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11. zasedání zastupitelstva města

Budeme mít Oranžové hřiště
V pondělí 27. června se v zasedacím sále zámku uskutečnilo další zasedání zastupitelstva města. Zúčastnilo se ho 12 členů. Omluveni byli František Čermák, Jan
Heralecký, Pavel Komín, Bohumír Krejčí, Jiří Liška, Karel Navrátil, Petr Podsedník, Ludmila Švarcová a Jaroslav Švec.
Jelikož k přijetí usnesení je potřeba souhlasu alespoň 11 členů, způsobila nízká účast
to, že se až napodruhé podařilo přijmout
usnesení, kterým bylo schváleno rozdělení finančního příspěvku ve výši 405 tis. Kč
pro sportovní organizovanou mládež. Rada města navrhovala rozdělit pro sportovní organizovanou mládež finanční příspěvek ve výši 605 tis. Kč. K přijetí usnesení
však chyběly 3 hlasy. Aby se předešlo pro-

blému s financováním sportovních organizací, byl přijat původní návrh komise pro
sport a volný čas. Rozpočtovým opatřením
ve výši 3.838 tis Kč bylo schváleno financování stavby Rekonstrukce komunikace
pro pěší v ul. Jihlavská. Tato akce, která
je dotačně podpořena ze Státního fondu dopravní infrastruktury, řeší v ulicích Jihlavská, Kovářská a Dvorecká obnovu komunikací pro pěší, vybudování parkovacích
ploch, obnovu zeleně a vybudování nového
veřejného osvětlení. Rozpočtovým opatřením ve výši 431 tis Kč bylo schváleno financování stavby Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Masarykova. Třetím
rozpočtovým opatřením, tentokrát ve výši 910 tis. Kč, bylo schváleno financování

akce Oranžové hřiště Telč. Tato akce řeší
výstavbu nového multifunkčního hřiště (pro
tenis, fotbal, volejbal, basketbal) ve sportovním areálu v Masarykově ulici. Celkové náklady se předpokládají ve výši 1,6 mil.
Kč. Na tuto stavbu se podařilo získat dotace ve výši 500 tis. Kč z Nadace ČEZ a 100
tis. Kč z Fondu Vysočiny. V bloku majetkových podání byla schválena směna pozemků v k.ú. Studnice u Telče z vlastnictví
města za pozemky ve vlastnictví společnosti Farma Telč Studnice, a.s., majetkoprávní
vypořádání pozemků pod tzv. „biologickým
rybníkem“, prodej bytové jednotky č. 214/4
v bytovém domě č.p. 214 v Radkovské ulici
a koupě pozemků vedle sportovního areálu
v Masarykově ulici. (Pokračování na str. 2)

Srpen v Telči. Karel IV.,
hvězdy NHL a...

Foto: Ilona Jeníčková

Dlouhý by byl výčet událostí, které nás
v srpnu čekají, seznam osobností, které
do města zavítají. Netvrdíme, že o všech
v tomto vydání informujeme. Záměrně
jsme do titulku nedali Prázdniny v Telči
a Parní léto. Psali jsme o nich v červenci. Ale jen namátkou: Den Sdílení, historickou hasičskou techniku, Balóny byste
si neměli nechat ujít. Můžete také „nakouknout“ do Tyršovy ulice, kde pokračuje její celková rekonstrukce. Abychom
nezapomněli: 7. srpna zahajují fotbalisté
další sezónu v krajské I. A třídě. O tom, že
do města zavítá Otec vlasti, informujeme
podrobněji. Stejně jako o tom, že v Telči
můžete potkat ligové hokejisty a hvězdy
NHL. A nejen potkat. Na zimním stadionu
je můžete vidět i trénovat. K srpnu ale také patří žně a opravy silnic...
/z/

Z jednání rady města
40. schůze - 15. června
--RM schválila roční účetní závěrku za rok
2015 společnosti Služby Telč, spol. s r.o.,
a přerozdělení nerozděleného zisku této
společnosti z minulých let.
--RM schválila uzavření „Dohody o spolupráci při pořádání akce Prázdniny v Telči
2016“ v době konání akce od 29. 7. do 14.
8. 2016 a rámcové „Smlouvy o užití veřejného prostranství“.
--RM vzala na vědomí program a organizační
zajištění akce „Horácký jarmark“ a schválila zábor veřejného prostranství náměstí Zachariáše z Hradce spolkem Podjavořičan.
--RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí sponzorského daru ve výši 20 000 Kč
od společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s.,
na zhotovení a tisk propagačního materiálu
„Telčské léto 2016“.
--RM schválila dokumentaci pro územní řízení stavby „Senior rezidence – TELČ“.
--RM schválila pronájem nebytových prostor
v budově polikliniky č.p. 330 Masarykova
ulice obecně prospěšné společnosti Sdílení.
--RM schválila zveřejnění záměru pachtu
části pozemku parc.
--6028/2 o vým. cca 50 m2 v Telči, ul. Třebíčská k zahrádkářskému účelu.
--RM schválila zrušení výběrového řízení
na akci „Oprava komunikace Studnice Mysliboř“ a vyhlášení nového výběrového
řízení na tuto akci za změněných podmínek.

41. schůze - 29. června
--RM na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek schválila, že zhotovitelem akce „Rekonstrukce jednotné kanalizace v ul.
Tyršova - bývalé autobusové nádraží“ bude
společnost STARKON, a.s., Bohuslavice.
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši
60.000 Kč na rekonstrukci sociálních zařízení v ZUŠ.
--RM vzala na vědomí předložený materiál
o výsledcích veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací za rok 2014 a plán
kontrol na rok 2016.
--RM schválila pronájem části pozemku
parc.č. 7489/1 v k.ú. Telč, ul. Na Sádkách
o vým. cca 7,2 m2 společnosti CZECH-METAL, s.r.o.
--RM schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty přes pozemek
ve vlastnictví města parc. č. 7816 v obci
a k.ú. Telč se společností PDT, s.r.o.

Konzultační den
rady města

středa 10. 8. od 13.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.
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Volby – volby – volby – volby

Budeme mít...

Voličské průkazy

Zastupitelé dále schválili založení Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p.
214 v Radkovské ulici, neboť v tomto bytovém domě se již podařilo prodat několik bytů a je tak nutné předat správu domu z města
na tento nový subjekt. V dalších bodech pak
zastupitelé schválili závěrečné účty a účetní
uzávěrky svazků obcí, kterých je město již
řadu let členem, Oběhového hospodářství
Renesance, Mikroregionu Telčsko, Českého
dědictví UNESCO a České inspirace. Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva města je
zveřejněn na úřední desce v podloubí radnice, internetových stránkách města a je k nahlédnutí i na městském úřadě.
Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Telč
JUDr. Jana Matoušková připravila pro čtenáře TL následující výklad využití voličských průkazů a postup, jak je v případě
zájmu získat, pro nadcházející volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR, pro které
prezident republiky stanovil datum 7. a 8.
října 2016 a v případě II. kola voleb do Senátu 14. a 15. října 2016.

Výzva vlastníkům lesů
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, s ohledem na velmi suchý a teplý průběh jara a léta a zvýšený výskyt kůrovců
žádá všechny vlastníky lesů na území obce
s rozšířenou působností Telč, aby prováděli
opakovaně a pečlivě (nejlépe 1x týdně) kontrolu svého lesního majetku za účelem zjištění výskytu stromů napadených kůrovcem.
V případě, že vlastník lesa zjistí, že na svém
majetku má stromy napadené kůrovcem nebo kůrovcové souše, má povinnost je bezodkladně zpracovat (vytěžit a zajistit odvoz z lesa). Doporučujeme vlastníkům lesů,
aby způsob zpracování stromů napadených
kůrovcem zkonzultovali se svým odborným
lesním hospodářem. Kontakt na příslušného
odborného lesního hospodáře vlastníkům lesa sdělí na MěÚ Telč, odboru životního prostředí, pracovník státní správy lesů a je také
umístěn na webových stránkách města Telče.
Ing. Vlastislav Soukup
ved. odboru životního prostředí MěÚ Telč

Výběrové řízení
na nového zaměstnance
V současné době je na úřední desce uveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového
řízení na obsazení pracovní pozice referent sociálního odboru Městského úřadu Telč. Lhůta pro podávání přihlášek je
stanovena do 12. 8. 2016 do 14 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

Voličské průkazy pro
volby do Senátu PČR
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb k hlasování do Senátu PČR v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu č. 52, tj. celý okres Jihlava, východní část okresu Jindřichův
Hradec, ohraničená na západě obcemi
Kostelní Vydří, Dačice, Peč, Cizkrajov,
Slavonice, Staré Město pod Landštejnem
(aktuální výčet obcí spadajících do volebního obvodu č. 52 je zveřejněn na webových stránkách města www.telc.eu).

