

ubytování v jednoduchých chatkách a sezónní občerstvení s možností vaření. Třeba i na ohni. Prostě jako na ranči. Ohledně zvířat, která na ranči budou k vidění, má
Jiří Kovář jasno: V tuto chvíli si myslím, že
zde umístíme asi dvacetičlenné stádo velkých andaluských oslů, několik menších
jezdeckých koní a samozřejmě další zvířata, která na ranč patří, krůty, slepice, husy,

150 let od války s Prajzy
Letošní 150. výročí prusko – rakouské války v roce 1866 je určitě důvod, abychom ji
připomněli i v Telčských listech. Jak jinak
než telčskými reáliemi. Bohužel jich není mnoho. Jedno a půl století je vytěsnilo
z rodinných vzpomínek. V červencových
TL přinášíme unikátní svědectví jejího přímého účastníka, telčského rodáka, Josefa
Krejčího (*1843). Ale postupně. V zápisech z jednání tehdejší městské rady mnoho stop po válce nenajdeme. První „válečRodinné vzpomínky na válku v roce
1866 nám můžete posílat na tl@telc.eu
nebo nabídnout na tlf. 774 584 841, případně je nechat na IS na radnici.

Možnou podobu kryté jízdárny Hospodářského ranče ukazuje vizualizace Jiřího Ondráčka.

zařízení, jsou otázky o jeho budoucí podobě zcela namístě. Na tu základní: Bude
telčský Hospodářský ranč, jak jste plánovaný areál představil zastupitelům,
„bratrem“ bohuslavického Hospodářského dvoru? Jiří Kovář TL odpověděl:
To jste použil zatím velkou zkratku. V každém případě budou obě zařízení úzce spolupracovat a vzájemně se doplňovat. Budoucí podobu Hospodářského ranče, která
se zatím rodí v počítačích projektantů, pak
popsal: Plánujeme zde vybudovat krytou
jízdárnu, stáje, domek pro ošetřovatele,

ovce... A také pár tažných koní s kočárem
pro vyjížďky do města a okolí. Na specificky „telčskou“ otázku, zda nešlo pro Hospodářský ranč využít objekty bývalého
„Ranče“, J. Kovář jednoznačně odpověděl:
Určitě ne. I kdyby nebyly v současném stavu. Uvědomte si, že jejich základem byla
montovaná chata ze 60. let, která byla již
dávno za hranicí své životnosti. Závěr nemůže být jiný: Kdy se dočkáme na Panských nivách Hospodářského ranče v podobě, kterou jste předestřel? Do dvou
let od vydání stavebního povolení.
/z/

ná“ zmínka je až z roku 1867, kdy rada
schválila odměnu 40 zl. Jánu Přibyslavskému za ubytování přátelského i nepřátelského vojska z obecní kasy... Jinak radní
řešili podobné záležitosti jako ti současní.
Např. žádost k zemskému sněmu o zřízení okresního politického úřadu ve městě
či obsazení uvolněného místa v městském
špitálu. Ze tří žadatelek, Terezie Krajíčkové, Františky Mrázové a Kateřiny Truhlářové vybrali tu první. O tragické bitvě
u Hradce Králové (3.7.) se město dozvídalo, stejně jako třeba Jihlava, se zpožděním
od chaoticky ustupujících rakouských jednotek či s příchodem prvních zraněných.
(dokončení na str. 16)

Červenec nabízí:
Prázdniny v Telči, Parní léto,
Francouzsko – českou hudební akademii,
retrojízdu Mezi dvěma branami,
Dračí lodě, pouť u pramene Dyje
a mnoho dalších akcí. Více uvnitř TL.

Z jednání rady města Mateřská škola
38. schůze - 18. května
má ředitelku

--RM schválila rozpočtové opatření z rezervy rozpočtu města ve výši 66 tis. Kč
na navýšení finanční dotace pro kulturní
organizace na rok 2016.
--RM schválila rozpočtové opatření z rezervy rozpočtu města ve výši 200 tis. Kč
na navýšení finanční dotace pro sportovně organizovanou mládež do 18 let
na rok 2016.
--RM schválila dle návrhu příslušných komisí rozdělení finanční dotace pro kulturní organizace a pro sportovní organizace
na rok 2016.
--RM schválila návrh komise pro sport
a volný čas na změnu zástupce SK Telč
Drahoslava Feita místo Lukáše Mazala.
--RM vzala na vědomí výsledky hospodaření za I. Q. 2016 příspěvkových organizací DDM, MŠ, ZŠ Hradecká, ZŠ Masarykova, DpS a ZUŠ.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje bytové jednoty č. 214/2 a bytové jednotky 214/4 v domě č.p. 214 Telč -Staré
Město.
--RM na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek schválila, že zhotovitelem akce „Oprava komunikace Studnice – Mysliboř“, bude společnost Silko,
s.r.o., Jihlava.
--RM schválila podání žádosti na akci „Celoplošná obnova komunikace Studnice –
Mysliboř“ do grantového programu Kraje Vysočina.

39. schůze - 1. června
--RM schválila udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřské
školy a umístění její jedné třídy do budovy ZŠ Masarykova.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce jednotné kanalizace v ul. Tyršova - bývalé autobusové
nádraží“, složení komise pro posouzení
a hodnocení nabídek a dodavatele, kterým
bude zaslána výzva k podání nabídky.

Ministerstvo financí informuje

EET se blíží
Na úřední desce a webových stránkách
města je zveřejněn leták Ministerstva financí se základními informacemi o elektronické evidenci tržeb (EET). Ta se týká podnikajících fyzických a právnických
osob, které přijímají platby v hotovosti.
EET začne 1. fází 1. prosince 2016, která se vztahuje na ubytovací a stravovací
služby. Více www.etrzby.cz
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Rada města na své 39. schůzi jmenovala
s účinností od 1. června ředitelkou Mateřské
školy Telč Bc. Jarmilu Horníkovou.

Výběrové řízení na nového zaměstnance MěÚ
V současné době je na úřední desce uveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového
řízení, a to na obsazení pracovního místa
na oddělení sekretariát a obecní živnostenský úřad (pracovní poměr na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou
dovolenou). Lhůta pro podávání přihlášek
je u tohoto výběrového řízení stanovena
do 13. 7. 2016 do 17:00 hod. Bližší podmínky a požadavky jsou uvedeny na úřední desce, která je přístupná i na internetových stránkách města na adrese http://
www.telc.eu/uredni_deska
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Nezaměstnanost
v květnu
ČR
květen 5,4% (duben 5,7%)
Kraj Vysočina
květen 4,9% (duben 5,3%)
Správní obvod Telče
květen 4,4% (duben 4,8%)
Telč
květen 4,6% (duben 4,8%)
Obce pod 5% hranicí na konci roku:
Bohuslavice, Borovná, Dolní Vilímeč, Dyjice, Horní Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Klatovec, Knínice, Krahulčí, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř,
Nevcehle, Olšany, Ořechov, Radkov, Řásná, Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, Strachoňovice, Telč, Urbanov, Volevčice,
Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec
Obce nad 15% hranicí:
Zadní Vydří (17,2%)
Zdroj: Statistiky ÚP

Konzultační den
rady města

středa 20. 7. od 13.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Bylo, je a bude v Telči, místostarosta
informuje

Noc kostelů
Psát o nedávno proběhlé Noci kostelů se
může zdát jako „nošení dříví do lesa“. Již
řadu let je neodmyslitelně významnou událostí života města. Pro mě ta letošní byla ale zcela nová. Zatímco při všech předchozích jsem na ni připravil medovinu pro
malé občerstvení účastníků a celou ji prožil,
byť příjemně, „pracovně“, letos tomu bylo
jinak. Ne každý rok se totiž medovina vydaří... A tak jsem se stal „řadovým“ účastníkem Noci kostelů. Bylo to pro mě objevné
a mimořádně obohacující. Přesvědčil jsem
se, kolik máme v našem městě ochotných
a obětavých lidí, mezi kterými převládají mladí, kteří pro zdar Noci kostelů obětují nemálo svého času jako její přímí aktéři
či organizátoři. Kolik mých spoluobčanů se
dokáže zvednout od televize a se zájmem
navštíví akci, která nabízí, vedle krásných
zážitků, i složitá témata k zamyšlení. Nestihl
jsem jako většina účastníků navštívit kompletní program Noci kostelů. To snad ani nejde a asi ani pořadatelé s tím nepočítají. Proto nemám odvahu zmiňovat programy, které
jsem navštívil. I ty ostatní by si to určitě zasloužily. Jedno vím ale jistě. Prožitek z Noci kostelů byl jeden z nejpříjemnějších, který jsem ve funkci místostarosty Telče zažil.
Jedno jméno ale zmíním. Ing. Zdeňku Tichou, hlavní organizátorku letošní Noci kostelů. Díky jí bylo být účastníkem této akce
mimořádný zážitek. Ale... Věřím, že příští
rok budu zase patřit mezi ty, kdo, byť malým dílem, ke zdaru Noci kostelů přispějí.
Proto vás na ni již teď zvu.
Pavel Komín

Klub důchodců zve

Přijďte mezi nás!
O aktivitách Klubu důchodců pravidelně
informujeme v každých TL. Jeho členové
se schází ve společenské místnosti v prostorách polikliniky v Masarykově ulici.
Vedle vzdělávacích a zájmových kroužků pořádá klub také připomínky lidových
zvyků a tradic, zajímavé přednášky a besedy. Pěvecko – dramatický kroužek vystupuje při různých příležitostech nejen v regionu, ale jak informujeme v těchto TL,
třeba až v Praze. „Přijďte mezi nás, rozšiřte naše řady,“ zve prostřednictvím TL
jeho vedoucí Ludmila Bartošková. Pro zářijové číslo s ní připravujeme rozhovor,
ve kterém blíže přiblíží činnost klubu a jeho plány pro další „školní“ rok“.
TL 7/2016

Radosti a starosti telčského starosty
Stavba Vysočiny i pro Telč

Již po čtrnácté se v polovině června vyhlašovaly výsledky soutěže Stavba Vysočiny. Přihlásilo se do ní celkem 24 stavebních projektů, které byly dokončeny v loňském roce.
Slavnostní večer se tentokrát uskutečnil
v zámku ve Valči. A jsem velmi rád, že v nabité konkurenci se letos neztratila ani Telč.
V kategorii Stavby občanské vybavenosti
získal čestné uznání náš zimní stadion. Ocenění tak patří kromě města Telč i projektantům z AS PROJECT CZ Pelhřimov a dodavateli a provozovateli stadionu firmě H+H
Technika z Brna. Prestižní Cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků
ve stavebnictví získal Dům nad vodopádem
(pro Telčany dům pod hrází Ulického rybní-

Ale vážně. Technický stav obou kašen byl
opravdu špatný. Nejenomže z nich utíkala voda a každý rok se musely nově utěsňovat. Ale kvůli špatným základům byla
hodně narušena i jejich statika. Takže nezbývalo nic jiného než jejich kompletní restaurátorská rekonstrukce. Zatímco sochy
z jejich středu se restaurují v ateliérech,
postup prací na tělesech kašen můžete sledovat v „přímém přenosu“. Obě kašny jsou
rozebrány na jednotlivé části, bude vytvořen jejich nový základ a díly na něj pak budou po restaurování uloženy zpět. Při té
příležitosti dojde i k rekonstrukci přívodu
a instalaci nového systému čištění vody.
A chystá se ještě jedna novinka. Ale tu neprozradím. Nechte se překvapit po dokon-

běží výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce povrchů těchto ulic, která bude zahájena po skončení prací na sítích.
Žádost o evropské peníze na rekonstrukci
věže sv. Ducha prošla formální kontrolou
a postoupila do další fáze hodnocení. Věříme, že stejně to bude i se žádostí o dotaci
na cyklostezku v Lipkách.
Město získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1,2 milionu
korun na výstavbu chodníku a cyklostezky v Batelovské ulici a 3,5 milionu korun
na rekonstrukci chodníku v Jihlavské ulici. Po absolvování všech formalit budou
vyhlášena výběrová řízení na dodavatele.
Obě akce budou realizovány ještě v letošním roce.
Firma Senior Holding splnila další důležitý
krok k realizaci nového Domova pro seniory v Batelovské ulici. Rada města odsouhlasila předloženou dokumentaci pro územní řízení, což bylo ze smlouvy potřebné pro
další pokračování tohoto projektu.

