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Před 165 lety byla v Telči založena reálka

Gymnázium slaví. Dostane dárek
To je určitě úctyhodné výročí. A ještě úctyhodnější jsou počty absolventů a profesorů,
kteří naším gymnáziem za ty roky prošly.
S životopisy a pracemi některých z nich se
můžete seznámit na výstavě v knihovně
Univerzitního centra Masarykovy univerzity na náměstí. K takovému významnému
výročí se ale sluší dát i nějaký dárek. A tím
by se mohl stát zrekonstruovaný sportovní areál. Na jeho modernizaci se domluvilo město Telč s Krajem Vysočina. Na základě proběhlých jednání by oba subjekty
do projektu vložily své pozemky a rovným
dílem by se podílely na financování rekon-

strukce. Po studiích se v současné době začíná pracovat na projektu. A jak by mělo
sportoviště vypadat? Součástí areálu bude
fotbalové hřiště s umělým povrchem, běžecká dvoudráha a sektory pro lehkou atletiku, multifunkční hřiště pro tenis, házenou, odbíjenou a další míčové sporty,
koutek s cvičebními a posilovacími stroji
a potřebné zázemí. Předpokládám, že letos
by se vyřídila všechna povolení a vysoutěžila dodavatelská firma a příští rok by se
akce mohla realizovat.       
Roman Fabeš, starosta města

Zasedání
zastupitelstva města
19. června v 16 hodin
v Konírně Státního zámku Telč

Vjezd na náměstí.

Od června letní omezení
Od 1. června dochází k úpravě systému vjezdu na náměstí. V období od 1. 6. do 30. 9.
bude platit úplný zákaz vjezdu všech vozidel na náměstí po celý den. Vjezd bude
povolen pouze vozidlům dopravní obslužnosti, zásobování, vlastníkům parkovacích
karet a vlastníkům městem vydaných povolení. V tomto období bude zrušeno placené
parkování na náměstí, plocha parkoviště
bude vyhrazena pouze majitelům parkovacích karet. Pro parkování ostatních vozidel
je třeba využít centrální parkoviště, parkoviště v ulici Svatoanenská a plochu na bývalém zimním stadionu v Hradecké ulici.
Zdeněk Bláha, referent MěÚ Telč

Zrození nového
věku Telče
Historické slavnosti Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna

18. a 19. srpna

Přílohy:
PODLOUBÍ. Co všechno již zažilo a co všechno se o jeho využití napsalo a řeklo... Drak,
který zve na výstavu prací žáků ZUŠ třídy učitelky Pavly Doležalové dokazuje, že může být
také smysluplně využité a hezké...
Foto: Pavla Doležalová

● Telčské léto
● Úplný program
Noci kostelů v Telči

Z jednání rady města
61. schůze - 19. dubna
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul.
Luční, Příční a Špitální“, složení komise
pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a návrh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Rekonstrukce části jednotné kanalizace
a výstavba technických sítí pro sportoviště v ulici Batelovská“, složení komise pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
a návrh dodavatelů, kteří budou vyzváni
k podání nabídky.
--RM schválila zveřejnění záměru pronájmu
suterénu budovy č. p. 388 – okalu u rybníka Roštejn na dobu určitou do 31. prosince 2017.
--RM schválila užití veřejného prostranství
pro zřízení předzahrádek určených k poskytování hostinských služeb pro letní turistickou sezonu v roce 2017 v rozsahu podání 15/61/2017 za podmínek schválených
v roce 2016.
--RM vzala na vědomí přehled pohledávek
k 31. 3. 2017.

62. schůze - 2. května
--RM schválila společnosti Služby Telč nákup nového osobního automobilu a nákup
nového strojního vybavení a vyhlášení výběrového řízení na jeho nákup.
--RM schválila navýšení rozpočtu Informačního centra Telč o 50 tis. na předfinancování projektu na podporu TIC v Kraji Vysočina.
--RM schválila navýšení rozpočtu odboru
kultury o 200 tis. Kč na předfinancování
projektu „Prezentace památky UNESCO
Telč“.
--RM schválila finanční příspěvek ve výši
8 tis. Kč na vydání příležitostného razítka
k 80. výročí založení Klubu filatelistů Telč.
--RM schválila záměr podání žádosti
do grantového programu Regionální kultura 2017 Fondu Vysočiny na Historické
slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny
z Valdštejna 2017.
Všechna usnesení rady města v úplném znění
na www.telc.eu/mesto v záložce samospráva

Konzultační den
rady města

středa 14. 6. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.
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16. zasedání zastupitelstva