Voličské průkazy pro volby do zastupitelstev krajů
Voličský průkaz umožňuje hlasovat pouze ve volebním okrsku, který se nachází na území volebního kraje, kde má volič
trvalý pobyt, tzn. např. občan Telče může
své volební právo uplatnit na základě voličského průkazu v některé ze 704 obcí Kraje Vysočina (jejich aktuální výčet najdete
na webových stránkách města www.telc.eu).
Voličský průkaz tedy neopravňuje tak, jak
je tomu např. u voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby
volič své právo realizoval v kterémkoliv
volebním okrsku na území České republiky nebo i ve zvláštním stálém volebním
okrsku na zastupitelském úřadě.
Volič zapsaný v seznamu voličů vedeném
MěÚ Telč, který nebude moci volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam
veden, může požádat o vydání voličského
průkazu MěÚ Telč - ohlašovnu evidence
obyvatel - Na Sádkách čp. 453 (a to písemně nejpozději do 30. září 2016 nebo osobně do 5. října 2016 do 16 hod). Vzor žádosti o vydání voličského průkazu pro volby
do Senátu PČR a pro volby do zastupitelstev
krajů je k dispozici na výše uvedeném pracovišti MěÚ Telč, příp. ke stažení na webových stránkách města www.telc.eu.
TL 8/2016

Radosti a starosti telčského starosty
ZŠ Masarykova prázdniny nemá

Nadpis je možná trochu zavádějící. Samozřejmě že ve škole nejsou děti a většinou ani
učitelé. Ale v budově školy je živo i o prázdninách. Jak už jsem informoval dříve, na řadu přišlo definitivní dořešení sociálních zařízení. V minulých letech se v rámci dvou
projektů zrekonstruovaly sociálky v přízemí a ve druhém patře. Ale na to prostřední se bohužel nedostalo. Naštěstí se podařilo v letošním rozpočtu města najít dostatek
financí, aby se havarijní stav v prostředním
patře dořešil o letošních prázdninách. A dotací z Fondu Vysočiny přispěl i kraj. V reálu
to tedy znamená, že téměř s posledním zvoněním nastoupila do školy firma Starkon,
která vzešla z výběrového řízení. Do konce
prázdnin by tak měly celkovou rekonstrukcí
projít nejenom záchody pro chlapce i dívky,

ke kašnám vracím. Kromě poděkování dodavatelské firmě Zamazal ml. a spol. z Brna,
která je při práci pod dohledem domácích
i návštěvníků města, patří poděkování i těm
„méně viditelným“. Snahou města je totiž
nejenom kašnám vrátit důstojný vzhled, ale
i jejich původní funkce. A právě díky zkušenostem a diagnostickým metodám pracovníků telčského Centra Excelence Akademie věd v Batelovské ulici se v kamenných
částech kašny podařilo najít a zprůchodnit
původní rozvody vody. Na příkladu kašen
nebo třeba krovu na věži sv. Ducha se tak
ukazuje, jak je přítomnost této vědecké instituce v Telči důležitá a přínosná.

Proč se hrálo v Panském dvoře

Česko-francouzská hudební akademie
má za sebou další, v pořadí už 22. ročník.
Na podrobnější hodnocení a hlavně výhled

ci a dokázal, že Česko-francouzská akademie je funkčním projektem.
A abych nezapomněl na odpověď na častou otázku „Proč byly koncerty v Panském
dvoře“? To se musím vrátit do loňského roku a vypůjčit si vysvětlení odborníků. Prostory kostelů či zámeckých sálů jsou skvělé
pro určitý druh či typ hudby. Když se loni hledaly další možnosti pro koncerty, pan
Bukač s panem Talichem si zkusili zahrát
i v sálech Panského dvora. A akustika podkrovního sálu je opravdu nadchla. Volba
prostor tím byla dána a proběhlé koncerty
to určitě potvrdily. To ale neznamená, že
se akademie do kostelů či zámku v příštích
ročnících nevrátí.

Telčské léto je v plném proudu

Máme za sebou červenec a polovinu Telčského léta. Kdybych ho měl stručně charakterizovat, tak bych asi řekl - slušné počasí, zajímavé akce a spousta návštěvníků.
Ukazuje se, že mnoho lidí letos zvolilo dovolenou v Česku a Telč je pro ně atraktivní.
A to samozřejmě dělá radost všem pořadatelům akcí ve městě. Kdybych měl všechny vyjmenovat, nestačil by mi vymezený
prostor v listech. Takže pořadatelům všech
akcí v červenci velké poděkování a pořadatelům těch srpnových spoustu spokojených
návštěvníků.

Prosím, dodržujme pravidla

Auta na náměstí. Téma, o kterém se léta mluví.
ale i s nimi související rozvody vody, odpady a další potřebné sociální zázemí v tomto patře budovy. Náklady na celou akci jsou
nemalé, téměř 1,2 milionu korun. Ale největší problém školní budovy tím bude definitivně vyřešen.

Poděkování Centru Excelence

V minulém čísle Telčských listů jsem se věnoval rekonstrukci kašen na náměstí. V současné době jsou již vlastní tělesa kašen zpět
na původních místech a pracuje se na jejich
detailech. V ateliérech restaurátorů se pak
dávají do pořádku i obě sochy a vnitřní tělesa kašen. A to je také důvod, proč se ještě
TL 8/2016
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do dalšího ročníku je určitě ještě brzy. Ale
rád konstatuji, že ač to opět nebylo organizačně a hlavně finančně jednoduché, akademie se vydařila. Mistrovské kurzy navštívilo
přes 40 studentů z celého světa. Poděkování patří profesorům akademie, kterými letos byli Catherine Cantin, Michaela Fukačová, Jean-Louis Capezzali, André Cazalet,
Jindřich Petráš, Jan Talich, Vladimír Bukač
a Miguel Kertsman. Přínosem a hlavně novým impulsem do dalších ročníků byla určitě spolupráce s Univerzitou v Kremsu a i se
žďárským festivalem KoresponDance. Tým
organizátorů pod vedením ředitelky akademie Markéty Vejvodové odvedl skvělou prá-

Startují Prázdniny v Telči, nejstarší, nejdelší, nejnavštěvovanější a řadou dalších nej...
ozdobený festival. Organizátoři zajistili opět
skvělý program a všichni návštěvníci už
se těší na zajímavé prázdninové koncerty
všech scén festivalu. Množství návštěvníků ale každoročně přináší i jeden velký problém. A tím je vjezd a stání na náměstí. Zatímco organizátoři, vystupující i stánkaři až
na výjimky provozní režim náměstí respektují, pro mnohé návštěvníky jako by přestal platit. Jezdí a stojí, kde nemají, ruší tím
koncerty a ohrožují jejich diváky. Pro letošek proto bude festival provázet několik nových opatření. Před vjezdem do brány se asi
z technických důvodů ještě úplně nestihne
nainstalovat usměrňující ostrůvek a závora
či podobné omezení. Značkou proto bude
na dobu festivalu mimo obslužnost zakázán
vjezd na náměstí i v době od 16 do 18 hodin.
A po dohodě s vedením PČR bude na dodržování všech pravidel ve větší míře dohlížet jak posílená pořádková, tak i dopravní
policie. Nejezděte tedy prosím na náměstí,
zaparkujte na jednom z okolních parkovišť
a těch 5 minut dojděte pěšky. Ušetříte starosti pořadatelům a nepříjemnosti sobě.
Roman Fabeš
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S MUDr. Janem Řičánkem:

Poliklinika Telč, s.r.o.
Cíl: udržet současné služby
Od počátku letošního roku je novým jednatelem Polikliniky Telč, spol. s r.o., MUDr.
Jan Řičánek. O chodu největšího zdravotnického zařízení ve správním obvodu Telče
poskytl v době všeobecného „zdravotnického chaosu“ ochotně rozhovor TL.
O problémech fakultních, tedy státních
nemocnicích, stejně jako o krajských,
slyšíme v televizi docela často. To se ale
nedá říci o „venkovských“ poliklinikách,
byť právě ony stojí v první linii péče
o nemocné. Proč tomu tak podle Vás je?
Venkovské polikliniky jsou povětšinou nestátní zdravotnická zařízení,
která jsou na naprosté periferii zájmu státu, který se
o ně povětšinou
nestará a nepodporuje je. Poslední dobou bohužel stát vyvíjí aktivity, kterými jim ztrpčuje život prakticky na každém
kroku, a vzato do důsledků, je omezuje či
přímo likviduje. Je to patrně forma „poděkování“ státu, že nestátní zdravotnická
zařízení negenerují žádné dluhy na rozdíl
od drtivé většiny státních či krajských zařízení a nic po státu nechtějí.
Ptát se v této situaci na možné rozšíření
odborných ordinací je kacířská otázka.
Přesto. Kdybyste měl kouzelný proutek,
který obor byste na poliklinice rád otevřel?
Rád bych rozšířil oddělení rehabilitace,
otevřel endokrinologickou či onkologickou ambulanci atd.
Proč?
Proč je nasnadě zejména v případě rehabilitace. Rád bych pokračoval v tradici,
kterou zde zavedla dnes již nepracující
legenda telčské rehabilitace paní Zdena Svátková. Nechci, aby pacienti museli
konzumovat rehabilitační a obecně i jinou
zdravotní péči v jiných zdravotnických zařízeních v situaci, kdy jsme schopni tuto
péči zajistit.
Co rozšíření služeb tedy brání?
Bohužel nejde o mé zbožné přání, ale spíše o sci-fi kategorii. Žádná zdravotní pojišťovna vám nepovolí otevření nových
kapacit a my se bez povolení zdravotní pojišťovny nehneme z místa. Za úspěch bych
považoval, pokud by se nám podařilo udrstr. 4