Žena Vysočiny je z Telče

Na tomto místě bych chtěl poblahopřát paní Marii Gregorové, která se v rámci našeho kraje stala Ženou regionu Vysočina.
A neztratila se ani v celostátním hodnocení. V budově Senátu v Praze převzala
i zvláštní ocenění odborné poroty a ambasadorek této soutěže. Ale hlavně bych chtěl
paní Gregorové poděkovat za dlouholetou
práci v telčském Sdílení, za kterou toto
ocenění získala.

S Třeští 1:1 (na zápasy)

ŠAĽA – TELČ. V sobotu 21. května podepsali v Telči novou smlouvu o spolupráci primátor
Šale Jozef Belický a starosta Roman Fabeš.
Foto: Ilona Jeníčková
ka), který vyprojektoval a postavil ing. arch.
Jiří Ondráček. Hned tři ocenění získala rekonstrukce Palackého náměstí v Počátkách.
A proč se o tomto projektu zmiňuji? Může
nás těšit, že zdařilou rekonstrukci náměstí
prováděla telčská firma SATES ČECHY.

Co se děje s kašnami?

To je asi nejčastější otázka, která v této době zaznívá od návštěvníků náměstí. Hned
na dvou místech totiž narazí na oplocení
stavenišť. Telčané dobře vědí, že se jedná
o kašny. Ale nezasvěcení nechápavě kroutí hlavou nad tím, že na náměstí zapsaném
do seznamu UNESCO se něco staví. A když
si k tomu vtipálci přidají, že na jednom místě bude stát novinový stánek a na druhém
mobilní záchody, o senzaci je postaráno.
Jen doufám, že tyto zprávy nedorazily až
do Paříže. Jinak můžeme čekat kontrolu
z centrály UNESCO...
TL 7/2016

čení prací. Pokud vše půjde bez komplikací, mělo by být hotovo ještě o prázdninách.
Dodavatelem prací v hodnotě cca 1,2 milionu korun je firma Zamazal ml. a spol.
z Brna. A pokud jde o sochy, tak ještě jedna informace. Sousoší sv. Rodiny ve Svatoanenské ulici nikdo neukradl, ale bylo
převezeno do ateliéru pana Chadima, kde
probíhá jeho restaurování.

Telegraficky

Rekonstrukce ulic Mládkova a Tyršova
pokračuje dle harmonogramu. Vodovod
a kanalizace včetně přípojek jsou hotovy
v Mládkově ulici a dodavatelská firma Radouňská vodohospodářská společnost z Jindřichova Hradce nyní pokračuje v těchto
pracích v Tyršově ulici. Na ně postupně navazuje firma EON s pokládkou kabelů elektrické energie do země. V současné době

Fotbaloví fanoušci, nelekejte se! Prestižní
zápas fotbalových A týmů obou měst skončil vítězstvím Telče 4:2. Z nových tribun
fotbalového stadionu ho sledovala rekordní návštěva a vítězstvím naši borci potvrdili
záchranu v krajské 1. A třídě. Díky za skvělý výkon.
Za minimálního zájmu diváků se ale odehrál ještě jeden zápas. V rámci turnaje
měst nám Třešťáci porážku oplatili výsledkem 1:0, bohužel po hrubce našeho brankáře (pozn. redakce - chytal starosta). Pro
úplnost, turnaj vyhrála Brtnice a my jsme
skončili pátí.

Prázdniny jsou tady

A mně nezbývá než popřát, aby se povedly žákům, studentům, učitelům a zaměstnancům škol a školských zařízení, kteří si je
za celoroční práci určitě zaslouží. A aby se
povedly i ty telčské kulturní, které opět nabízí spoustu zajímavých akcí jak domácím,
tak i návštěvníkům města. Příjemnou dovolenou a užijte si léta.
Roman Fabeš
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Francouzsko-česká hudební akademie 2016

Program koncertů a veřejných
vystoupení Francouzsko-české
hudební akademie 2016

FČHA mění podobu
Francouzsko–česká hudební akademie
v Telči, jeden z největších kulturních projektů s francouzskou účastí v Česku, pokračuje letos 22. ročníkem. O jeho obsahových, ale také provozních novinkách
informovali TL předseda správní rady
Akademie prof. Miloš Drdácký a její ředitelka Markéta Vejvodová. „Pro budoucnost Akademie jako živého kulturního projektu stále hledáme nové cesty jak

na nich přivítáme kolem padesáti studentů
z Česka, Slovenska, Francie, Švédska, Velké Británie a dalších evropských zemí. Ani
letos nebudou chybět také studenti z Japonska a Taiwanu. Většina z nich se do Telče opakovaně vrací,“ uvedla M. Vejvodová. Vyučujícími Akademie budou známí
profesoři z předchozích ročníků, V. Bukač
(viola), C. Cantin (flétna), J. L. Capezzali (hoboj), A. Cazalet (lesní roh), M. Fu-

10. července v 17:30
„Coda / Prélude“ – koncert ve spolupráci s festivalem KoresponDance
na zámku Žďár nad Sázavou.
23. července v 19 hod.
Slavnostní koncert lektorů v kinosále
Panského dvora Telč.
24. července od 14 hod.
Den soudobé hudby – odpolední
workshopy soudobé hudby s Miguelem
Kertsmanem v koncertním sále ZUŠ
Telč. Přístupné pro veřejnost.
25. července v 18 hod.
Velký večerní koncert v kinosále Panského dvora Telč. Sólová vystoupení
účastníků.
26. července v 19 hod.
Veřejné přehrávky účastníků akademie
v koncertním sále ZUŠ Telč.
28. července v 19 hod.
Slavnostní koncert lektorů a účastníků
akademie v kinosále Panského dvora
Telč.

Kinosál Panského dvora. Nový domov koncertů FČHA.
ji oživit. Proto letos přicházíme s několika změnami. Nová paní ředitelka věnovala přípravě obrovské úsilí a jsem jí za to
nesmírně vděčný. Získali jsme pro Akademii další partnery a chceme využít nový prostorový potenciál, který v Telči nabízí rekonstruovaný Panský dvůr. Věřím,
že změny přijmete s pochopením a zůstaMarkéta Vejvodová: „Máme rekordní
počet přihlášených hobojistů. 16 studentů hry na tento nástroj jsme museli
rozdělit do dvou skupin“.
nete nadále příznivci Akademie,“ obrací
se na čtenářskou obec TL Miloš Drdácký.
Novinky pak konkrétně popsala Markéta Vejvodová: „14. července otevřou Akademii týdenní kurzy dirigování Leoše Svárovského v sále ZUŠ. Těm bude předcházet
10. července na zámku ve Žďáru nad Sázavou koncert v rámci tamního partnerského festivalu KoresponDance, na kterém
vystoupí posluchačům Akademie dobře
známý prof. Vladimír Bukač.“ Tradiční
Mistrovské kurzy akademie se letos uskuteční v Telči od 21. do 30. července. „Opět
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Foto: Archiv Panského dvora

kačová (violoncello) a J. Talich (housle).
„Právě do třídy lesních rohů A. Cazaleta
letos přijíždí šestičlenná skupina studentů
z Francie a do Telče se letos jako účastnice
vrátí také vynikající česká hornistka Kateřina Javůrková, vítězka MHS Pražské jaro 2013,“ vypočítala M. Vejvodová. Další
novinkou Akademie je projekt Hudebník
21. století. „V rozšiřující se spolupráci
s Dunajskou univerzitou v Kremži (Donau
Universität Krems) chceme účastníky Akademie postupně připravovat na úspěšnou
uměleckou dráhu v 21. století. Jeho úvodním krokem je Den soudobé hudby, který
povede pedagog a skladatel brazilského
původu Miguel Kertsman z kremžské university. Jeho přednášky budou přístupné
veřejnosti,“ popsal nový vzdělávací formát Akademie M. Drdácký. Velkou novinkou je pak již zmíněné přesunutí všech telčských koncertů Akademie do Panského
dvora a závěrečný koncert lektorů a účastníků Akademie v sále zámku Žďár nad
Sázavou. Tím bude potvrzena spolupráce Akademie s další významnou kulturní
událostí kraje, žďárským tanečním festivalem KoresponDance.
Podle TZ

29. července v 18 hod.
Závěrečný koncert lektorů a účastníků
akademie v sále zámku Žďár nad Sázavou.

Klub mecenášů
FČHA nově otevírá Klub mecenášů „Vysočina Vysočině“ pro dárce z Telče a Kraje Vysočina. Jména dárců budou zveřejněna na webu akademie a na speciálních
banerech během konání akce. Více informací na www.akademietelc.cz. Účet, na
který je možné posílat finanční příspěvky: 51-952980237/0100

Přečetli jsme jinde
V aktuálním čísle Motor Journalu, který se
prezentuje jako nestranný a nezávislý měsíčník všech automobilistů a motocyklistů,
vychází celostránková pochvalná reportáž
o květnové Veteránské revui. Jejím autorem
je Bohumír Špaček, fotografie dodal telčský
patriot Jiří Mátl.
TL 7/2016

Předseda M. Vystrčil hodnotí

Svazek obcí ŽKS. Příklad spolupráce
Pozvánka do expozice historie železniční
dopravy, vlastně do železničního muzea,
na telčském vlakovém nádraží od předsedy
Svazku obcí Železnice Kostelec – Slavonice, senátora Miloše Vystrčila, připomněla v minulém vydání také téměř dvacetiletou existenci tohoto dobrovolného sdružení.
Svazek založila ve druhé polovině 90. let
minulého století města ležící na trati Třešť,
Telč, Dačice a Slavonice společně s Kostelcem u Jihlavy. Postupně se jeho členy staly i další obce, Hodice, Sedlejov, Černíč,
Cizkrajov a Peč. Od roku 2010 je jeho předsedou senátor Miloš Vystrčil, který v této
funkci vystřídal Václava Jehličku. „Prvotním impulzem pro založení svazku byl vznik
subjektu, který by se mohl ucházet o privatizaci tratě Kostelec – Slavonice, o které se
v té době uvažovalo. Další významnou aktivitou od samého počátku svazku bylo obnovení mezinárodního provozu na trati, její
propojení s Rakouskem,“ připomněl Miloš
Vystrčil. V této záležitosti se svazku poda-

řilo prosadit vydání usnesení vlády, kterým
v roce 2006 schválila zřízení hraničního železničního přechodu ve Slavonicích a také
zajištění financování dostavby tratě v úseku
Slavonice - státní hranice. Po zásadní změně postoje rakouských orgánů v roce 2009,
kdy rakouská strana obnovu tratě na svém
území odmítla, využil svazek dotační programy EU a projektem DY-THA rail reagoval na změněnou situaci. Realizací zmíněného projektu výrazně posílil význam tratě
v oblasti turistického ruchu. Jedním z jeho
výstupů je právě telčská železniční expozice. „Nadále sledujeme všechny aktivity
okolo tratě, podílíme se na oblíbeném Parním létě. Prosazujeme pravidelnou údržbu
i plánovanou modernizaci tratě. V poslední době s námi Správa železniční dopravní
cesty také konzultuje optimalizaci přejezdů
na trati. Ta je podmínkou jak pro zvýšení
dopravní rychlosti vlaků, tak také pro zmíněnou modernizaci,“ dodal předseda svazku Miloš Vystrčil.
/z/

Co poroste
na Malých Kazech?
Loňské vymýcení Malých Kazů, lesíku, který dominuje na Studnickém kopci příjezdu
do Telče od Jihlavy, neušlo pozornosti našich čtenářů. Na otázku ohledně nového zalesnění plochy o výměře 0,1 ha, dříve častého cíle kluků z Krajzontu, odpověděl
Ing. Rostislav Čermák, ředitel Lesního
družstva Borovná, které ji obhospodařuje:
„Vysadili jsme zde 40 kusů obalovaných odrostků listnatých dřevin. Nově na Malých
Kazech tak poroste 13 líp, 25 dubů a 2 habry. Smrk, který zde byl dosud, je do budoucna ohrožen suchem a následně lýkožrouty.
Proto se v nové výsadbě neobjevil.“

Jiří Kadlec doporučuje

O nádobách na odpad
Pokud si pořizujete nové nádoby, doporučujeme plastové nádoby nejlépe s obdélníkovým průřezem o objemu 240 litrů. Tyto nádoby máme skladem a jsme schopni
při prodeji je okamžitě označit QR kódem.
Naprosto nevhodné jsou plastové kulaté popelnice, které mají špatně řešené uchycovací body a při výsypu hrozí jejich poškození.
Při pořizování nové nádoby mimo naši nabídku je nutné vyzvednout si u nás QR kód.
Předejdete tak nevyvezení nádoby.
Ing. Jiří Kadlec, jednatel OHR Services s.r.o.
Více www.ohrr.cz

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.

Miloš Vystrčil: Optimalizace přejezdů na trati probíhá za účasti Svazku ŽKS.

Foto: Miroslav Brzek

Provoz
Expozice historie železniční dopravy
na telčském vlakovém nádraží
15. 6. - 15. 9. pátek 13 - 16 hod., sobota a neděle 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
29. 7. - 14. 8. (Prázdniny v Telči) pondělí - pátek 13 - 16 hod.,
sobota a neděle 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
Prohlídku lze objednat na tlf. 605 176 997, 725 963 852, 728 136 662
TL 7/2016

18. 7.
19. 7.

IV.
20. 7.
V. - VI. 21. 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, VI – Družstevní

Poděkování
Díky vstřícné a nezištné pomoci pana Radovana Bocka, MVDr. Jozefa Poropaticha a pana Pavla Dvořáka byla ošetřena
v ulici Na Posvátné autem vážně zraněná
a trpící zaběhlá kočka. Stačil jeden můj telefonát do kanceláře Služeb Telč a malému
zvířeti pomohli lidé s velkým srdcem. Je příjemné zjištění, že s námi v našem městě žijí
lidé připraveni pomoci, a nejen pouze lidem.
Marie Třeská
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Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Jewell: Dům, ve kterém jsme vyrůstali;
Vondruška: Husitská epopej. 1438-1449;
Moyes: Jeden plus jedna; May: Kritik;
Glukhovsky: Metro 2035; Benková: Pralinky s chilli; Francis: Vyděrač; Mlynářová:
Z lodiček do holin; Adler-Olsen: Zabijáci;
Müllerová: Muž ve střídavé péči; Ježovičová: Podvodnice; Garwood: Rychlá jízda

Děti pomáhají dětem

Dobré dílo se podařilo
V pátek 27. května proběhl v Panském dvoře benefiční koncert Děti pomáhají dětem
a v neděli 29. května farní kavárna pro Srdíčkáře. Díky vám, kteří jste na koncert nebo kavárnu přišli, se spolku Srdíčkáři podařila získat neuvěřitelná částka 23 843 Kč.
Děkujeme všem, kdo se o úspěch obou akcí

zasloužili. Letos jsme se rozhodli podpořit
lázně Teplice nad Bečvou, kam jezdí děti
po kardiologických operacích. Za získanou
částku jsme zakoupili běžecký pás, stolní
hry a další drobné dárky, které již slouží dětem v lázních.
Petra Buláková

Dětská

Peroutková: Anička na řece; Drijverová:
Příšerné zlobilky; Hrachovcová: Zrzečka
pod hvězdami; Brezina: Ztracená Atlantida;
Chainani: Škola dobra a zla. Poslední navěky
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Dovolená v městské knihovně
od 1. srpna do 12. srpna

Novinky Knihovny UC
Eva Svobodová: Vzdělávání v mateřské škole; Zdeněk Bauer: Česká Kanada, Slavonice
a Slavonicko; Vlastimil Vondruška: Husitská epopej IV; Jan Průcha: Předškolní pedagogika; Yvonne Poncet-Bonissol: O matkách
a dcerách; František Bahenský: Velké dějiny zemí Koruny české: Lidová kultura; Pavel
Zatloukal: Slavné vily Olomouckého kraje;
Leni Wildfolwer: Skrytá historie koučování;
Ian Kershaw: Konec : Německo 1944-45;
Richard Braun: Praktikum školní psychologie; Harold Bloom: Úzkost z ovlivnění: Teorie poezie; Nathan Belofsky: Podivná medicína; Dalibor Vácha: Ostrovy v bouři
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Dovolená v Knihovně UC
4. až 8. července
25. až 29. července

Půjčovní doba knihoven
Platí pro Městskou knihovnu i Knihovnu Univerzitního centra
červenec-srpen
Pondělí, středa 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00
hod., pátek 8.30 – 12.00 hod.
CESTA DO ORIENTU. Výstava prací žáků a studentů ZUŠ Telč výtvarného
oboru Alice Grünwaldové v prostorách
Knihovny Univerzitního centra Telč, /jezuitská kolej/. Vchod z Kyptova náměstí.
Výstava potrvá do konce prázdnin.
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Foto: Zdeněk Svoboda

Městská knihovna nabízí

Pramen řeky Odry
Proč zmiňujeme útlou publikaci pojednávající o pramenu pro nás vzdálené řeky, kterou
ale znali již římští letopisci? Důvodů je celá
řada. Slezská „národní“ řeka, jak je Odra také někdy představovaná, pramení asi 1,5 km
od obce Kozlov, v těsné blízkosti Fidlova
kopce (680 m n.m.), nejvyššího bodu Oderských vrchů. Tato vesnice náležela k bývalému veseličskému panství „našich“ Podstatských – Lichtensteinů. A právě oni nechali
nad pramenem postavit v 19. století první
krytý altán, který přispěl k tomu, že se pra-

men stal vyhledávaným cílem turistů. Pro
řadu čtenářů střední a starší generace je pak
Kozlov připomínkou jejich vojenských let.
Ještě donedávna byl totiž součástí újezdu Libavá. Při čtení, spíš prohlížení brožury, může také napadnout: Dočká se někdy podobného přístřešku a publikace pramen Dyje?
A na závěr glosa Josefa Richtera, který nás
na zajímavý tisk upozornil: V okolí pramenu
Odry byly uloveny i některé kusy zvěře, které jsou vystaveny na zámku v Telči. Publikace je v nabídce městské knihovny.
/z/

Ohlédnutí za výstavou Genesis
Od 9. do 19. května se v prostorách hotelu Antoň uskutečnila výstava Genesis. Její prezentace v Telči, ale i exponáty výstavy,
byly mimořádnou kulturní a společenskou
událostí. Výstavu doprovázely erudované
přednášky a promítání unikátních filmových
dokumentů, které objektivně a vědecky srovnávaly dvě hlavní teorie vzniku vesmíru a života v něm. Kdo pozvání na výstavu a akce
s ní spojené využil, dostal odpověď na mno-

hé zásadní otázky týkající se existence života,
na řadu otázek, které se promítají do současné společnosti, mezilidských vztahů, politiky, ekonomiky a morálky, díky fundovaným
vystoupením Libora Votočka. A s jakým zájmem veřejnosti, škol, učitelů či „dělníků“
vědy a ostatní inteligence se výstava setkala?
Pyšné, pyšné jsi, univerzitní město Telči!
Za pořadatelský tým Hana Antoňová.
Redakčně kráceno
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Vzpomínáme na 20. století

Vzpomínáme odhalilo
historii
V minulém dílu seriálu Vzpomínáme na 20.
století jsme uveřejnili snímek, na kterém
v roce 1937 táhne mladý muž vozík s kluzákem Palackého ulicí. „Jeho zveřejněním jste
mi udělali velkou radost. Mladý muž, který

Snímek hangáru, ve kterém „spaly“ kluzáky telčské odbočky Masarykovy letecké ligy,
jsme slíbili v minulém dílu našeho seriálu. Že stál při kostelnomyslovské silnici si ještě
vzpomene nejeden pamětník. Ale kde přesně? Prozradí to snímek v příštích TL.
/z/

Ještě o Karlu IV. a Telči
Malý dovětek k úvodníku v Telčských listech č. 5
Pro obyvatele a příznivce Telče bylo většinou milým překvapením, že si i v našem
městě můžeme v jubilejním roce krále a císaře Karla IV. výrazným způsobem připomenout. Podnětná byla také úvaha o jeho
(pravděpodobném?) zastavení v Telči. Ovšem uvažujme dále! Co kromě věže mohl
tehdy mladý markrabě vidět z našeho dnešního centra? Město ještě neexistovalo, to
bylo založeno jako poddanské teprve za pánů z Hradce. Samozřejmě tu nebyl nejen
zámek, ale ani původní hrad, který byl jeho základem. Nestál ještě kostel sv. Jakuba,
o jezuitské koleji a kostelu Jména Ježíš ani
nemluvě. Nebylo náměstí s podloubím, kašny ani mariánský sloup. Neexistovaly však
ani městské hradby a brány, nenašli bychom
žádný z rybníků. Zbylo tu tedy kromě věže
vůbec něco, co by si mohl Karel IV., kdyby
se k nám „cestou stroje času“ vypravil, trochu připomenout? Tvrz královského správce

-villika, uváděnou jako hrad, kterou musel
dle svých slov „s velkým úsilím a náklady
znovu nabýt“, je dnes zcela skryta v terénu, kde stojí domy a dokonce ulice s chodníkem. Tu by tedy nalézt nemohl. A přece
by mohl najít jeden orientační bod, který by
mu jeho pobyt připomenul. Těsně k věži totiž přiléhala románská kaple, přístupná z ní
ve výši prvního patra. Do té by byl při svém
zastavení nepochybně vstoupil právě tímto vchodem i Karel IV. Kaple byla v dalším
století přesně na původních románských základech přestavěna v gotickém slohu a doplněna o apsidu. Kolem tohoto kostela sv. Ducha byl hřbitov, kam byli pochováváni naši
dávní předkové dříve, než byl vysvěcen farní kostel sv. Jakuba. V centru naší památkové rezervace máme zachovány jen tyto dvě
stavby – věž a kostel sv. Ducha. I když obě
dvě v průběhu staletí procházely změnami,
stojí posud na svém místě jako doklady nejstarší historie Telče.
Dr. Eva Melmuková

Učte se anglicky v baroku
V červenci je poslední možnost podat přihlášku na ještě několik volných míst v kurzech angličtiny, které od 1. do 6. srpna pořádá v Univerzitním centru v Telči Jazyková škola při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Podrobný program kurzů a způsob přihlášení najdete na http://www.phil.muni.cz/wjas/telc. Více informací na pilarova@phil.muni.cz nebo
tlf. 603 241 962.
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vozík táhne, je můj bratr Antonín Svoboda.
V roce 1937 mu bylo 21 roků. Byl velmi aktivním členem odbočky Masarykovy letecké
ligy v Telči. Dokonce složil zkoušky na létání
s motorovými kluzáky na známém letišti Raná u Loun. Bohužel 9. května 1945 byl mezi
padlými v Krahulčí..,“ sdělil TL jejich pravidelný čtenář pan Milan Svoboda. Za zajímavou a objevnou reakci děkujeme.

Známky B. Makovičky
sbíraly medaile
Na velké Česko – slovenské filatelistické
výstavě, která se konala na počátku června
ve Žďáru nad Sázavou, měly dva exponáty předsedy telčského Klubu filatelistů Bohuslava Makovičky medailové žně. Sbírka
Poštovní historie jihozápadní Moravy 1664
– 1918 získala pozlacenou medaili a Historie poštovnictví jihozápadní Moravy 1918
– 1945 při své výstavní premiéře stříbrnou
medaili. V ní pak mimořádně zaujala přítomné odborníky dopisnice odeslaná z Telče v únoru 1919 do Bratislavy, kterou odesilatel uvedl jako Wilsonovo Město. „Rozdal
jsem zájemcům několik výtisků květnových
Telčských listů, ve kterých je historie dopisnice podrobně popsána. Jeden výtisk si odvezl i zástupce Svazu filatelistů Slovenska
Miroslav Bachratý. Historický vývoj názvu
Bratislavy dobře znal, pohlednice v mé sbírce a její popis v TL ho mimořádně zaujaly,“
sdělil redakci úspěšný vystavovatel.