žet stávající rozsah nyní nabízených služeb, který je, myslím na tak malé město,
jakým Telč je, velmi dobrý.
Budova polikliniky je majetkem města,
Poliklinika Telč, s.r.o., je v ní v pronájmu. Jak s městem vycházíte?
V 90. letech jsem měl neodbytný pocit, že
město nám jde tzv. po krku, a tudíž se musím chovat stejně. Mýlil jsem se. Telčská
radnice se aktivně zajímá o naše problémy
a ví, že udržení chodu polikliniky není samozřejmostí. Celá léta udržujeme provozy, které jsou hraničně rentabilní či naprosto ztrátové – např. rentgen. Město udržuje
budovu ve vzorném stavu, zajistilo výměnu oken, zateplení, vybudovalo nové parkovací plochy, provádí desítky drobných
oprav... Jako společnost negenerujeme žádné dluhy, ale bohužel také žádný zisk. Se
zahanbením na straně jedné a s vděčností
na straně druhé musím konstatovat, že bez
vstřícného přístupu telčské radnice, by Poliklinika Telč, s.r.o., patrně ve své nynější
podobě neexistovala. To, že poliklinika dosud „neumřela“, je výsledkem tvrdé práce
zdravotníků a osvícené racionální politiky
města, které si nesmírně vážím.
Zdravotnictví v Telči není ale jen Poliklinika Telč, s.r.o. Jsou zde praktičtí lékaři, dětští lékaři, stomatologové. Odvážíte se podívat i na tuto oblast, která se
vás zdánlivě netýká?
Ale týká, jsme zdravotníci a jsme na společné lodi, o které jen nevíme, jestli pluje či se potápí :-) Naše vztahy s ostatními
zdravotnickými subjekty jsou naprosto korektní, spolupracujeme, máme společné
pacienty a společný zájem. Chceme, aby
nás naši pacienti viděli v pozitivním světle. Nejsem hlupák, abych si myslel, že tomu tak vždy je.
Zažil jste ve funkci jednatele vůbec nějakou pozitivní situaci?
Upřímně řečeno, den kdy se funkce jednatele natolik unavila, že si na mne sedla, považuji za velmi smolný. Zdravotnictví v Čechách nyní nezažívá příliš
dobré časy a já mám pocit, že nejen naší poliklinice zvoní hrana. Pozitivních věcí jsem bohužel zažil velmi málo, spíše
zažívám pocity, že žiji v uzavřené psychiatrické léčebně než v dobře fungující zemi. Za pozitivní bych považoval, že
na základě osobní zkušenosti jsem mohl
zcela změnit názor na politiky, který byl

poplatný názoru asi většinového českého
občana. Paušálně jsem je vnímal jako darmošlapy a darmojedy. Opět jsem se mýlil
a jsem tomu o to raději, že mne k názorovému přerodu přivedli starosta Roman
Fabeš a senátor Miloš Vystrčil. Jejich zájem o telčské zdravotnictví přesahuje jistě
jejich profesní povinnosti a bohužel i rozsah našeho rozhovoru. Takže na závěr
velké poděkování oběma, nám občanům
a pacientům přeji, abychom se s podobným zájmem u politiků, jako u výše zmíněných, setkávali co nejvíce.
/z/
Poliklinika Telč, s.r.o., zajišťuje následující odborné ordinace a služby:
Alergologie • Gynekologie • Chirurgie
• Imunologie • Interna • Kožní • Logopedie • Neurologie • Oční • ORL • Ortopedie • Plicní • Psychiatrie • Urologie •
Rehabilitace • Elektroléčba • Rentgen •
Dopravní zdravotní služba

Pochvala Maxxisample
Historicky první Den otevřených dveří
ve výrobním podniku ve městě uspořádala
15. července firma Maxxisample v Třebíčské ulici v areálu bývalého Interiéru. Setkal
se s velkým zájmem veřejnosti. Na 200 příchozích si mohlo prohlédnout jak výrobní
provozy, tak se jim od zasvěcených průvodců dostal profesionální výklad o výrobním
programu firmy. Nechyběla ani ukázka šikovnosti pracovnic při finální kompletaci
výrobků, vzorníků látek pro stínící techniku. Firma Maxxisample zaměstnává v současné době 120 pracovníků a dalších přibližně 100 domácích dělníků.
/z/

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
TL 8/2016

Bylo, je a bude v Telči, místostarosta informuje

Nová ředitelka MŠ:

I městu škodí kůrovec

K Telči mám
blízký vztah

V pátek 8. července jsme provedli s lesním
hospodářem Lesního družstva Borovná
Vladimírem Fišerem kontrolní den v lesních porostech Města Telče, které družstvo
obhospodařuje. Jen připomenu, že v LD
Borovná má město téměř čtvrtinový vlastnický podíl a družstvo navíc obhospodařuje 130 ha lesních pozemků v jeho výlučném vlastnictví. Poznání z kontrolního dne
není vůbec radostné. Lesní majetek města je z 39% tvořen smrkovými porosty,
na kterých se ve druhém pololetí loňského roku projevil dlouhodobý srážkový deficit nárůstem napadených stromů kůrovcem. V lokalitách Háj, Klínek, Oslednice
a Park muselo být proto vytěženo 1 122,92

hmoty - 655,68 m3 souší, z nichž 42% bvlo
právě těch kůrovcových. Vzniklo tak 1,3
ha holin, které byly letos zalesněny. I když
bylo letošní jaro jako z hlediska srážek
vcelku příznivé, museli jsme opět přistoupit k asanaci dalších napadených stromů.
Jednalo se o 572,69 m3 souší, z nichž ty
kůrovcové představují téměř 60%. Vzniklé holiny budou zalesněny ještě letos, zbytek na jaře příštího roku. V souladu se zákonem o lesích na nich vysazujeme vedle
smrku ve větší míře buk a také třeba jedli bělokorou, javor klen a další. O skladbě listnatých dřevin rozhoduje lesník podle
vhodnosti pro dané stanoviště a také podle
jejich dostupnosti a ceny.
Pavel Komín

Jak jsme informovali v minulém vydání, telčská mateřská škola má od 1. června novou
ředitelku. Rada města do této náročné a zodpovědné funkce jmenovala Bc. Jarmilu
Horníkovou z Třeště. „K Telči mám velmi
blízký vztah, v roce 1997 jsem zde maturovala, ještě jako Jarmila Hamtáková, na gymnáziu. Asi jako každý na roky zde strávené
velmi ráda vzpomínám. Poté jsem vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích - učitelství pro mateřské školy. Jako
učitelka, a později zástupkyně ředitelky, působím na naší škole již osm roků,“ uvedla
nová ředitelka ve svém představení pro Telčské listy. Na otázku o své představě vedení školy a novinkách, které by chtěla zavést,
pak odpověděla: „Chci, aby MŠ měla nezastupitelné místo mezi školami v Telči a dobře
připravovala děti na povinnou školní docházku.“ Na druhou část otázky pak v nadsázce prozradila: „Když ,musí´ třešťské děti
za maturitním vzděláním do Telče, tak zavedu povinné školní výlety do Třeště. Aby telčské děti poznaly zajímavosti svých sousedů
co nejdříve.“ Telčské listy prozradí, že paní
ředitelka před časem již takový výlet uskutečnila a že se setkal s velkým úspěchem.
Jak u dětí, tak rodičů i některých prarodičů.
Ono, udělat si v létě Vánoce je nad třešťskými betlémy nejen snadné, ale i poučné. /z/

Nezaměstnanost
v červnu
Areál Lesního družstva Borovná v Lipkách.
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Foto: Ilona Jeníčková

ČR
červen 5,2% (květen 5,4%)
Kraj Vysočina
červen 4,8% (květen 4,9%)
Správní obvod Telče
červen 4,3% (květen 4,4%)
Telč
červen 4,5% (květen 4,6%)
Obce pod 5% hranicí:
Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Dyjice, Horní Myslová, Hostětice,
Jindřichovice, Klatovec, Knínice, Krahulčí, Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nová Říše, Olšany, Ořechov, Radkov, Rozseč, Řídelov, Sedlatice,
Sedlejov, Stará Říše, Strachoňovice, Telč,
Urbanov, Zvolenovice, Žatec
Obce nad 15% hranicí:
Zadní Vydří (17,2%)
Zdroj: Statistiky ÚP
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nou praktické ukázky koupání ležícího pacienta přímo v posteli
– v 11 a ve 13 hodin. Po celý Den si mohou lidé prohlédnout a vyzkoušet různé druhy zdravotních a kompenzačních pomůcek. Tým
mobilního hospice bude prezentovat svoje profesionální vybavení
a nový vůz, který výhodně pronajalo české zastoupení automobilky Toyota. Pro zájemce bude možnost se za dobrovolný poplatek