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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TV cyklus Kaple - duše rodů. Také z Telče

Zámecká kaple bude v televizi
Kaple patří často k tomu nejcennějšímu
a nejkrásnějšímu, co mohou hrady a zámky
nabídnout. Dodnes si zachovaly svůj intimní a posvátný ráz, kvůli kterému si je šlech-

tické rody po staletí stavěly. Místa, která byla svědkem formování české státnosti, kde
se přepisovaly náboženské dějiny našich zemí a která dodnes budí v lidech tichou úctu,
představuje nový dokumentární cyklus brněnského studia České televize Kaple - duše rodů. Pětidílnou sérii, která poběží od 3.
července na ČT 2, režíruje Michaela Rozbrojová. Které zámecké kaple v ní uvidíme?
Dobu středověku zastupuje kaple Korunování Panny Marie na Křivoklátě. Sídlo
českých králů vystřídá postupně renesanční Telč, barokní Valtice, kaple sv. Huberta
na Konopišti a kaple na zámku v Náměšti
nad Oslavou. Diváky provede pořadem historik Michal Konečný.
Cyklus Kaple - duše rodů bude vysílán od 3. července každou neděli v 9:50
na ČT2. Telčský díl 10. července. Změna
programu je možná.
Podle TZ

POUŤ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. „Byla to pouť se vším všudy. Stánky, skákací hrad, trampolína,
střelnice s růžemi, malování na obličej, dobré jídlo, zmrzlina..,“ napsala TL ředitelka Jarmila Horníková a připomněla, „velký dík patří rodičům, kteří ochotně pomohli při organizaci poutě.“

ŽLUTÉ ČESKO. Podle ČSÚ zemědělci letos oseli řepkou téměř 400 tisíc hektarů zemědělské půdy.
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Mladí myslivci
pomáhají Lesům ČR
Představte si 11 dětiček s igelitovými pytli,
pobíhajících po lese sem a tam (jako divá
zvěř) a hulákajících (jak na lesy). Tak to je
obrázek, který se mi k mé velké radosti naskytl nedávno v hodickém lese Hamru.

Byly to děti z přírodovědného kroužku DDM
v Telči, které sbíraly plasty rozeseté po lese.
Dříve chránily mladé sazenice různých listnáčů před okusem zvěře, ale jak šel čas, sazenice odrostly a plasty zůstaly. Teď už jsou
pryč. Děti dostaly pokyny a ty dokonale splnily! Musím dodat, že jedním pokynem bylo i „hulákat“ … To, aby se nezatoulaly. Děti
byly nejen pracovité, ale i zvídavé, takže se
dozvěděly i něco o hospodaření v lese, o škodách způsobených zvěří, o kůrovci a boji proti
němu. Každý pracant si mohl za odměnu vyznačit jeden strom určený jako návnada pro
kůrovce, tzv. lapák. Práce se sprejem v ruce
se jim líbila asi nejvíc. Doufám, že stavebnice
ptačí budky byla dostatečným poděkováním
Lesní správy Telč za jejich pomoc.
Jana Vystrčilová, revírnice

Foto: Ilona Jeníčková
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DIVNÁ SEZÓNA? Na náměstí chybí kašny, u Horní brány sousoší sv. Rodiny. Více o rekonstrukci těchto významných památek v příspěvku starosty na str 3.
Foto: Ilona Jeníčková

Pozvánka na výstavu

Poznejte Emila Šolce
Do 27. července můžete v radniční síni
zhlédnout výstavu Emil Šolc (1861 – 1931)
knihkupec a nakladatel v Telči. Ze sbírky Martina Nováka ji pořádá telčské muzeum a muzejní
spolek. Emil Šolc
byl mimořádnou
kulturní a společenskou osobností
města na přelomu
19. a 20. století.
Nejenže vedl vyhlášené papírnictví v domech čp.
47 a 48 na náměstí, ale také vydal na 400
titulů knih a učebnic, mnoho pohlednic Telče a okolí a další tisky. V roce 1885 začal
vydávat čtrnáctideník Orel, o rok později další čtrnáctideník Orlice.
Z obou periodik
později vznikly
Jihlavské listy.
Emil Šolc také
propagoval sport.
Na přelomu 19.
a 20. století vydával Sportovní
knihovnu. V té
době zcela ojedinělý vydavatelský počin. V roce
1909 vydal brožuru Jízda na lyžích. Jednu
z prvních publikací v Čechách a na Moravě, která se zabývala novým sportovním
odvětvím.
TL 7/2016

CET se prezentuje
• 25. května proběhla v prostorách Centra Excelence Telč prezentace informačního
systému MONDIS, který je znalostním systémem pro dokumentaci a analýzu poruch
objektů kulturního dědictví. Systém je výstupem projektu, který řešil Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR ve spolupráci s ČVUT. Prezentace byla určena pro
pracovníky Národního památkového ústavu
v rámci jejich semináře.
•2. června hostilo Centrum Excelence Telč
seminář Krajského úřadu Kraje Vysočina pro
pracovníky památkové péče z obcí s rozšířenou působností. V rámci semináře byla prezentována odborná činnost centra.
jn

Filatelisté pro veřejnost

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.
ZO ČZS v Telči

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

Tajemství staré bambitky zaujalo seniory v DpS
Úspěšnou televizní pohádku Tajemství staré bambitky předvedli ve středu 18. května
žáci dramatického kroužku ZŠ v Masarykově ulici klientům Domova pro seniory
na Starém Městě. „Vystoupení mladých
divadelníků diváky mimořádně zaujalo a podle ohlasů se již na další podobné těší,“ napsala TL sociální pracovnice
DpS Lenka Pelejová. Zdůraznila také, že
na zpříjemnění odpoledne klientům domova mají vedle dětí zásluhu i učitelky Lenka
Pokorná a Jana Matoušková.

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

Zubní pohotovost
Zubní pohotovost v působnosti Nemocnice Jihlava v ambulancích jednotlivých lékařů v pondělí až v pátek od 15:00 do 19:00
hodin, v sobotu, neděli a ve svátek od 8:00
do 12:00 hodin. Informace na https://www.
nemji.cz a na tlf. 567 157 211. V Dačicích
o víkendech a svátcích od 8 do 10 hodin
v ordinacích tamních stomatologů. Informace na http://www.nemdac.cz
str. 9
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Lidé mikroregionu

Druhý život: BEZOBAV
Před lety to byly Dyjické Pastičky, které stály za netradiční kulturou
v Dyjici. Nyní je to BEZOBAV a čtyři ženy, které pokračují. Hlavní
hybatelkou je především Renata K., která vedle své lékařské profese
žije díky BEZOBAV svůj druhý život, který jí dává možnost setkávat
se s lidmi jiným způsobem než v ordinaci a spojovat je navzájem. Mimo jiné ji to nabíjí a ochraňuje vyhořením, jak sama říká, navíc je to
možnost, jak poslouchat oblíbenou hudbu naživo.
Jak to všechno začalo – proč koncerty v Dyjici?
Na začátku všeho byla chuť něco dělat, trochu to tu rozhýbat. U zrodu dyjických koncertů stál Oldřich Janota
(český písničkář, pozn. red.). Oldřich nás
podporoval v myšlence pořádání koncertů
a byl to on, kdo vlastně náhodou vymyslel
pro Dyjické pastičky jméno. S rozpadem
našeho rodinného týmu skončily i Pastičky a mě tehdy ani nenapadlo pokračovat.
Jenže brzy mi ta hudební i lidská setkání
začala chybět a navíc začali chodit místní,
že je škoda, že koncerty už nebudou. A tak jsme si s „holkama“ řekly,
proč to nezkusit znovu a možná trochu jinak, každopádně bezobav.
Kdo stojí za spolkem a ve zkratce, co je vlastně BEZOBAV?
Jsme taková dámská jízda. Jsme tři – vlastně čtyři. Já, moje dvě dcery
Natálie a Valentina a Marie Křížová z Dolní Vilímče – to je hodně důležitý člen naší party. Naším záměrem je tak desetkrát do roka udělat nějakou akci – vesměs hudební, ale už se nám rýsuje i nějaké malé divadlo.
Žiješ především v Praze. V Dyjici máš chalupu. Jak jsi našla cestu až sem na Vysočinu?
To je hodně legrační, protože já jsem vlastně na Vysočinu jezdila
od dětství. A vždy jsem to tu měla ráda. Ale setkání s Telčí a zdejšími
lidmi přišlo díky Timu Westovi, americkému učiteli angličtiny. Učil
v Telči a pak v Praze na medicíně a ty dvě party spojil. Jednou před
lety jsme s kamarádkou cestou na koncert v Telči zabloudily a bylo tu
tak krásně, až jsem si říkala: Kdybych si jednou pořídila dům, tak jedině tady. Když ta situace poměrně nečekaně nastala, bylo jasné, kde
Foto: Anna Hamrlová
dům hledat. Dyjice nám padla do oka okamžitě. Snad je důležité říct,
že Dyjice pro mě není chalupa, je to můj druhý domov.
Vyplatí se pořádat v této době ještě komorní koncerty?
Záleží, co rozumíme tím „vyplatí“. Pokud se jedná o finance, tak
vlastně nevyplatí. Naštěstí ze strany vedení Dyjice je jednoznačná
podpora, takže si občas můžeme dovolit pozvat i známější hudebníky. Muzikanti naštěstí vědí, že tato malá místa mají úžasnou atmosféru, a honorář vždycky nějak domluvíme a zůstáváme na nule. Pokud ale člověk do toho slova „vyplatí“ zahrne dobrý pocit z toho, že
se uskuteční setkání, která by jinak nebyla možná, nebo dobrý pocit
z toho, že nám pravidelní návštěvníci řeknou – my někdy ani nevíme,
kdo dneska zrovna hraje, ale bude to opět stát určitě za to – tak to se
jedním slovem vyplatí!
Na jaký druh hudby se zaměřujete?
Asi by se dalo říct, že se zaměřujeme na takovou jemnou alternativu.
Na okrajové žánry, písničkáře, muzikanty, kteří nejsou mainstreamoví, jiným slovem „klubová scéna“. Rádi zveme i začínající hudebníky. Nevybíráme si vyloženě klasický folk, i když řada lidí, co hraje
třeba na Prázdninách v Telči, u nás také vystupovala.
TL 7/2016

Kde sháníš interprety?
Je to tak, že většinou vybírám kapely, které jsou mi nějakým způsobem
blízké. Jeden z aspektů je ten, že děláme koncerty, na které bychom samy šly. V Praze mám pár vytipovaných klubů, kam chodím a vybírám
kapely a hudebníky, které ještě neznám. Teď se nám už taky stává, že
muzikanti sami píšou, že by si chtěli u nás zahrát. Už přece jenom nějakou dobu fungujeme a asi jsme si už udělali jméno. Dneska je hudebníků strašně moc a ti, co nejsou úplně známí, tak vědí, že ježdění po takovýchto malých štacích je smysluplné. Myslím si, že Dyjice má jednu
velkou devízu – výborné publikum a příjemnou atmosféru.
BEZOBAV – kulturní klub kromě ohlášených koncertů otvírá také Podium Bezobav, které se hlásí k myšlence OPEN MICŮ – otevřených koncertů, kde může vystoupit kdokoliv. Vítáni jsou hlavně začínající a toulaví umělci všech žánrů. www.bezobavdyjice.cz
Uspořádání jakého koncertu byl pro tebe největší oříšek?
Musím říct, že když je komunikace s hudebníkem či kapelou složitá,
tak to nehrotím. Mám jeden zážitek s kapelou, kterou jsem hrozně chtěla pozvat. Vždycky jsme se někde potkali a slíbili si, že ano – koncert
bude, ale nějak se pořád nedařilo. Nemohli jsme se prostě domluvit.
Pak jsem v Praze jeden den potkala v metru jednoho člena té kapely
a to už jsme si společně řekli, že už to teď musí vyjít. A za dva dny jsem
potkala rovnou frontmana a během tří dnů to bylo domluvený. Někdy
je prostě dobré počkat na ten správný okamžik, pak to jde samo. Doufám, že to klapne a budou se líbit, tenhle koncert nás teprve čeká.
Máte nějaké potíže s pořádáním koncertů na tak malé obci?
Dyjice je úžasné místo, kde lidé spolu komunikují – setkávají se. Dělají společně akce sami pro sebe. Sice spíše sportovní, ale drží při sobě. To by taky jinak nešlo, kdybychom přišli a začali něco dělat a lidé
by to tady nepřijímali. Jak už jsem řekla, i zastupitelstvo v čele s panem starostou (Milan Opravil, pozn. red.) nám vychází maximálně
vstříc. Kromě místních bylo potřeba vytvořit širší okruh pravidelných
návštěvníků a to chvilku trvá. V poslední době se pohybujeme v průměru kolem 35 diváků na koncert, což je velmi slušná návštěvnost
i ve srovnání s pražskými kluby.
A jací jsou vaši návštěvníci? Jak bys je charakterizovala?
Chodí především střední generace. Lidé nad třicet a naopak chodí
poměrně málo úplně mladých. Chodí lidé, které baví hudba. Kromě
hudby určitě ocení i možnost posedět v kultivovaném prostředí a dát
si něco dobrého, třeba vynikající pivo, které při koncertech čepujeme.
Děláš spíš akce pro radost, nebo i s ambicí, že se chcete podílet
na případné komunitní kultuře?
Myslím, že každá podobná aktivita je svou podstatou komunitní, protože spojuje lidi. Propojení jednotlivých aktivit je ale složité. Pro začátek by asi všem pomohlo alespoň sdílet kalendář akcí s místními
spolky a organizacemi, abychom se nekřížili. Naše první oficiální
spolupráce proběhla v červnu s telčským Prostorem (klub pro hudbu,
divadlo… sídlí v orlovně v Telči, pozn. red.). (Pokračování na str. 12)
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Dokončení z předchozí strany.