Postel na náměstí? Žádná novinka. Již v roce 2012 se zde objevila
na happeningu Prázdnin.
Foto: Stanislav Bartoň

Již pátý ročník Dne Sdílení se uskuteční v neděli 7. srpna od 10
do 15 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce. Tentokrát má tradiční akce netradiční námět: Na náměstí v posteli. „Chceme nechat širokou veřejnost nahlédnout pod pokličku svých služeb, péče o seniory a nevyléčitelně nemocné,“ prozradila hlavní cíl Dne
ředitelka Sdílení Michaela Čeřovská. Jak Den bude probíhat, pak
blíže popsala Jana Bělíková: „Ráno se mohou jeho účastníci zahřát při společné rozcvičce pro všechny generace. Dále proběh-

Malý oznamovatel

zúčastnit vyhlídkových komentovaných jízd po náměstí v invalidním vozíku. Děti i dospělí se mohou zúčastnit soutěže o zajímavé
ceny. Po celý den bude možné psát vzkazy našim blízkým, kteří
již mezi námi nejsou, na „zeď vzkazů do nebe“. Na Dnu samozřejmě nebude chybět stánek se zbožím z dobročinného obchůdku
Sdílení a chutné občerstvení. Po celý den bude probíhat finanční
sbírka na podporu mobilního hospicového týmu, jehož fungování je plně závislé na darech kraje, měst, obcí, firem a jednotlivců.
Získané prostředky následně zdvojnásobí Nadační fond AVAST.
Podle TZ

Farmářský trh v Telči

• 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.

sobota 27. srpna od 9 do 15 hodin

• Koupíme pole, louky, pastviny od 2 ha, les i s pozemkem. Platba
v hotovosti. Telefon: 739 641 944

mléčné výrobky a sýry včetně kozích ● 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

• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 721 469 234.
• Rodina koupí dům v Telči nebo blízkém okolí. Tel. 724 024 449,
juric.p@seznam.cz
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Nové kurzy na osobní automobil začínají vždy v první pondělí v měsíci v 15,30 hod.
na učebně autoškoly na Myslibořské ulici v Telči. Více info
na tel. 607 185 517.
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náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:

Kontakt na pořadatele: 722 499 299,
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko, Město Telč
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Svatá rodina promluvila
Již druhý měsíc chybí ve Svatoanenské ulici sousoší Svaté rodiny. O jeho náročném
restaurování v ateliéru Daniela Chadima

pravidelně informujeme. Na konci června nám nepřehlédnutelná památka Podolí připravila velké překvapení. Pod jejím
podstavcem nalezli restaurátoři v zaletované měděné schránce zprávu našich předků. Není ze středověku, jak by si milovníci
historie asi přáli. I tak zápis z roku 1937 je
s odstupem necelých 80 roků velmi zajímavý. Sestavil ho, a krasopisně osobně napsal,
P. Josef Rampula. Nejen nejvýznamnější historik města, ale také dlouholetý radní
a profesor zdejšího gymnázia. Na dvou listech A4 začíná svou zprávu úvahou o době
vzniku uměleckého díla a jeho donátorovi
Ondřeji Hanusíkovi. Poté podrobně popisuje důvod, dláždění ulice od Horní brány
až k nádraží, který v roce 1937 vedl k menšímu posunutí sousoší a k odstranění kašny
na vodu, která v jeho blízkosti stála. O tomto řešení rozhodla 16. dubna 1937 komise,
která se na místě samém sešla. A nebyla
malá. 16 (!) mužů, z nichž podstatnou část
známe z telčské historie, byla určitě reprezentativní společnost. Nechyběl starosta
Eliáš Verner, čtyři radní, městský tajemník
František Šmikmátor, děkan Simeon ZaTL 8/2016

pletal, tehdejší památkáři a silničáři a také
autor zápisu. Oprava sousoší byla svěřena
kamenickému mistru Ludvíku Vyhlídalovi

z Mrákotína. Nedá mi, abych závěr zprávy
prof. Rampuly neuvedl doslovně: Poměry vnitrozemské se poznenáhlu konsolidují, demokracie, již občas ohrožuje na jedné straně fašismus a na druhé bolševismus,
se upevňuje. Sociální a hospodářské poměry jsou brzděny velikou nezaměstnanos-

ký nacionalismus Hitlerův, jemu však čelí náš stát důkladnou přípravou vojenské
obrany, tak i přátelskými smlouvami spojeneckými se státy sousedními. I město naše po příkladu ostatních měst ustavilo pro
případy nepřátelských útoků Výbor civilní
letecké ochrany CPO... Zpráva také zaznamenává, že kovové mince „doby nynější“

do schránky vložil Ludvík Hahn, měšťan podolský. Za pět roků zahyne v koncentračním táboře... Celou zprávu si můžete přečíst na stránkách města www.telc.
eu v záložce Historie. Podle Jiřího Křenka z odboru rozvoje MěÚ se vrácení opraveného sousoší na místo dočkáme ještě letos v září. „Do jeho základů opět vložíme
schránku s kopií původní zprávy J. Rampuly a také se zprávou a dokumenty o naší
současnosti,“ dodal J. Křenek. Snad zpráva nebude předcházet tak pohnuté době,
jako byla ta v roce 1937.
/z/

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.
V této schránce přečkala zpráva profesora
Rampuly téměř 80 roků.
tí, chudých vrstev pracujících, vláda však
a místní činitelé se snaží podle sil svých ji
zažehnávati a odstraňovati. Ze zahraničí
ohrožuje náš klidný vývoj hlavně němec-

22. 8.
23. 8.

IV.
24. 8.
V. - VI. 25. 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, VI – Družstevní
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Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Chamberlain: Dvojí život; Berry: Hrozba patriotů; Weiner: Koho miluješ; Steel:
Marnotratný syn; Enger: Matčiny dary; Donaldson: Panství Edenbrooke; Fulghum:
Poprask v sýrové uličce; Hanka: Severně od šedesáté páté; Macmillan: Spálená
obloha; Klevisová: Štěstí je zadarmo; Irving: Ulice Záhadných tajemství; Cornwell:
Vlastní krev; Jonasson: Zabiják Anders a jeho přátelé (a sem tam nepřítel); Mlynářová:
Asi nejsem ženská; Třeštíková: Bábovky;
King: Bazar zlých snů; Roberts: Cizinec;
Sparks: Poslední píseň

Dětská

Johnson: Julinka a její zvířátka. Zatoulaní
pejskové; Walliams: Dědečkův velký útěk;
Wilson: Katy; Russell: Příběhy neohrabaný
krasobruslařky
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

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

Novinky Knihovny UC
Vítězslav Jindra: Až zabučí: bylo nebylo
v dějinách Budče; Miroslav Chráska: Metody pedagogického výzkumu; Eric Harrison:
Jak jednoduše meditovat každý den; Eduard
Stehlík: Legionáři s lipovou ratolestí II., III.;
Richard Hollis: Stručná historie grafického
designu; Dominic O’Brien: Mistrovská paměť; Lucie Šiklová: Poslední obrazy; Jana
Hradecká: Škola interiérového designu;
Jaroslava Šicková-Fabrici: Základy arteterapie; Jitka Měřínská: Janu Zrzavému s láskou; Franco Cardini: Chalífa a Západ: kořeny terorismu a pokrytectví Západu; Stanislav
Komárek: Evropa na rozcestí; Gustave Le
Bon: Psychologie davu; Marek Herman:
Najděte si svého marťana
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Dovolená v Knihovně UC
od 15. do 19. srpna

Půjčovní doba knihoven
Platí pro Městskou knihovnu i Knihovnu Univerzitního centra

v srpnu

Pondělí, středa
8.30 – 12.00; 13.00 – 17.00 hod.
Pátek 8.30 – 12.00 hod
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Žně versus mléko

Budou Historické slavnosti

Přijede Karel IV. Doopravdy!
Byl, či nebyl Karel IV. v Telči? Tak se diskutovalo nad úvodníkem květnových Telčských listů, který jeho návštěvu města
připustil. V srpnovém vydání můžeme ale
s určitostí napsat. Císař Karel IV. do Telče
přijede. Víme i datum: 19. a 20. srpna. Díky Historickým slavnostem, které na tento
srpnový víkend připravuje Město Telč. Více k nim pro čtenáře TL prozradila vedoucí
odboru kultury Věra Peichlová.
Zvolit za námět letošních slavností výročí narození Otce vlasti se přímo nabízelo. Prozradíte čtenářům, se kterou manželkou Karel IV. do Telče zavítá?
S tou první. S Blankou z Valois. Postavu
Blanky z Valois známe z filmu Slasti Otce
vlasti, kde ji ztvárnila Daniela Kolářová.

řinou z Valdštejna a s mistrem stavitelem Leopoldem Estereicherem ze Slavonic. V doprovodu Karla IV. budou rytíři
a fraucimor, sokolník, kejklíř, hudebníci…
Vzácné hosty uvítáme chlebem a solí, ale
také dobrým vínem a pečení.
Návštěva panovníka bývala důvodem,
že se do měst sjeli nejen kupci s různým zbožím, ale také kejklíři, kouzelníci a hudebníci. Bude to tak i letos
v Telči?
Určitě. Po oba dva dny budou na náměstí nabízet kupci šperky, zbraně, keramiku,
kožešiny, svíčky ze včelího vosku, koření, dřevořezby. Pro děti budou připraveny výtvarné dílničky, kolotoč, dobové horské kolo... A také provazový žebřík, který

7. července zahájilo Zemědělské družstvo Telč letošní žně. „Ozimý ječmen jsme
sklízeli z 200 ha. Kvůli několika deštivým
dnům jsme porosty ječmene dosekli 19. července,“ sdělil aktuálně TL předseda družstva Ing. Miroslav Nosek. V době zpracování tohoto vydání pokračovaly žňové práce
sklizní dalších obilovin, řepky, travních semen a také kmínu. O výnosech nechtěl předseda Nosek v průběhu žní spekulovat. Pochválil dosavadní průběh počasí, kdy region
byl zatím uchráněn od prudkých bouřek
a přívalových dešťů. „Počasí není v současné době náš hlavní problém. Tím je již rok
trvající propad cen mléka, jehož výkupní cena v průběhu roku klesla z 9 na 6 Kč za litr. A prognózy připouští ještě další propad,“
zakončil netradičně žňovou aktualitu.
/z/

Vodníkem roku
je Božetěch
Na výstavě fotografií Jarmily Včelové Život vodníků v Čechách, která se uskutečnila v červnu v radniční síni, vybrali její
návštěvníci „vodníka roku“. Podle ohlasů
se nejvíce líbil vodník Božetěch ze Strmilova, kterého představujeme snímkem autorky výstavy.

Panovníka přivítá i zvuk bubnů.
V televizním filmu Hlas pro římského krále ji hraje Tereza Voříšková. A kdo ztvární postavu Blanky na našich historických
slavnostech a jaký kostým budeme obdivovat? Nechme se překvapit.
Víte také něco o jeho doprovodu a jak
ho město uvítá?
I když se nikdy nesetkali, ani se setkat nemohli, přivítá Karla IV. a jeho doprovod
Zachariáš z Hradce se svojí chotí KateTL 8/2016

Foto: Ilona Jeníčková

budou moci vyzkoušet i dospělí. U pregéře bude možnost si nechat vyrazit mince,
jinde ochutnat bramborové placky na slano i na sladko, medovinu nebo se občerstvit v krčmě.
Více než zvědavě. Předpokládám, že se
s Karlem IV. setkáte osobně. Na co se ho
zeptáte?
Proč vyplatil zrovna Telč ze zástavy a o čtyři roky poté ji směnil za hrad Bánov?
/z/

Bartoň v Praze
Výtvarník David Bartoň, známý v Telči
z několika výstavních projektů a také jako
kurátor některých výstav v Městské galerii
Hasičský dům, vystavuje své Krajiny od 11.
července do 10. srpna v Galerii Novoměstské radnice na Karlově náměstí v Praze.
str. 9

UDÁLOST. V neděli 26. června odsloužil
ve farním kostele sv. Jakuba primiční mši sv.
P. Ing. Mgr. Jiří Janalík. Foto: Martina Kolmanová
NOVÉ AUTO SDÍLENÍ. Nové auto pro hospicovou péči mohlo SDÍLENÍ zakoupit hlavně díky
Nadaci ČEZ a individuálním dárcům. Na auto přispívali firemní dárci, lidé v předvánoční sbírce
i zákazníci našeho dobročinného obchodu při svých nákupech. Mockrát všem děkujeme, uvedla
v tiskové zprávě ředitelka SDÍLENÍ Michaela Čeřovská.
Foto: Jana Bělíková

HÁDANKA. Modré šišky vyfotografoval v Doupí pro TL Václav Husták.

LÉTO ZEMĚDĚLCŮ. Žně.

Záznam primiční mše
Jiřího Janalíka
www.tv21.cz/tv-prenos-zive

Foto: František Ondráček

ZIMA V LÉTĚ aneb BÍLÉ ĆESKO. Na přelomu června a července vystřídala žlutá pole osetá řepkou maková. Mák letos pěstují zemědělci v celé
republice na 37 tis. ha. Do tohoto výčtu patří i pole u Žatce, které pro TL vyfotografoval Roman Pokorný.
str. 10
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I REKLAMA MŮŽE BÝT VKUSNÁ.
Směrník do Muzea techniky na centrálním
parkovišti ve Slavatovské ulici vyfotografoval Roman Pokorný.
Mezi dvěma branami. Veteráni přivezli 16. července i mládí.

Foto: Jaroslava Melicharová

POZDRAV Z NEBE aneb CO NÁM LÉTÁ NAD HLAVOU. Unikátní snímek největšího dopravního letadla světa, Airbusu A 380,
na pravidelné lince Praha – Dubaj, pořídil
23. června v 16:40 čtenář TL pan Karel Protivínský. Snímek zachytil letadlo bezprostředně
po opuštění vzdušného prostoru nad správním
obvodem Telče v Jiřících u Moravských Budějovic. Autor fotografoval aparátem Olympus
EM-1 ze stativu sledováním pohybu letadla objektivem 300 mm.
Turisté kontra technika.

Kopalo se v Tyršově ulici.
TL 8/2016

Foto: Ilona Jeníčková

Foto: Ilona Jeníčková

MICHAL ROZSÍVAL. Dvojnásobný držitel
Stanleyova poháru Michal Rozsíval (Chicago Blackhawks) v červenci trénoval na našem
zimním stadionu. Foto: Archiv Michala Rozsívala
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Lidé mikroregionu

Neurolog radí: Cvičit ducha i tělo
S Mikroregionem Telčsko je spojen více než kdokoliv jiný. Od raného dětství vyrůstal v domě svého dědečka Františka Nestřeby
na náměstí. V roce 1949 maturoval na zdejším gymnáziu. O 25 let
později, v roce 1974, otevřel v Telči v rámci tehdejšího Ústavu národního zdraví neurologickou ordinaci. Vede ji dosud. V dalším
díle seriálu Lidé mikroregionu představujme MUDr. Hanuše Baše, CSc., nestora telčského zdravotnictví.
Dětství v domě s názvem Hotel U Zlatého kříže (čp. 59) bylo jistě romantické, možná i dobrodružné. Připomeňte telčské
náměstí v polovině 30. let.
Máte pravdu. Tajemné patrové sklepy lákaly ke klukovským
dobrodružstvím. Náměstí s častými trhy, na kterých bylo možné ochutnat lák z okurek... Ale i závan umění. Již tehdy zde bylo možné pozorovat malíře, kterým učarovalo. Byl mezi nimi
i Mistr Nágl...

Foto: Anna Hamrlová

Dětské radosti ale vystřídaly povinnosti studenta gymnázia.
Ne. Za války jsem nastoupil do tzv. Hauptschule, protože Němci
gymnázium v Telči zavřeli. Studentem gymnázia jsem se stal až
po válce.
Na dobu strávenou na gymnáziu rád vzpomínáte. Vyprávěl
jste mi o majálesu, který jste v roce 1946 zorganizovali...
Určitě. Byla to škola se skvělou úrovní. Ale ten majáles. Měli jsme
ozdobená nákladní auta, která zapůjčil pan Michálek. Na korbách
byly znázorněny postavy a děje z řecké, římské, ale i české historie. V zámeckém parku se odehrál krutý boj Římanů v togách
(v prostěradlech)... Pozorovali ho velvyslanci z různých zemí, kteří tehdy zrovna ve městě byli. Po válce se totiž o zámku uvažovalo
jako o letním sídle prezidenta nebo pro rekreaci diplomatů.
Zmínil jste skvělou úroveň gymnázia. Pohled na část Vašich
spolužáků je opravdu impozantní.
Naše třída byla považována za velmi dobrou. Myslím si ale, že
podobných tříd bylo tehdy na gymnáziu více. Ale k mým spolužákům. Byli jimi třeba pozdější profesor na univerzitách ve ŠvédTL 8/2016