Druhý život: BEZOBAV
Společně jsme uspořádali trochu neobvyklý
dvojkoncert kapely Please The Treesna valníku. V poledne byl jeden koncert venku mezi školami na Hradecké (díky vstřícnosti ředitelství obou škol) a večer druhý v Prostoru.
Jsme moc rády, že se tato akce podařila a věřím, že není poslední společná. Jedna z ambicí je alespoň částečně se zapojit do místní
komunity a přitom samozřejmě stále dělat to,
co děláme – zůstat věrné Dyjici.
Nakonec to nejdůležitější – co tento rok
ještě chystáte?
Další koncerty plánujeme po prázdninách:
V září vystoupí Petr Linhart. Dále se můžeme
všichni těšit na Jakuba Cermaque&Iamme
Candlewick- písničkářské duo, které bude
v rámci koncertu promítat i film ze své cesty
po Evropě. Pak přivítáme Gabrielu Vermelho
- neuvěřitelně talentovanou muzikantku, zpěvačku, skladatelku, houslistku a performerku
a rok uzavře Jaromír 99 s kapelou.
Magda Pojerová

Dračí lodě opět v Telči
Již třetí závod Dračích lodí v Telči se uskuteční v sobotu 30. července na Štěpnickém
rybníku. Jedná se o otevřený závod v kategoriích FUN/HOBBY z celé ČR. Podle pravidel závodu tvoří posádku lodi 18 závodníků, bubeník a kormidelník, kterého zajišťuje
pořadatel závodu. Každá posádka jede dvě
jízdy, hodnotí se rychlejší čas. „Uvítáme,
pokud bude mít celý tým stejný dres, např.
trička, klobouky, plavky… fantazii se meze
nekladou,“ uvedla za pořadatele Magda Pojerová. Závod je zařazený do seriálu závodů
dračích lodí Vysočiny.

Program závodu:
13:00 slavnostní zahájení u Štěpnického
rybníka ● 13:20 první start ● 15:00 ukončení prvního kola ● 15:30 začátek druhého kola ● 17:00 ukončení závodu ● 18:00
slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení
akce
Uzávěrka přihlášek je 15. července. Posílají se na info@dragonboard.cz a mas@
telcsko.cz
Více informací i s přihláškou najdete na:
www.dragonboard.cz/draci_v_telci2016.
php

Větrání – Naše oblíbené knihy

Neobvyklé větrání
v Lidéřovicích
V neděli 24. července se od 14:30 uskuteční v kostele sv. Linharta v Lidéřovících
tradiční větrání kostela a varhan na neobvyklé téma: Naše oblíbené knihy. Každý,
kdo přijde – bude-li chtít – si může přinést
svou nejmilejší knihu a přečíst z ní všem
krátký vybraný úryvek. Kromě čtení zazní
i krásná hudba.
jj

Jihlavští gymnazisté
poznávali Telč.
S německými kolegy
Ve středu 27. dubna zavítala do Telče
v rámci projektu Vysočina – náš kraj skupina žáků jihlavského gymnázia společně
se svými vrstevníky z partnerského gymnázia ve Weißenhornu. Seznámili se s historií města, prohlédli některé památky vč.
zpřístupněného podzemí, ale neopomněli
třeba ani Belpskou lávku. „Návštěvu Telče
studenti zúročili v prezentacích, které o dva
dny později představili na Krajském úřadu
Vysočiny,“ napsala TL vedoucí české části
zmíněného projektu Zdeňka Ryklová, jinak také absolventka telčského gymnázia.
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Text a foto Magda Pojerová

Mikroregionální střípky

Ženy Křenkovy
na Strahově

Hodice

Barokní křížová chodba strahovského
kláštera, místo odkud se vstupuje do nejdůležitějších míst konventu, kapitulní síně
a obou refektářů, má letos v červenci pro
případné návštěvníky z Telčska milé překvapení. V tomto exkluzivním prostoru celý měsíc (3. až 29. 7.) vystavují své výtvarné práce Magdalena Křenková Florianová
a její dcera Michaela ze Staré Říše. Připomínat, že první je absolventkou telčského
gymnázia a druhá jeho současnou studentkou, je čtenářům TL zbytečné, stejně jako to, že výstava v tomto frekventovaném
místě v Praze je také ojedinělou propagací
telčského regionu. Pro ty, co v červenci zavítají do Prahy a najdou si čas na nevšední zážitek v nevšedním prostoru, uvádíme, že výstava je přístupná denně od 9:30
do 11:30 a od 12 do 17 hodin.
/z/

10. 7. Červencový aerobik maraton
„Pod slunečnou oblohou“v 15.00 hod.
16. 7. Nohejbalový turnaj
– Memoriál Františka Nevrkly
23. 7. Turnaj v malé kopané
Třetí ročník turnaje v kopané
30. 7. Parní léto na nádraží
Pořádá: SDH Hodice

Mysliboř

23. 7. Lávky v Mysliboři
Začátek: 14.00 hod.
Pořádá: SDH Mysliboř, KMK, obec Mysliboř

Třeštice

23. 7. Letní kino
Od 21.30 na návsi – Bílá paní

Řásná

Prázdninové ježdění pro děti na koních
– každý čtvrtek od 14 do 17 hod.
Jezdecká stáj Marlenka Řásná
www.marlenkarasna.cz

Nepřehlédněte!

Den otevřených dveří areálu fy MAXXISAMPLE
15. července od 14:30 hod. Více str. 13
(bývalý Interier v Třebíčské ulici)
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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.
• Koupíme pole, louky, pastviny od 2 ha, les i s pozemkem. Platba v hotovosti.
Telefon: 739 641 944
• Koupím obrazy českých malířů, staré mince a bankovky, vojenské a myslivecké předměty, šavle, tesáky, helmy, odznaky, uniformy a podobné. Můžete nabídnout i jiné staré
věci – hodiny, sklo, nábytek... Tel: 722 777 672.
• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 721 469 234.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Výuka a výcvik na osobní automobil, učebna
na Myslibořské ulici v Telči. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz a tel. 607 185 517
• Majitel nabízí pronájem zrek. bytu 3+1/B v Olšanech/Studená. Nezařízený, vlastní kotel
na TP. Nájem 4500,- Kč, tel 602 586 411
• Oblastní charita Jihlava hledá registrované zdravotní sestry domácí péče pro Telč a spádovou oblast. Na hlavní pracovní poměr buď 2 x 0,5 úvazku nebo 1 x 1,0 úvazku. Bližší
info na web www.jihlava.charita.cz, odd. Práce nebo na tel.: 736 523 637.
• Přijmu brigádnici (důchodce, ženy na MD, studenty) do obchodu v Telči od srpna.
Tel. 723 216 749.
• Služby Telč, spol. s r.o. hledají pracovníka na HPP pro práce spojené s údržbou města.
Podmínkou řidičské oprávnění sk. B/T/C a bydliště v Telči, případně v nejbližším okolí. Mob. 777 70 80 80
• Pronajmu byt 2+1 pod poštou dlouhodobě. Tel. 728 257 784
• Rodina koupí dům v Telči nebo blízkém okolí. Tel. 724 024 449, juric.p@seznam.cz
• Pronajmu nebytový prostor, 11,8 m2 + WC, Telč, Mlýnská 19 (U Horní brány).
Tel. 607 850 802.

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.

Inzerujte
v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková,
odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
TL 7/2016

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Policie ČR Telč
informuje
Zase ta světla

Ve druhé polovině května poškodil neznámý pachatel na náměstí Zachariáše z Hradce 3 kusy světel z osvětlení mariánského
sloupu zabudovaných v trávníku. Městu tak způsobil škodu ve výši 15 tis. Kč.
Po pachateli policie pátrá.

Holčička na výletě

Ve středu 8. června přijali policisté oznámení, že se u kruhového objezdu u sokolovny
pohybuje asi tříletá holčička na odrážedle
bez jakéhokoliv doprovodu. Policistům se
podařilo zjistit, kde malá výletnice bydlí,
a v pořádku ji předali rodičům.

Jan Doležal a Martin Šmach pro TL

V Portu zase v UNESCO
Mistrovství světa v rally pokračovalo o víkendu 20. až 22. května v portugalském
Portu pátým letošním podnikem. Pro tým
Jipocar Czech National Martina Prokopa
to byl ale teprve druhý letošní start v této
soutěži. Nakonec úspěšný. K šesti bodům
za sedmé místo z Mexika si tým připsal
další čtyři za osmé místo. Pravidelný postřeh z prestižního světového podniku pro
TL napsali jeho telčští mechanici Martin
Šmach a Jan Doležal.
Portugalsko a hlavně Porto má český sportovní svět spojen hlavně s fotbalem. My se
tam ale pravidelně vracíme na tradiční Por-

tugalskou rally, která se jede na zdejším
městském okruhu. A před odletem jsme si
říkali: To snad není pravda! Historický střed
Porta je zapsán na seznamu UNESCO stejně
jako naše Telč. Druhý letošní start ve WRC
a opět pod „křídly“ kulturního dědictví. Bohužel jsme se zde nezdrželi dlouho. Hned
po skončení závodu jsme se letecky přesunuli domů. Důvod? Abychom měli dostatek
času na přípravu vozu na další podnik WRC.
Ten se pojede od 9. do 12. června na Sardinii. A zase v historickém městě a známé
turistické destinaci Algheru, odkud se vám
ozveme příště.

Kradou se i dopravní značky

Neznámý pachatel v průběhu června odcizil
na silnici I. třídy v katastrálním území Markvartic 11 dopravních sloupků a značek.
Majiteli způsobil škodu ve výši necelých
15 tis. Kč. Po pachateli policisté pátrají.

Poctivec

V pondělí 13. června přišel před šestou hodinou večer dvaatřicetiletý muž na obvodní oddělení, kde odevzdal nalezenou peněženku, kterou našel na ulici v Telči. Mimo
jiné v ní byly uložené osobní doklady a finanční hotovost ve výši kolem tří tisíc korun. Policisté zjistili majitele peněženky
a nalezené věci mu předali.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Hasičské zprávy
V uplynulých dvou měsících zasahovala jednotka HZS Kraje Vysočina ze stanice Telč u dvaatřiceti událostí. Převážně se
jednalo o technické pomoci, kterých bylo
třiadvacet. Hasiči také zasahovali u šesti dopravních nehod. Ke třem došlo přímo na území města, k dalším u Volevčic,
Olšan a Studnic. V uvedeném období byla
také jednotka povolána na požár v areálu
firmy THK v Dačicích. Ve čtvrtek 9. června proběhlo v Hospodářském dvoře v Bohuslavicích taktické cvičení na požár stáje.
Společně s jednotkami z Nové a Staré Říše
a z Bohuslavic si hasiči prakticky vyzkoušeli vyvádění koní, seznámili se s areálem
Hospodářského dvora a získali několik
cenných rad pro manipulaci s hospodářskými zvířaty.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč
str. 14

Historický střed Porta je zapsán na Seznamu UNESCO stejně jako Telč.