sku a v Zimbabwe Erik Navara, známý člen brněnské Janáčkovy
opery Richard Novák, historik, profesor na Palackého univerzitě
v Olomouci Jan Bystřický, nebo Stanislav Horník, významný český geograf a profesor na Masarykově univerzitě... Raději nebudu
dál vypočítávat, abych na někoho nezapomněl. I ostatní spolužáci
se v životě dobře uplatnili, byť nedosáhli akademických titulů...
V roce 1974 jste v Telči otevřel v rámci tehdejšího Ústavu národního zdraví neurologickou ordinaci. Co tomu předcházelo?
Po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1955
jsem začínal v jihlavské nemocnici. Po čase jsem působil jako primář v krajské nemocnici v Görlitz v tehdejší NDR. Od roku 1963
do 1974 jsem byl primářem neurologického oddělení v nemocnici
v Jindřichově Hradci. V roce 1974 jsem převzal primariát v jihlavské nemocnici a začal také ordinovat v Telči. Jsem tak toho času zde nejdéle praktikujícím lékařem.
Jaká byla neurologie v roce 1955, kdy Hanuš Baš promoval?
Určitě na nižší úrovni. Nebylo CT mozku, magnetická rezonance, ani další pomocná vyšetření, scintigrafie a pozitivní emisní tomografie. Podstatné bylo klinické neurologické vyšetření a zkušenost lékařů.
Neurologie dnes?
Se všemi vymoženostmi, které jsem zmínil v předchozí odpovědi.
Ale dobrý vztah mezi lékařem a pacientem je stále stejně důležitý.
Asi nediplomaticky. Jak vnímáte nedostatek mladých lékařů
všech oborů, o kterém téměř denně slyšíme?
Dnešní nedostatek mladých lékařů je dán jednak jejich lepšími
platy v zahraničí a jednak naprosto zbytečným systémem vzdělání k atestaci. Dřívější postup byl naprosto jednodušší a zcela dostatečný.
Trochu odlehčeně. Hrál jste za telčský SK jak hokej, tak kopanou. Donedávna jste byl pravidelným účastníkem dálkových pochodů zdejších turistů. Sledujete telčský sport i dnes?
Samozřejmě. V Telči i v mé době dominoval hokej. Hrálo se
na Štěpnickém rybníku, diváci museli stát na ledě a na hrázi...
Přijížděli sem slavní soupeři, včetně pražského LTC. Dorostenci na velkém turnaji na pražské Štvanici, tehdy jediném zimním
stadionu u nás, skončili druzí. Já jsem hrál za žáky. Pokud jsme
hráli dobře, pozvala nás paní hraběnka, velká příznivkyně hokeje, na zámek na kakao a bábovku. Proto vítám, že Telč má nový
zimní stadion, který jsem již navštívil. Nadále patřím k fandům
telčského sportu.
A trochu drze. Dáte čtenářům TL radu, co mají dělat, aby se
vyhnuli neurologickým ordinacím?
Bude jednoduchá. Podle řeckého vzoru „Cvičit ducha i tělo“,
a tím předcházet různým chorobám. V Telči jsou pro jeho naplnění dobré podmínky, jak co se týče možnosti sportu, tak různých
vzdělávacích akcí.
Oldřich Zadražil

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Nová kulturní památka regionu
V pololetí se počet kulturních památek
ve správním obvodu Telče rozšířil o boží muka ze 16. století, která stojí západně
za Novou Říší v místě původního křížení
dvou polních cest spojujících Dolní Vilímeč a Novou Říši. „Jde o důležitý orientační bod a především působivý příklad drobné
sakrální architektury s výraznou estetickou
hodnotou a neopomenutelným duchovním
rozměrem. Současně se jedná o nejstarší zachovaná gotická sloupková boží muka nejen
v regionu, ale také v rámci evidovaného památkového fondu České republiky,“ uvedla
pro TL ředitelka telčského NPÚ Martina Indrová. Ministerstvo kultury prohlásilo boží
muka za kulturní památku právě na základě
podnětu, který podalo pracoviště památkářů, jež Martina Indrová vede.
Podle TZ

Ořechov má pohlednici

Mikroregionální střípky
Hodice
6. 8. Neckyáda v 17:00 hod.
Hraje: kapela SAM
Pořadá: Motoklub Hodice AČR
20. 8. VI. Čertovkiáda v 15:00 hod.
Fotbalové hřiště
Pořádá: OS HRAD a OÚ

Třeštice
6. 8. Letní kino
Od 21.30 na návsi – Léto s kovbojem

Mrákotín
6. 8. Nohejbal na Dobré Vodě

Krasonice

Další obcí Mikroregionu Telčsko, která má vlastní pohlednici, je Ořechov. V polovině
letošního roku ji vydal Jan Stříteský. Zájemci ji mohou získat i v Informačním středisku
na telčské radnici.

13. 8. Výročí 120 let založení SDH
Začátek v 15:30 na hřišti. Po skončení taneční zábava.

Galán v Knínicích.
160 návštěvníků!
Vystoupení cimbálové muziky Galán 25. června v Knínicích
se mimořádně vydařilo. Telčské listy o tom informovala Jana
Štěpánová ze zdejšího sboru dobrovolných hasičů, který byl
pořadatelem zdařilého večera: „Přes výstrahu silných bouřek
přišlo pod stany na hřišti na 160 návštěvníků. Dobrou náladu
nezkazila ani krátká letní bouřka. V Knínicích se hrálo, zpívalo a tančilo ještě po půlnoci.“ K úspěchu večera přispěla

(PI)

také ochutnávka dvou desítek druhů vín od vinaře z Drnholce. „A samozřejmě široká nabídka dalšího občerstvení, které
připravili pořadatelé,“ dokreslila zdařilý večer Jana Štěpánová s tím, že jeho opakování již teď v Knínicích plánují na 24.
června příštího roku.
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Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
270 roků

19. srpna 1746 se v Náchodě narodil Antonín Strnad (+23. 9. 1799, Sazená u Veltrus). Český meteorolog, profesor a rektor
pražské Karlo – Ferdinandovy univerzity,
ředitel hvězdárny v Klementinu, kde založil nejstarší souvislé meteorologické pozorování na světě. Od 1763 do zrušení (1773)
člen jezuitského řádu, který působil i v telčské koleji a prováděl zde také meteorologické pozorování.

170 roků

Pohled od hangáru odbočky Masarykovy letecké ligy směrem k městu ukazuje místo, kde
stál. A hlavně. Také podstatnou část místních nadšenců pro vzdušné moře, včetně toho
hlavního. V kokpitu kluzáku sedí zakladatel telčské odbočky MLL a její mecenáš pan Josef Říha. Jako vodítko pro bližší určení polohy hangáru může posloužit komín Novákovy
kovárny zachycený na obou snímcích.

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

30 minut v balónu
Je srpen a to je čas žní a balónů. Nad Telčí
se již tradičně objeví velká monstra, která se vznášejí nad vrcholky věží jako pírka. Ráno mne upozorní jejich funění, že
už je čas. Nedivím se, že si tak odfukují,
však letět do nebe, a ještě s posádkou, není žádná legrace. Když jdu do pátého poschodí bez výtahu, funím stejně, no možná
stačí i třetí. Vždy jsem ty odvážlivce, kteří
si vlezou do koše bez padáku, obdivovala. A když jsem se málem zhroutila na rozhledně hrůzou z té výšky, nedovedla jsem
si představit, jak ten let vůbec můžou přežít. Jde to. I já jsem přežila a byla to nádherná událost. To, že jsem přežila a ten
let ještě více. Do koše jsem se dostala nevím jak, ale vím proč, šlo jen o fotku. To,
že někdo to bral, jako že už jsme všichni
a letíme a odpoutal lano, byla druhá věc.
A ruční ani záchrannou brzdu balón opravdu nemá, to už vím. Hledala jsem marně.
TL 8/2016

Padáky tam také nejsou a plavací vesty jako v letadle také ne. I když bych i v letadle místo vesty brala raději ty padáky. To,
že je budete potřebovat více, je pravděpodobnější než to, že se budete koupat. Takže jsme se vznesli nad Telčí, letěli kolem
lesů a míjeli se s ptáky, kteří se asi divili,
kde máme křídla. To, že balón nemá v tuto chvíli nic společného se zemí, stáváte
se také ptákem a opravdu nepřichází žádná nevolnost ani strach. Připadala jsem si
jako vítěz, a když jsem se po několika minutách dokázala pustit koše a také se třeba
otočit na jinou stranu, to jsem už byla naprostý vzduchoplavec. A to jsem ještě netušila, že když přistaneme, budu zasypaná
hlínou a budou mi hořet vlasy a ještě za to
všechno dostanu titul. Ale o tom zase někdy příště, nechci vás strašit. Let doporučuji, je to neskutečný zážitek. Vaše vzduchoplavkyně - Baronka z Telče.

17. srpna 1846 zemřel v Telči Josef Tobiášek (*18. 2. 1792, Slepotice u Pardubic).
Původně vychovatel v rodině Podstatských
a organizátor hudebního a divadelního
života na zámku. Od roku 1830 učitel,
od 1839 ředitel telčské hlavní školy. Za jeho působení byla na ní otevřena čtvrtá třída, což později přispělo k otevření reálky.

10 roků

11. srpna 2006 zemřel v Brně Oldřich Pánek (*18. 12. 1907, Urbanov). Absolvent
telčské reálky (1925) byl mnohostrannou
výraznou osobností. Vynikal ve svém oboru strojírenství, později počítačovém modelování. Pedagogickou dráhu musel z ideologických důvodů v padesátých letech opustit.
V Brně vedl postupně několik pěveckých
sborů a byl varhaníkem v tamních kostelech.

Setkání
u Studánky Páně
V neděli 21. srpna se mohou zájemci jako
každým rokem podívat do krásných míst
pod Javořicí, kde se koná od 14:30 hod.
u Studánky Páně vzpomínkové shromáždění na paměť zápasu o svobodu vyznání. Tentokrát je to po mnoha letech jinak,
bývala to vždy čtvrtá srpnová neděle, nyní je to již ta třetí. Autobus Štefl-tour bude
vyjíždět z Dačic; v Telči se zastaví u škol
v Hradecké ulici ve 13:30 hod. a pak ještě u kina ve 13:35 hod. (cena pro cestu
tam a zpět 60 Kč, děti do 15 let polovinu).
Po bohoslužbách (senior Jan Keřkovský
z Jihlavy) bude následovat přednáška faráře Štěpána Hájka: 20 let festivalu Parrésia.
Protože je plánován příjezd již okolo 14
hodin, bude i prostor pro malou procházku
lesem v blízkosti Javořice.		
ThDr. Petr Melmuk

Dlouhý, čerokí a brzobohatý
výstava Ivo Návrata
10. srpna až 30. září MG Hasičský dům
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Sport

Fotbal

I. A třída, zápasy SK na domácím hřišti
7. srpna 16:30 Telč : Šebkovice
21. srpna 16:30 Telč : Želetava
28. srpna 16:30 Telč : Žďár n. S.

Opět derby

4. září 16:00 Třešť : Telč
na hřišti v Třešti
Bez záruky

Lezectví
Mamut Cup

3. září se v Panském dvoře uskuteční druhý podnik třídílného seriálu závodů na stěně I. April Hudy Cup 2016. Amatérský
lezecký závod Mamut Cup začíná v 9 hodin, registrace je možná až do 12 hodin.
„Na nejlepší tři oddíly celého seriálu pak
čekají zajímavé finanční ceny. Úspěšné
oddíly budeme ale znát až v závěru roku
po závodě La Sportiva Cup, který se uskuteční 3. prosince opět v Panském dvoře,“
uvedl pro TL vedoucí Lezeckého centra
PD Petr Konrád.

Golf pro děti

Golf Resort Telč nabízí v srpnu ještě několik volných míst na týdenních dětských
příměstských táborech s golfem a angličtinou, které začínají 8. a 15. srpna. Probíhají od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.
Tábory jsou určeny pro děti ve věku od 6
do 15 let. Více informací sdělí recepce Golf
Resortu Telč, tlf. 724 322 763.

Díky Panskému dvoru přibývá zájemců o lezecký sport.

Kroket
Bronz pro Miroslava
Havlíka

První sobotu v září (3.) bude již po šesté
sokolovna patřit florbalu. Orel Telč společně s TJ Sokol Telč zde pořádá šestý ročník
florbalového turnaje mužů - RaptorCup.
Podrobnosti a časový rozpis zápasů najdete na www.raptorcup.cz. Vstupné zdarma,
občerstvení zajištěno. dk

2. a 3. července se v Praze na hřišti v Hrdlořezích uskutečnilo 5. mistrovství České
republiky v asociačním kroketu. Své síly
na něm změřilo 11 nejlepších žen a mužů
podle gradeového žebříčku. Do čtvrtfinálových soubojů se podařilo probojovat
všem telčským hráčům – Václavu Doskočilovi, Davidu Hajnovi, Haně Hajnové
i Miroslavu Havlíkovi. Postoupit do semifinále dokázal pouze Miroslav Havlík, který nakonec skončil celkově třetí.
Konečné pořadí MČR 2016: 1. Petr Bárta jr.
(CCCC Hořice), 2. Jan Čihák (KK Praha),
3. – 4. Miroslav Havlík (CCD Telč), John
Lammin (KK Praha), 5. – 8. Václav Doskočil, David Hajn, Hana Hajnová (všichni
CCD Telč), Jan Král (CCCC Hořice).

Brankářský camp

Kroketisté plánují

Florbal
Raptorcup po šesté

V červenci se na zdejším ledě uskutečnil
první speciální brankářský camp. Vedl ho
finský trenér mistrovské Tappary Tampere Arttu Lipsanen spolu se Sebastianem
Elwingem, specialistou německého hokejového svazu. Campu se zúčastnili brankáři některých českých extraligových a ligových týmů. Nechyběl ani Jakub Škarek
z Dukly Jihlava a třeba Dominik Hrachovina, který v minulé sezóně hájil branku
finského mistra Tappary Tampere.
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První dva kroketové kurty ve sportovním areálu v Batelovské ulici by mohly sloužit svému účelu již na konci letošního roku. V tiskové zprávě to uvedla Hana Hajnová z CCD
Telč. „Rádi bychom na nich v příštím roce pořádali turnaje“, upřesnila plány klubu
a dodala, „náš sen nám můžete pomoci splnit
i vy prostřednictvím kampaně na stránkách
hithit.com.“ Kampaň telčského kroketového
klubu najdete na https://www.hithit.com/cs/
project/2540/kroketove-kurty-telc.

Foto: Archiv Panského dvora

Zimní stadion jede

Rádi si na to zvykneme. I v létě budeme
zařazovat hokejové zprávy a zajímavosti
ze zimního stadionu. Pro TL je připravuje
Jaromír Pytlík.

Kdo v Telči bruslil
v červenci?

Pod vedením hlavního trenéra HTC Jaromíra Pytlíka se na zdejším ledě objevili dvojnásobný držitel Stanleyova poháru,
obránce Chicago Blackhawks Michal Rozsíval, český reprezentant a současný hráč
Komety Brno Martin Erat, kapitán německé reprezentace Frank Hordler (Eisbären
Berlín) a české naděje v NHL Pavel Zacha
a Vojtěch Mozík, oba New Jersey Devils.
Mohli bychom pokračovat dalšími hráči
extraligy a kompletními mládežnickými
výběry od U16 až po U20. Podle rozpisu
ledu ZS ale v posledních dvou červencových týdnech na zdejším ledě bruslila také
Dlouhá Brtnice, Hron Dačice, domácí SK
a bylo také veřejné bruslení.

Veřejné bruslení
v srpnu
na zimním stadionu
sledujte na www.htctelc.com
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Počasí v červnu

Jan Doležal a Martin Šmach pro TL

Krutých pět minut v Itálii
Mistrovství světa v rally pokračovalo
9. června v italském Algheru na Sardinii
šestým letošním podnikem. Pro tým Jipocar
Czech National Martina Prokopa to byl ale
teprve třetí letošní start v soutěži. A ne ledajaký. Po dramatickém, spíše krutém, začátku měl nakonec šťastný konec. Jak pro pilota Prokopa, tak pro jeho telčské mechaniky
Martina Šmacha a Jana Doležala. Ti ho viděli a prožili takto:
Tentokrát musíme vynechat popis další
destinace, kam jsme s naším „šéfem“, automobilovým závodníkem Martinem Prokopem, v rámci seriálu Mistrovství světa v rallye zavítali. Přitom Alghero, perla Sardinie,
či také „Malá Barcelona“, kde se jela od 9.
června Rallye Itálie, by si to zrovna zasloužilo. Pro množství památek i jako cíl milovníků vodních sportů. Naše starosti byly ale

zcela jiné a vůbec ne příjemné. Ještě před
startem závodu byl Martin Prokop potrestán pětiminutovou penalizací za to, že při
opravě zadního diferenciálu našeho Fordu
Fiesta po Portugalské rallye byla poškozena jeho plomba. Agenturní zprávy „Mechanici porušili plombu“ byly pro nás opravdu
nepříjemné. Přitom od samého počátku celé
kauzy jsme věděli, že jsme pravidla neporušili. Ale znáte komisaře FIA... Samozřejmě, že taková časová ztráta vzala Martinovi
motivaci. Závod odstartoval z poslední pozice, ale i s časovou penalizací ho dokončil
na 11. příčce. Zadostiučinění se nám dostalo
26. června, když vedení FIA penalizaci zrušilo. Martin Prokop se tak posunul v Italské
rallye na pěkné 9. místo. A nám se zlepšila
nálada. Odkud se vám ozveme příště v tuto
chvíli, zatím nevíme.
/z/

V tomto červnu, alespoň co se týká počasí,
se v našem regionu nic mimořádného nedělo. Po celý měsíc se udržovala proměnlivá oblačnost s častými, ale nepříliš vydatnými srážkami. Ty byly ve formě deště nebo dešťových
přeháněk, občas provázené slabými bouřkami. Pouze jednou překročil denní úhrn srážek
10 mm, jinak byly jenom do 5 mm. V prvních
dvou dekádách měsíce vystupovaly maximální denní teploty na 17 až 25°C. Hodně záleželo
na množství a mohutnosti oblaků. Někdy i při
skoro zatažené obloze slunce přes řídká oblaka pěkně hřálo. 22. až 25. 6. denní maxima vystoupila na opravdu letních 26 až 30°C. Hned
v následujících dvou dnech přišla ale zamračená obloha s občasným deštěm a maximální teploty poklesly na 19 až 21°C. Od 28. 6.
do konce měsíce se opět zvedly na 24 až 27°C
a léto pokračovalo. Měsíc hodnotíme srážkově jako slabě podprůměrný, teplotně silně nadprůměrný. Celkově byl v přírodě vidět nedostatek vody, k čemuž kromě slabých srážek
přispívaly i nadprůměrné teploty.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

ZO ČZS v Telči

Prodej
zahrádkářských přebytků

každou sobotu od 7 hodin
Dům zahrádkářů U Horní brány

Panorama z Telče
Panorama vysílá z Telče.
Sledujte denně vysílání na ČT sport.
Ford Fiesta Martina Prokopa. V Algheru se o ní hodně mluvilo.