Netradiční poděkování

Zemřel Giovanni Coppa

Jen času bylo málo

16. května zemřel kardinál Giovanni Coppa.
Bylo mu 90 roků. V letech 1990 až 2001 byl
papežským nunciem v Československu, resp. v České republice. V roce 2007 byl jmenován kardinálem. 22. srpna 1993 navštívil
Telč. Na prostranství před kostelem sv. Jana Nep. sloužil mši sv. V osobním programu si pak prohlédl další památky ve městě a také vystoupil na svatojakubskou věž.
Ochotně poskytl rozhovor Telčským listům
(9/1993), který později odvysílal vatikánský rozhlas. Přestože byl vysokým úředníkem a diplomatem, jeho lidský přístup udělal dojem na každého, kdo se s ním setkal.
A také samozřejmě jeho velmi dobrá čeština, která umožňovala bezprostřední komunikaci s touto výjimečnou osobností.
/z/

Jak jste to všechno dokázali najednou zorganizovat? Kdo to všechno zajišťuje a řídí? Kdo vymyslel všechny ty kvízy, testy
a jiné soutěže? Kdo napekl ty dobroty a zajistil fungování kavárny? To jsou některé
z mnoha otázek, které nás s manželkou napadaly při pátečním „ochutnávání“ telčské
Noci kostelů.
Kostel u sv. Anny, věž svatého Jakuba, farní
kostel, kostel Jména Ježíš a jeho krypta, farní kavárna… To je pouze část míst přebohaté nabídky. Všechno jsme nestihli, času bylo
najednou málo a člověk nemůže být na více
místech najednou. Přesto jsme domů odcházeli spokojení a v příjemném rozpoložení.
Všichni okolo telčské Noci kostelů totiž fungovali báječně a pohodově a přenášeli to
úspěšně na nás návštěvníky. Takže moc děkujeme a těšíme se zase za rok na shledanou.
Ivana a Miloš Vystrčilovi

POUŤ U PRAMENE DYJE. 6. července
v 10:00 růženec, v 10:30 mše sv. s požehnáním vody. Louka u Panenské Rozsíčky.
TL 7/2016

OPĚT V PALATĚ. Pěvecko – dramatický kroužek Klubu důchodců zavítal po čase opět do ústavu pro zrakově postižené PALATA v Praze. „Pásmo písniček a scének s názvem Řemesla, které
jsme představili jeho klientům, se moc líbilo,“ uvedla pro TL vedoucí klubu Ludmila Bartošková.
Foto: Eva Průchová Švecová

NEZNÁMÝ VÁCLAV PODSEDNÍK.
V dnešní rubrice Připomínáme si uvádíme
také 110. výročí narození telčského rodáka, akad. malíře Václava Podsedníka (3.
7. 1906), o jehož životních osudech toho
mnoho nevíme. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi má ve svém fondu několik
loutek, které vytvořil za svého působení
u čsl. letecké jednotky za II. světové války
v Anglii. Jednou z nich je i loutka Mademoiselle, jejíž snímek nám muzeum ochotně poskytlo.

Foto: Kateřina Valíková, MLK Chrudim

DEN DĚTÍ V DpS? BEZVA NÁPAD. Letošní Den dětí oslavila část žáků ZŠ v Hradecké
ulici se seniory v DpS na Starém Městě. Slavilo se i venku na zahradě. Nechybělo pohoštění
ani sladká odměna. K tanci, zpěvu a poslechu hráli manželé Doležalovi, kteří také připravili
zajímavé soutěže pro všechny účastníky. „Už se těšíme na další setkání,“ zaznívalo od nadšených seniorů, uvedla pro TL ředitelka DpS Marika Krejčí.
Foto: Hana Bártová

TL 7/2016

L. LOJKA V BRNĚ. 90. výročí úmrtí Leopolda Lojky (18.7. 1926) si lze také připomenout
u jeho hrobu na brněnském ústředním hřbitově. O jeho obnovu se v roce 2014 postarali členové Brněnského městského střeleckého
sboru, jehož historie sahá až do roku 1645.
Foto: Alena Najbertová
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Dokončení ze str. 1

150 let od války s Prajzy
„Většina obyvatel podlehla panice a začala ukrývat všechny cennosti a potraviny,“
píše tamní historik. S jeho informací koresponduje vzpomínka potomků Leopolda
Buriana z Krajzontu, dnes Jihlavské ulice.
56letý domkář zakopával před příchodem
„Prajzů“ měděný kotel, nezbytnou součást
vybavení tehdejších domácností. Uhnal si
při tom zápal plic a na počátku srpna zemřel. Úmrtní list pak nepřímo tuto vzpomínku potvrzuje, když je jako příčina smrti uvedena „horečka“. Rodina Hurychů si
dodnes připomíná generacemi předávané
„nařízení“ svého prapradědečka na zahnání ovcí do lesa, aby je Prušáci nezrekvírovali. A jedna čtenářka nám napsala: Když
Prusko – rakouská válka vznikla z rivality tehdejšího Rakouska a Pruska o pozici velmoci v regionu v létě roku 1866.
Vyvrcholila známou bitvou u Hradce
Králové 3. července 1866 a ukončil ji
Pražský mír 23. srpna téhož roku. Vítězi, Prusku, vytvořila podmínky pro vznik
císařství, jednotného státu Němců s vyloučením Rakouska. To naopak oslabilo rozdělením na Rakousko – Uhersko.
Na to pak doplatily české země, Čechy,
Morava a Slezsko, a nakonec i Slovensko jako Horní Uhry.
jsem byla malá, tak mě maminka o Velikonocích napomínala, abych nejedla více vajec natvrdo, protože jeden Prajz jich
v Jihlavě snědl kopu a praskl... Zcela konkrétní vzpomínky na válečné události staré dnes 150 let měl pan Josef Krejčí, pozdější obuvník v Telči. Pro jejich unikátnost
je zařazujeme celé tak, jak byly zaznamenány v roce 1926: Jako 21letý tovaryš jsem narukoval roku 1864 do Brna.
V Jihlavě ještě nebylo 81. pluku. Z Brna
byli jsme vypraveni do Poly v Istrii a brzy na to Mantuy, pevnosti v severní Itálii.
Tam jsem vesele vojákoval, kraj úrodný,
podnebí mírné, město pěkné se mi líbilo.
Ale již roku 1865 byl jsem přidělen k četnictvu do Uher. Služba ta byla nebezpečná,
Bitva u Hradce Králové se stala počtem
bojujících vojáků (400 tisíc) největším
bojovým střetnutím na českém území.
Prusko v ní ztratilo 10 tisíc mužů, poražené Rakousko pětkrát více.
protože Maďaři četníky nenáviděli, a jak
mohli, zákeřně ostřelovali. Asi za půl roku byl jsem napaden prudkou zimnicí a dostr. 16

stal se zase do nemocnice v Mantue. Sotva
jsem se vyléčil ze zimnice, vypukla válka a dán rozkaz nastoupiti cestu do Čech.
Do pole úplně vyzbrojeni vymašírovali
jsme z Mantuy a pochodovali ve dne v noci při každém počasí, vždy třetího dne majíce oddech. Jak dlouho trval náš pochod
přes Alpy do Čech, již nevím, ale na útrapy
této cesty nikdy nezapomenu. V Čechách
byli jsme radostně vítáni a přálo nám vítězně zatočiti s Prušáky. Zařaděni do šiku
bitevního měli jsme první srážku u Skalice.
Se ztrátami bylo nám ustoupiti ku Králové Hradci, kde byla svedena bitva rozhodná. Prušáci měli pušky zadovky, my ještě
pušky, jež jsme si museli po každé ráně nabíjeti. I bitva u Králové Hradce byla nešťastná. Byli jsme poraženi. Vše se hrnulo k Labi, aby přeplaváním uniklo zajetí
pruskému. V Labi se potopilo mnoho mužstva i koní. Potopilo se mnoho set mých
kamarádů. Ale já, dobrý plavec – vycvičený na rybníku Roštýnském – šťastně jsem
přeplaval. Na hrůzu tehdejšího zmatku
vzpomínám dosud. Utekli jsme na Moravu
a pronásledujícím nás Prušákům postavili
jsme se na odpor u Dubu blíže Olomouce,
ale byli jsme zase poraženi. Na útěku až
v Rakousích zastihla nás zpráva o příměří
a na to o uzavřeném míru. Měli jsme zase
jíti do Itálie, ale nedošli jsme tam. Po krátkém pobytu v Korutanech byli jsme zavoláni do Lublaně, dostali dovolenou a vrátili se domů. Býval jsem dobrým chodcem
po celý život.
/z/
Glosa TL.
Věřím, že po přečtení vzpomínky na válku v „šestašedesátém“ si řada čtenářů
oddechne, že dnešní politické reprezentace řeší své spory „hádkami“ v Bruselu, a ne bitvami podobné té u Hradce
Králové. Proti sobě v ní bojovali Prusové, Rakušané, Sasové, Maďaři a mnoho
dalších. A odnesli to kluci z Čech, Moravy a Slezska.

Vstup zdarma
do Městské galerie Hasičský dům
a na věž sv. Ducha při předložení
platné jízdenky z mezinárodní
autobusové linky WA 15
Telč – Raabs
a při hře Geofun.

Připomínáme si
120 roků

16. července 1896 zemřel v Lesné (Liliendorf) u Znojma Jan Vlk (*9. 7. 1822,
Telč). Syn soukenického mistra vystudoval gymnázium v Jihlavě a práva v Olomouci. V roce 1860 byl jmenován c.k.
notářem ve Znojmě. Je zde všeobecné považován za hlavního organizátora českého
živlu ve městě v 19. století. S rodným městem udržoval trvalé kontakty, podporoval
městský špitál. V roce 1876 byl jmenován
čestným občanem Telče.

110 roků

3. července 1906 se v Telči narodil Václav
Podsedník (+ ?). V letech 1917 až 1921 žák
telčské reálky. Později absolvoval malířská
studia v Praze, byl žákem Maxe Švabinského. Za II. světové války působil v čsl.
vojenské jednotce v Anglii, kde vytvořil
soubor loutek a betlém pro zde působící
Čechy. Na tl@telc.eu nebo na 774 584 841
uvítáme jakékoliv další informace o málo
známém rodákovi.

90 roků

● 16. července 1926 se v Závisti u Velkého Meziříčí narodil P. Bohuslav Brabec (+28. 11. 2008, tamtéž). Po vysvěcení
na kněze v roce 1950 působil v řadě farností na Moravě. V roce 1958 byl zatčen a odsouzen na tři roky za „podvracení republiky“ za některé výroky ve svých kázáních.
Propuštěn byl na amnestii v roce 1960. Poté pracoval jako dělník. V roce 1964 se vrátil do duchovní služby. V letech 1972 až
1992 působil v Telči. V roce 1992 mu telčské zastupitelstvo udělilo čestné občanství
města za péči o církevní památky v době
církvi nepříznivé.
● 18. července 1926 zemřel v Brně Leopold Lojka (*17. 9. 1886, Telč). V okamžiku atentátu na arcivévodu Františka
Ferdinanda d´Este 28. června 1914 v Sarajevu řídil automobil, ve kterém následník trůnu s manželkou projížděl městem.
Ve světové historii je tak zapsán jako: Muž,
který špatné odbočil.
Zdroj: Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telčska, Muzejní spolek v Telči a TL 1996 ad.

Blahopřání Sdílení
Paní Marie Gregorová, zakladatelka Sdílení, převzala v pátek 10. června v Senátu PČR ocenění Žena regionu Vysočina a zvláštní ocenění Odborné poroty
a ambasadorek. Srdečně blahopřeje a ze
zaslouženého úspěchu se raduje celý tým
Sdílení, o.p.s.
TL 7/2016

Sport

Fotbal

Povedlo se. I. A třída i v příští sezóně

Fotbal

Konečná tabulka I.A třídy
1. Nová Ves
26
2. Budišov-Nárameč
26
3. Vrchovina B
26
4. Třebíč B
26
5. Kouty
26
6. Žďár n.S. B
26
7. Vladislav
26
8. Želetava
26
9. Telč
26
10. Třešť
26
11. Rantířov
26
12. Hrotovice
26
13. Náměšť n.O.-Vícenice 26
14. Čáslavice-Sádek
26

60:21
51:27
53:32
57:31
62:51
39:39
36:39
52:57
39:57
45:52
51:57
51:62
37:66
34:76

57
54
51
50
35
35
32
32
31
29
25
24
21
20

Aktivní horolezci

23. dubna proběhl v Panském dvoře první
závod třídílného seriálu lezeckých závodů
na stěně I. April Hudy Cup 2016 o putovní
pohár Panského dvoru. Zúčastnilo se ho 52
závodníků z šesti klubů. Další závody zmíněného seriálu se uskuteční 3. září (I. Mammut Cup 2016) a 3. prosince (La Sportiva
cup 2016).
Výsledky týmové soutěže I. April Hudy
Cup 2016
1. HK Telč - 35 bodů
2. HK Jihlava - 33 bodů
3. HL Active - SVČ, Žďár - 19 bodů
4. HK Doubrava - 9 bodů
5. Plunder Telč - 4 body
6. Vlašim - 2 body
„Všichni lezci byli šikovní a ukázali své
nemalé dovednosti. Největší pozornost
a obdiv si získaly děti v kategorii U6, tedy
ve věku 4, 5 a 6 let. Jejich nasazení a vůle
byla tak veliká, že rodiče byli právem pyšní
na výsledky svých malých lezců,“ zhodnotil
úspěšný závod trenér HK Telč Petr Konrád.