Foto: Andrea Micková

Houpačka? Spíš tobogán

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 6. do 18. 7. 2016.

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

17,4°C
1013,8 hPa
49,4 mm
33,5°C, 24. 6.
v 16,41 hod.
7,5°C, 8. 6.
v 5,39 hod.
46,3 km/h, 17. 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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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.
Výlet do Jihlavy - ZOO, Vodní ráj, City
Park. Akce se uskuteční jeden den v týdnu
od 1. 8. do 5. 8.
Šipky na několik způsobů - po celý srpen,
podrobnosti na klubu.
Rozloučení s létem – 30. 8. od 15 do 19 hodin. Zábavné, soutěžní odpoledne s občerstvením a hudebním doprovodem.

Klub důchodců

Nový židovský hřbitov na Oslednicích

Telčské podzemí

Galerie Atelier Síň

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

Kulturní spolek Oblast zve v červenci
na židovský hřbitov na Oslednicích na pravidelný letní výstavní projekt.
30. 7. - 5. 8.

Vanda Kovaříková

Praskat ledy, mizející kresba
6. 8. - 12. 8.

Aneta Kučeříková

Na mě už vítr zapískal, site - specific instalace
13. 8. - 19. 8.

Šimon Sýkora, Tomáš Mitura, Štěpán Brož
Veins, malba, ilustrace
20. 8. - 26. 8.

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

Jakub Myslín, Michaela Čermáková

Chovatelé

Divadelní festival Oblast
Akt III

14. 8. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek
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Zmožená tvárnost, site - specific instalace
27. 8. - 2. 9.

Lenka Glisníková

Vážně míněný pokus o návrat k přírodě instalace, fotografie
26. srpna od 14 hod.

divadla, hudba a výtvarná dílna pro celou
rodinu
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Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
Hradec Králové

18. – 20. 8. - Hip Hop Kemp
Festivalpark Hradec Králové

CHEB

20. - 21. 8. - Hradní slavnosti pro malé
i velké s gladiátory a římskými legionáři
Chebský hrad

JINDŘICHŮV HRADEC

20. 8. - Opera na zámku
Bedřich Smetana Libuše – místo konání:
III. nádvoří st. hradu a zámku J. Hradec

KUTNÁ HORA

18. – 21. 8. - Letní multikulturní festival
Přehlídka autorských divadel malých forem, hudební vystoupení, výstavy. Letos
navíc v rámci Ozvěn festivalů bude program obohacen o vystoupení hudebního
a tanečního souboru Podjavořičan z festivalu Folklor v máji z Telče.

LITOMYŠL

12. - 14. 8. - Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy
Státní zámek Litomyšl. Výstava historických vozidel na zámeckých nádvořích.
Bohatý doprovodný program.

6. 8.
so
18.00
7. 8.
ne
7.30
		9.00
		10.30
13. 8. so
18.00
14. 8. ne
7.30
		9.00
		10.30
20. 8. so
18.00
21. 8. ne
7.30
		9.00
		10.30
27. 8. so
18.00
28. 8. ne
7.30
		9.00
		10.30

Evangelické

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

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

Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
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Martin Petrů, Telč
a Pavla Janoušková, Telč
Jiří Sigmund, Hrotovice
a Marie Matoušková, Horní Bolíkov
Karel Hula, Rantířov
a Nela Dvořáková, Rantířov
Lukáš Rychlý, Velký Beranov
a Michaela Navrátilová, V. Beranov
Matěj Přikryl, Opatov
a Kristýna Čepová, Znojmo
Luboš Nikl, Havlíčkův brod
a Jiřina Daňková, Jihlava
Ondřej Hron, Třešť
a Petra Vonderková, Salavice
Pavel Nováček, Dlouhá Brtnice
a Tereza Mifková, Krahulčí
Karel Kružík, Jihlava
a Jana Lamešová, Mrákotín
Miroslav Líčka, Strachoňovice
a Klára Outolná, Meziříčko
Pavel Pavlok, Vílanec
a Lenka Podařilová, Jihlava
Ondřej Charousek, Jihlava
a Veronika Vašíčková, Jihlava
Jakub Dvořák, Jihlava
a Markéta Melicharová, Jihlava

61 let
84 let
53 let
81 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).

TELČ

6. 8. - Lázeňská Třeboň
Celodenní program pro děti i dospělé, Maxim Turbulenc, Šlapeto, Šlágr band a další,
ochutnávka lázeňských procedur.

Blahopřejeme novomanželům

František Holub, Staré Město
Jarmila Čápová, Štěpnice
František Dvořáček, Staré Město
Jaromír Berka, Štěpnice		

19. - 21. 8. – Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož
hlavní scénou je poličské náměstí – klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba.

TŘEBOŇ

Ella Navrátilová, Podolí
Jakub Pavlíček, Štěpnice
Filip Hlava, Štěpnice

Opustili nás

POLIČKA

19. - 20. 8. - Karel IV. v Telči
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna. Divadlo T.E.J.P.,
průvod, slavnostní ceremonie, pohádka, historický šerm, kulinářská show
s CzechTourismem, dobový jarmark. Letošní program obohatí Kutnohorské stříbření v rámci Ozvěn festivalů ČI.

Společenská rubrika

TL 8/2016 - 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

Uzávěrka příštího čísla
15. srpna 2016

Rozloučení
Dne 9. 7. 2016 nás opustila naše milá sestřička, paní Marie Zitová, rozená
Svátková. Své dětství prožila v naší krásné Bílé Telči, ke které si vytvořila doživotní pouto. Byla pravidelnou čtenářkou
Telčských listů. Pro její šlechetné srdce,
lásku a nevšední humor budou na ni vzpomínat všichni, kdo ji měli rádi. Mařenko,
ve vzpomínkách budeš stále s námi.
Sourozenci s rodinami
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Hasičů si vážím

Poslání zůstává, technika se mění.

Foto: Ilona Jeníčková a Lenka Pokorná

Po loňském úspěchu opět:

FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE TELČ
již 17. září v areálu v hasičské stanici na Starém Městě

Přihlášky od 17. července na http://www.firefighterchallenge.cz
Změna propozic proti loňskému roku! Závod je omezen na 70 závodníků.
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Dobrovolní hasiči neboli dobráci jsou
u nás na Vysočině již více než stovku let
nepostradatelnou součástí našeho života.
Chrání majetek, zdraví a životy při požárech, povodních, sněhových kalamitách
a dalších mimořádných situacích. Podílí
se na požární prevenci. To jsou jejich hlavní úkoly, které plní a pomáhají tak zajistit
bezpečí nám i našim
rodinám. To ale není všechno. Při tom
také ještě navíc plní
dobráci i učeně řečeno velmi důležitou
funkci společenskou.
Nejenom že pravidelně cvičí a připravují se na včasný zásah a hasičské soutěže,
ale také často pracují pro obec a úspěšně se starají o zábavu a kulturní život. Čeho si potom u některých dospělých dobráků zvláště cením, je jejich práce s dětmi
a mládeží. Je to úžasná věc a velké umění
navzdory televizi, počítačovým hrám a dalším lákadlům přitáhnout děti k něčemu tak
opravdovému, jako je hasičina. Neznám
na obci lepší způsob výchovy ke spolehlivosti, odpovědnosti a kamarádství. Tento
text jsem napsal do jedné publikace téměř
před deseti lety. Když si ho teď opakovaně
čtu, zjišťuji, že bych na něm nic neměnil.
To, co jsem o hasičích před časem napsal,
platí totiž stále stejně. Přijměte proto tuto
úvahu jako pozvánku na výstavu historické hasičské techniky, kterou na sobotu
27. srpna připravuje na náměstí Zachariáše z Hradce v prostoru před zámkem
telčský sbor dobrovolných hasičů. V tuto chvíli nevím, kolik historických stříkaček se na náměstí objeví. Připravit takovou
výstavu není vůbec jednoduché. V koutku
duše ale doufám, že se zde objeví stříkačka, které tam, kde ji dosud mají, jako třeba v Jasenici u Náměště nad Oslavou, říkají hasiči důvěrně „vystrčilka“. Letos je
to totiž právě 120 roků, co v dílně mých
předků v Telči byla vyrobena první hasičská stříkačka.
Miloš Vystrčil

HZS Kraje Vysočina
Stanice Telč
Luční 586
telefon:
950 272 111, 774 150 363
jiri.fisara@hasici-vysocina.cz
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