Hokej
SK Telč - Šaľa 4 : 7

V sobotu 11. června se v nové hokejové
aréně uskutečnilo přátelské utkání bývalých hráčů SK Telč a Městského hokejového klubu Šaľa. Tentokrát nebyl podstatný výsledek, ale přátelské připomenutí
telčských mládežnických turnajů z přelomu století generací hráčů ročníků 1989
– 1991. Řada z nich je dodnes aktivními
hokejisty. Juraj Šimboch ze Šaľe je dokonce brankářem ligového HC Frýdku Místku, když před časem nastupoval i v brance
extraligového Třince.
jn
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Před startem jarní sezóny odpovídal TL trenér A mužstva SK Jiří Všohájek v nelehké
situaci. Mužstvo se nacházelo v pásmu sestupu. Na jejím konci má on i jeho kolega
Josef Jančo výrazně lepší náladu. Všechny
ne zrovna lehké cíle, které si s mužstvem
stanovili, se podařilo splnit. Ziskem 17 bodů z 12 jarních zápasů se mužstvo posunulo až na deváté místo v konečné tabulce.
Krajskou I. A třídu tak bude hrát i v příští
sezóně. Další dva jarní cíle pak tým podle
obou trenérů splnil na více než 100%. 29.
května doma porazil Třešť 4 : 2 a zlepšenými výkony zvýšil i návštěvnost domácích
utkání. Více než 500 diváků na zmíněném
derby s Třeští je návštěva, která by slušela
daleko vyšší soutěži. Společně s diváky tak

tým důstojně oslavil novou tribunu a zázemí domácího areálu. Hodnocení sportovního výkonu mužstva „odbyli“ oba trenéři
diplomaticky: „Pochvalu si zaslouží celý tým, nejen základní sestava, ale i všichni hráči, kteří zasáhli do zápasů prvního
mužstva z důvodů absencí, zranění a pracovních povinností.“ Nakonec ale byli pro
TL konkrétnější. Z jednotlivců jmenovali
Davida Kudláčka za skvělou jarní formu
a střelbu rozhodujících gólů, Jiřího Nerada jako nejlepšího střelce týmu a za jeho
bojovnost a Jiřího Všohájka, hráče s nejvíce odehranými minutami a nejstabilnější
formou. Na závěr pak prozradili svůj společný tip na vítěze právě probíhajícího Mistrovství Evropy: Německo.
/z/

Orel oživuje atletiku

Urputné souboje mladých atletů zachytil František Neužil.
Krásné slunečné počasí přálo v sobotu 18.
června atletickému víceboji, který pro děti
do 15 let připravil Orel. A je vidět, že o atletiku je stále zájem. Své síly přišlo změřit
57 dětí. Bohužel těch domácích bylo jen
20. Mezi startujícími zato byli dva účastníci z Brna a jeden z Hradce Králové. Telč
nejlépe reprezentovali:
Benjamínci
Viktorie Lojková (1.)
Atletická škola kluci
Jaroslav Veselý (3.)
Atletická škola dívky
Lucie Trojanová (1.), Jitka Krejčová (2.)
Mladší přípravka kluci
Vojtěch Lojka (2.), Matěj Vojtíšek (3.)

Starší přípravka kluci
David Bastl (2.), Tomáš Novák (3.)
Starší přípravka dívky
Julie Vokřínková (1.)
Elisabeth Prouza (2.)
Mladší žáci
Lukáš Dvořák (3.)
Mladší žákyně
Markéta Smetanová (1.)
Starší žáci
Vít Nosek (1.), Aleksandr Lacko (2.), Jan
Sláma (3.)
Speciální slosovatelnou cenu si odnesl Vojtěch Lojka z Telče. Kompletní výsledky a fotky z akce najdete na www.oreltelc.cz/atletika
David Kovář
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Mažoretky Telč, z.s.
Medaile a vystoupení v Maďarsku
Výsledky na prvním ročníku mažoretkové soutěže O bodlinku jihlavského ježka
navázaly Mažoretky Telč, z.s., na skvělá
umístění v letošním školním roce. Nejmenší Poupátka vybojovala druhé místo, Růžičky kategorii kadetek vyhrály. Se skladbou Hádej, mámo, je to již jejich čtvrtá zlatá
medaile. Růže v kategorii juniorek z deseti soutěžních choreografií vybojovaly stří-

brnou příčku. Autorka všech choreografií,
Marie Křížková, tak již přemýšlí nad novými skladbami pro školní rok 2016/2017. Ty
začnou mažoretky z Telče pilně nacvičovat
předposlední srpnový týden na soustředění v Zálesí. Po něm odjede nejstarší skupina Růže do Maďarska na EUROPEAN CUP
2016 v mažoretkovém sportu.
Renáta Svobodová a Renata Křížková

Růžičky vyhrály 29. května svou kategorii v soutěži O střevíček z pohádkové Telče.

Foto: Renata Křížková

Gymnastika
V neděli 22. května se konaly tradiční závody v moderní a všeobecné gymnastice.
Startovalo 43 gymnastek z oddílů TJ Sokol
a DDM Telč.
Přípravka – 4 - 5 let
1. Nikol Kovářová, 2. Karolína Šimková, 3.
Tereza Veselá
Přípravka – 7 - 8 let
1. Julie Němečková, 2. Natálie Holcová, 3.
Emma Vejmělková
Všestranná gymnastika
do 8 let, dvojboj
1. Barbora Ondráčková, 2. Kristýna Štanclová, 3. Lucie Trojanová
1. - 3. třída – dvojboj - BN, obruč
1. Michaela Tomšů, 2. Klára Matějů, 3. Na-

tálie Králová
3. - 4. třída – dvojboj - BN, obruč
1. Veronika Jirásková, 2. Nikola Beckerová,
3. Natálie Marková
4. - 6. třída – dvojboj o pohár – obruč, volná
1. Terezie Kešnarová, 2. Tereza Kroláková,
3. Tereza Plašilová
5. - 9. třída - dvojboj o pohár, obruč, volná
1. Monika Jackwerthová, Simona Liščáková, 2. Jana Konečná, 3. Karolína Šánová
Oddíly moderní gymnastiky Sokola a DDM
Telč oslavily 22. května 30. výročí založení přehlídkou pódiových a tanečních skladeb,
vzpomínkovým sestřihem a především tradičním přeborem v individuálních sestavách.
Emilie Drdácká

Střípky ze soutěže mažoretek

O střevíček
z pohádkové Telče
• O střevíček se letos v Telči ucházelo celkem 33 skupin z celé ČR a Slovenska
• Ani letos nechyběl kluk – tentokrát byl
z Pelhřimova.
• Pořádající Mažoretky Telč z. s. se v mezinárodní konkurenci neztratily – Poupátka obsadila třetí místo, Růžičky
kategorii kadetek vyhrály, Růže – juniorky získaly stříbro.
• O Miss rekord se utkalo 16 mažoretek
ve třech věkových kategoriích.
• Miss rekord děti Ella Veverková, Telč,
Miss rekord kadetky Karolína Hradilová, Telč a Miss rekord junior Lucia Goldbergerová, Hamuliakovo, SK.
• Společnou skladbou v růžových tričkách
podpořily všechny mažoretky boj proti
rakovině.
• Podporu boje proti rakovině vyjádřili
růžovými tričky a svým pochodem také
moderátor Milan Řezníček, porotkyně
a pořadatelé.
• Rozdalo se 10 kg bonbónů a spousty
dárků.
• Darovalo se 680 triček s logem mažoretky a Telče.
• Mažoretky vypily tři sudy limonády.
• Záznam z celého dne byl možný sledovat online a je stále v archivu na www.
vysilamezive.cz
• Díky online přenosu jsme o Telči a mažoretkové soutěži dali vědět celému světu – nejvzdálenější vzkaz a pozitivní
hodnocení přišlo až ze San Tropez.
• Zase jsme dokázali, že i na malém městě
se dají dělat velké věci.
• Fotogalerie, video sestřih z celého dne
a výsledkové listiny na www.mazoretkytelc.cz
• Organizátoři děkují všem, kdo soutěž
podpořili a pomohli při realizaci celého
projektu.
• A co počítáme také k rekordu – letos
nám nepršelo!
Renata a Marie Křížkovy

Judo: H. Kučerová – zlato ze Zeltwegu a Splitu
Závodníci Kokodan Judo Sokol Telč startovali na přelomu května a června na dvou velkých soutěžích v Jihlavě a v Novém Bydžově. Helena
Kučerová navíc v barvách Slavoje Polná 21. května na závodech v rakouském Zeltwegu a o týden později v chorvatském Splitu. V barvách
Slavoje Polná na obou místech vybojovala zlatou medaili.
28. 5. Jihlava - Šimon Mareček (1.), Albert Prouza (3.)
4. 6. Nový Bydžov - Helena Kučerová (1.), Petr Jahoda, Matyáš Habermann (oba 5.)
Na 18. ročníku Mezinárodní velké ceny Nového Bydžova startovalo 415 závodníků z 51 oddílů ze 7 států.
Ida Mitisková
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Jaro v normálu

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 5. do 18. 6. 2016.

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

13,6°C
1013,6 hPa
46,0 mm
27,8°C, 28. 5.
ve 14,25 hod.
3,1°C, 16. 5.
ve 3,35 hod.
38,9 km/h, 15. 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.

Počasí v květnu
Počátkem měsíce bylo převážně skoro nebo
úplně zataženo, 3. a 4. května i trochu zapršelo. Od 6. do 10. 5. byla oblačnost častěji protrhaná, někdy až na skoro jasno. Poté
bylo znovu více oblačnosti a přidal se i déšť
nebo dešťové přeháňky. Maximální denní teploty byly do 14. 5. většinou v rozmezí 14 až 20°C, minima 5 až 10°C. Ledoví
muži tentokrát přišli, ale malinko se opozdili. Ve dnech 15. až 17. 5. maximální teploty vystupovaly jen do 11°C, minima klesla na 2 až 3°C a přízemní minima do -2°C.
Škody však mrazíky způsobily jen ojediněle. Po tomto chladném období se postupně

Sloupek nejen pro muže píše Jan
Kaleta, jinak Zachariáš z Hradce
oteplovalo. Od 21. 5. už vystupovala maxima většinou nad 20°C a 28. 5. byl letošní
první letní den s teplotou nad 25°C. Oblačnosti bylo spíše více, ale její denní vývoj
již získával letní charakter. Ráno bylo oblaků méně a přes den jich přibývalo a vyvíjely se. Druhá polovina května byla proto na srážky bohatší. Byly poměrně časté,
provázené bouřkami, převážně ale slabé.
Jen dvakrát během měsíce napršelo kolem
10 mm vody za 24 hodin. Měsíc hodnotíme
teplotně i srážkově jako normální.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.

Zasláno

Co se děje Na Růžku?
V souvislosti s plánovanou demolicí historických budov bývalého hotelu U Nádraží,
nyní Na Růžku (viz. minulé číslo TL) se 23.
května uskutečnil happening, kdy na osmdesát účastníků vytvořilo kolem Růžku živý řetěz a byl zahájen sběr podpisů pod petici proti jeho demolici. 9. června následovala
„Petiční kavárna Na Růžku“, kdy se ochutnávala káva a domácí dobroty a hlavně diskutovalo o možné budoucnosti budovy. Obě
akce připravilo neformální uskupení lidí,
kteří nesouhlasí s demolicí historické budovy z roku 1903 se secesními prvky a chtějí podnikat kroky na jeho záchranu, včetně
dialogu se soukromým vlastníkem budov.
V plánu mají také přednášky a další akce.
Zajímavé informace a dění kolem Růžku
můžete sledovat na webových stránkách nechteruzekzit.webgarden.cz
Pokud máte dobové fotografie i snímky
z doby nedávné, nejrůznější příběhy či hisTL 7/2016

torky, třeba i vyprávění štamgastů, prostě
vše, co je s Růžkem spjaté a tvoří jeho příběh v běhu času, napište prosím na email
nechteruzekzit@gmail.com
Jiří Pykal, zastupitel

Festival se vydařil
Festival Světového týdne respektu k porodu, který se konal v květnu v telčské orlovně (více TL 5), se vydařil. Alespoň tak
pořádání náročné akce hodnotí její hlavní
organizátorka Lucie Váchová. Na přednáškách byly pravidelně více než dvě desítky posluchačů, v tomto případě posluchaček. Velký zájem byl o přednášku Iny
Liškové o lesních mateřských školách,
na kterou přijeli zájemci ze širokého okolí včetně Jihlavy. Takže se nabízí otázka:
Dočkáme se jí na Vysočině?
Podle TZ

Léto v Telči budiž
pochváleno
Člověk už je takový. Líbí se mu a touží
po tom, co nemá. A často si neuvědomuje, co dobrého a pěkného má. Platí to o ženách (dokonce i o našich vlastních) a třeba
také o přírodních krásách a nejrůznějších
lidských výtvorech. Už začátkem léta přijíždějí houfněji přátelé ze všech koutů Česka i k nám – do našeho městečka. Jdu s nimi po náměstí nebo ho obcházíme kolem
rybníků. Po Dlážkách lemovaných sochami dokráčíme až na Staré Město k židovskému hřbitovu a po druhém břehu rybníka Oslednicemi zpátky. Zámecké alespoň
nádvoří a park nemůžeme minout. V parku
dojdeme až ke skleníku a pokračujeme Lipkami. Listují pak letní nabídkou kulturních
akcí a zase vzdychají. „Ty se máš, že žiješ
v takovém krásném městě!“ slyším od návštěvníků. „No, mám, ale my tu nejsme návštěva na koukání, máme tu také dost starostí a problémů,“ reaguji trochu rozpačitě.
Ale procházím se s nimi a vidím i to, čeho si
normálně nevšímám. Vnímám jejich pocity
a vidím i své okolí jejich okouzlenýma očima. Jejich nadšení se přelévá i do mých pocitů. A jsem i lehce pyšný. Ačkoli na tom nemám žádnou zásluhu. „Fakt, nemáme to tu
špatné,“ pomyslím si mlčky. Ani mi nevadí
ty davy turistů. Japončíci neúnavně cvakají spouštěmi svých přístrojů. Ostatní se procházejí, rovněž otáčejíce své široce otevřené
oči na všechny strany. „Jen koukejte,“ pomyslím si zase mírně nafouknutý pýchou.
A v duchu si dávám předsevzetí, že si těch
krás budu všímat častěji. Jen tak. Zpomalme. Léto v Telči je okouzlující. A nejen léto.
str. 19

Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán
samostatný tisk
„Telčské léto 2016“
ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub o prázdninách:
pondělí, úterý, středa:
10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hod.,
večerní klub ve středu 18.00 – 20.00 hod.
13. - 15. 7.
Puťáček - výlet po okolí Telče s přespáním
pod stanem
25. 7.
Letní sportovní turnaj - petanque a badminton

Klub důchodců

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

Chovatelé

9. 7.
Tradiční letní výstava
drobného zvířectva a exotů
10. 7. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

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

Nový židovský hřbitov na Oslednicích

Galerie Atelier Síň
Kulturní spolek Oblast zve v červenci
na židovský hřbitov na Oslednicích na pravidelný letní výstavní projekt.
25. 6. - 30. 6.

Tereza Kašparová, Zita Kyselová
site - specific instalace
2. 7. - 8. 7.

Abbé Jaroslav Libanský
objekty, fotografie
9. 7. - 15. 7.

Romana Horáková

kresby, drobné objekty, workshop
16. 7. - 22. 7.

František Novák

Lidský rozměr - prostorová instalace
23. 7. - 29. 7.

Lenka Hotmarová

Chybí mi ten pocit... textilní objekty
30. 7. - 5. 8.

Vanda Kovaříková

Praskat ledy - mizející kresba
Otevírací doba:
so: 13.00 - 18.00, ne - pá: 10.00 - 18.00
http://ateliersin.tumblr.com

Řemeslné trhy

Hlavní nádvoří
2. – 6. 7. od 9 do 18 hod.
Tradiční řemesla, ukázky, prodej výrobků.

Noc na Karlštejně

Hlavní nádvoří
9. 7. 20:30 hod.
Známá divadelní komedie v podání DS
Karla Čapka a SHŠ Hebrix,o.s. z Třeště.

AFRIKA IYASA 2016

Zámecká zahrada – arkády
9. 7. – 16:30 hod.
IYASA přiváží opět představení plná písní, tanců, rytmů a scén inspirovaných africkou lidovou kulturou, která vás uchvátí
svým spádem, provedením a bezprostředností.

Noční prohlídky I.

Šermířská škola Ballestra
Šlechtický noční život na zámku
15. – 17. 7.
Renesanční sály – 21:00, 22:00 a 23:00
hod.

Noční prohlídky II.
Píseň pro Zachariáše

Farmářský trh
v Telči

22. 7. - 19:30, 20:30, 21:30 a 22:30
24. 7. - 19:30, 20:30, 21:30
V podání DS Tyl Dačice a písničkáře Ivo
Jahelky.

od 9 do 15 hodin
náměstí Zachariáše z Hradce

Zámecká zahrada - arkády
26. - 31. 7.
Každoroční výstava fuchsií.

sobota 23. července

Pořadatelé pro vás připravili:

mléčné výrobky a sýry včetněkozích ● mléčné karamely ● uzeniny ●
těstoviny ● sušené ovoce ● pečivo ●
med a medovinu ●ovocné šťávy a sirupy ● koření ● luštěniny ● výrobky
z rakytníku ● zeleninu ● sadbu a sazenice ● produkty zdravé výživy ●
přírodní kosmetiku ● proutěné zboží
● výrobky ze dřeva ● keramiku

Kontakt na pořadatele:

722 499 299,
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko,
Město Telč

Panorama z Telče
Panorama vysílá z Telče.
Sledujte denně vysílání na ČT sport.
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Zámek
v červenci

Výstava fuchsií

Z Itálie do Telče
aneb Po stopách kavalíra

Trasa A – renesanční sály
19. 7. – 24. 7. – út, pá, so a ne – 11:00,
14:00, 15:00 a 16:00 hod.
29. 7. – 14. 8. - út, pá, so a ne – 11:00,
14:00, 15:00 a 16:00 hod.
Nabízíme dětem možnost aktivně se zapojit do celé prohlídky. Mohou se stát zámeckými dvořany a vyzkoušet si tak všechno,
co musel v 16. století umět mladý šlechtic
– kavalír.
Tyto prohlídky pořádáme ve spolupráci
s Šermířskou školou BALLESTRA Telč.

Více www.zamek-telc.eu

Jazz v mázhauzu ZUŠ
9. července v 19 hodin hraje Swing trio
Telč & hosté
TL 7/2016

Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
Hradec Králové

1. - 3. 7. - 150. výročí bitvy u Hradce
Králové 1866
Historické centrum města, areál bojiště
Chlum

CHEB

22. 7. a 29. 7. - Hrnčířský swing
Statek Nový Drahov

JINDŘICHŮV HRADEC

14. - 16. 7. – Folková růže
Festival folkové hudby – st. hrad a zámek
J. Hradec, kaple sv. Maří Magdaleny

KUTNÁ HORA

10. – 12. 7. - Creepy Teepee
Festival alternativní hudby soustředěný
na nejaktuálnější dění na hudební scéně,
který hudbu cíleně propojuje s vizuálním
uměním.

LITOMYŠL

1. 7. - 26. 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

22. - 23. 7. - Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v jedinečném prostředí poličského parku
u hradeb. Hudba, dětská divadla, výstavy, dětský koutek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ

29. 7. - 14. 8. - Prázdniny v Telči a Parní léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy. Jízdy parním vlakem.
Expozice historie železniční dopravy.

TŘEBOŇ

15. a 16. 7. - Historické slavnosti Jakuba Krčína
Připomínka renesanční slávy města Třeboně i díla slavného rybníkáře Krčína,
hudba, tanec, šermíři, historická řemesla, noční průvod i ohňostroj.
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
TL 7/2016
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7.30
		9.00
		10.30
9. 7.
so
18.00
10. 7. ne
7.30
		9.00
		10.30
16. 7. so
18.00
17. 7. ne
7.30
		9.00
		10.30
23. 7. so
18.00
24. 7. ne
7.30
		9.00
		10.30
30. 7. so
18.00
31. 7. ne
7.30
		9.00
		10.30

Evangelické

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

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

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté

každou sobotu v 9.30 hod.
setkání nad Biblí každý lichý týden
ve středu v 18.00 hod.
sborový dům Myslibořská 247 (u Tesca)

Církev Slovo života

každou neděli v 16.00 hod. v rodinném
centru Krteček, Jihlavská 77 (býv. kino)
pořádá měsíční série Biblických přednášek

Vzpomínka
31. srpna uplyne 110 roků, co se v Telči narodil vnuk tehdejšího starosty Matěje Štokra, Kamil Matěj Kuchler. Po studiu na telčské reálce vystudoval pojistnou
matematiku a v tomto oboru pracoval celý profesní život. Pro odbojovou činnost
byl od roku 1942 až do konce války vězněn v koncentračních táborech. Po odchodu do důchodu působil v Telči ve Svazu
protifašistických bojovníků a řadu let byl
hospodářem sportovních rybářů. Zemřel
12. ledna 1999 v nedožitých 93 letech.
Rodina a přátelé
TL 7/2016 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 567 112 411,
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. IČ: 00286745.
Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce si
vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: O.
Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Štěpán Jakubec, Podolí

Blahopřejeme novomanželům
Ondřej Šteger, Stolín
a Daniela Šovarová, Rumburk
Tomáš Novák, Horní Myslová
a Hana Kotlárová, Horní Myslová
Pavel Činčera, Třebíč
a Veronika Čapounová, Markvartice
Tomáš Petrů, Telč
a Lenka Štěpničková, Telč
Kryštof Hořák, Telč
a Marie Čalkovská, Telč
Rostislav Kašpar, Kostelec
a Michaela Eliášová, Kostelec
Karel Kočí, Telč
a Silvie Šindlerová, Telč
Martin Brada, Rácov
a Lucie Priclová, Sumrakov
Jan Bastl, Třebětice
a Eva Leupoldová, Telč
Cody Codling, Nový Zéland
a Hana Antoňová, Telč
Bohumil Burian, Jihlava
a Jitka Hanauerová, Jihlava

Opustili nás

František Ťápal, Vanov
Marie Němečková, Staré Město
Ludmila Veselá, Štěpnice
Vlasta Magniová, Štěpnice
Ing. František Cáha, Štěpnice
Zdeněk Kudláček, Štěpnice
Ladislav Holec, Štěpnice
František Kumbár, Dyjice
Marie Křenová, Staré Město

77 let
83 let
91 let
89 let
64 let
65 let
75 let
84 let
77 let

Poděkování

Všem, kdo jste se přišli rozloučit
s mým manželem
panem Ing. Františkem Cáhou,
patří moje hluboké díky.
Ing. Irena Cáhová

Děkujeme všem za projevy
soustrasti a účast na rozloučení
s paní Marií Křenovou.
Manžel a syn

Uzávěrka příštího čísla
15. července 2016
str. 21

Bude Mezi dvěma branami

Foto: Jaroslava Melicharová

Dračí lodě na Štěpnickém rybníku 30. července.

str. 22

O víkendu 15. až 17. července se do Telče
vrátí historie. Motoristická. Letošní vzpomínková jízda na kdysi populární závod
Mezi dvěma branami bude mimořádnou
událostí jak pro účastníky samé, tak pro
veřejnost. Na co se můžeme těšit, přiblížil
TL za pořadatele Jiří Mátl: „V pátek 15.
července v podvečer, přibližně od 17 hodin, bude na náměstí výstava přihlášených
vozidel. Nemohu slíbit všech, protože registrace bude ještě v té době, a v sobotu
dopoledne probíhat. Striktně vyžadujeme,
aby přihlášená vozidla byla vyrobena před
rokem 1939. V sobotu 16. července se pak
příznivci motorismu mohou těšit od 9:30
opět na výstavu vozidel na náměstí, která bude doplněna kulturním programem.
V 11 hodin se pak uskuteční komentovaný
start, po kterém účastníci projedou dvakrát
okruh městem Mezi dvěma branami. Pro
samotné účastníky pak pořadatelé připravili řadu doprovodných akcí. Od možnosti
nechat si vyfotografovat své stroje v atraktivních prostorách zámku až po vyjížďky
do Dačic a Bohuslavic. Pořadatelům se také podařilo získat dva významné mediální partnery, prestižní časopis Motor Journal a Radio Krokodýl. Veškeré informace
najdete na www.mezi2branami.cz
Podle textu Ing. Jiřího Mátla

Více na str. 12
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