Závěrečný účet schválen
V pondělí 24. dubna se v Konírně na telčském zámku uskutečnilo 16. zasedání
v tomto volebním období, kterého se zúčastnilo 19 členů. Omluveni byli pouze
František Čermák a Ing. Tomáš Jirásek.
Zastupitelé nejprve schválili rozdělení finanční podpory z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2017 jednotlivým žadatelům. Pro letošní rok stanovilo Ministerstvo kultury ČR celkovou
kvótu pro rozdělení na obnovu památek
v městské památkové rezervaci ve výši
1.735.000,- Kč, ze které se nakonec vyčerpá 1.336.000,- Kč (z toho 775 tis. Kč
na opravu střechy kostela sv. Ducha, 297
tis. Kč na obnovu fasády měšťanského domu č.p. 50, 138 tis. Kč na opravu hradební zdi a 126 tis. Kč na obnovu fasády č.p.
71). Následně byl schválen bez výhrad
závěrečný účet města za rok 2016, jehož
součástí byla zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření města vypracovaná
odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dále byla schválena i účetní
závěrka města za rok 2016. Rozpočtovým

opatřením pak bylo schváleno rozdělení
peněžního zůstatku za rok 2016 - přesunutí částky 8,7 mil. Kč do rezervy rozpočtu
města. Největšímu zájmu přítomné veřejnosti se pak těšil další projednávaný bod,
kterým byl prodej části pozemku parc. č.
3723/1 o výměře cca 400 m2 (na bývalém
autobusovém nádraží) MUDr. Tomáši Noskovi za účelem výstavby nového zdravotnického zařízení. Po obsáhlé diskuzi byl
tento prodej schválen (výsledek hlasování:
14 pro, 3 proti, 2 se zdrželi). V bloku majetkových podání byl dále schválen prodej
části pozemku parc. č. 228/2 o výměře cca
83 m2 ve Štěpnické ulici, odkoupení pozemku parc. č. 7299/7 o výměře 251 m2
v Lipkách od Lesního družstva Borovná
(z důvodu připravované stavby cyklo a inline stezky) a odkoupení spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. st. 2389/1
a parc. č. 7150/18 u rybníka Roštejn. Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce v podloubí radnice, internetových stránkách města
a je k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Výběrové řízení
na nového zaměstnance

Dotace pro podnikatele

V současné době je na úřední desce uveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového řízení, a to na obsazení pracovní pozice vedoucího odboru stavební úřad. Lhůta pro
podávání přihlášek je stanovena do 7. 6.
2017 do 17 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

Výměna nádob na tříděný
odpad u bytových domů
Město Telč v průběhu měsíce dubna zahájilo výměnu nádob na tříděný odpad (papír,
plast) u bytových domů. Šlo o výměnu stávajících nádob 240 l za kontejnery 1100 l.
Vždy na základě předchozí žádosti zástupců
bytových domů. Důvodem bylo, že nádoby
240 l nepostačovaly požadavkům na množství uloženého tříděného odpadu. Zástupci
bytových domů se mohou stále hlásit, pokud
mají zájem, o výměnu. Svou žádost směřujte na e-mail: odpady@telc.eu, info@ohrr.cz,
případně na tel.: 608 547 704.
Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje
a územního plánování MěÚ Telč

Kraj Vysočina v rámci Fondu Vysočiny vyhlásil v letošním roce opět dotační program
ROZVOJ PODNIKATELŮ 2017. Jde o dotační program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou
příspěvku na realizaci investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací provozního a výrobního zařízení. Maximální výše příspěvku je 150 000 Kč s tím, že
maximální dotace může být 40% celkových
nákladů. Žádosti se podávají do 29. června letošního roku. Jde o velmi zajímavou možnost
pro místní podnikatele získat dotaci na zařízení, stroje, obnovu prostor apod.
Více informací na internetových stránkách
Kraje Vysočina:
www.kr-vysocina.cz v sekci Fond Vysočiny
Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje
a územního plánování MěÚ Telč
MěÚ Telč zve občany na besedu na téma

Odpadové hospodářství Telče
v roce 2017 - stávající stav, plány,
náměty k zamyšlení, co zlepšit
Přijďte na toto téma diskutovat se zástupci
města a svozové společnosti
21. června od 16 hodin
Hudební sál ZŠ Masarykova
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Radosti a starosti telčského starosty
Nezaměstnanost láme rekordy

Podobný nadpis jsem použil před několika lety a byl hodně negativní. V tom měsíci totiž nezaměstnanost ve městě přesáhla
15%. Jsem moc rád, že stejný nadpis nyní mohu použít i pozitivně. Ve městě totiž v dubnu byla nezaměstnanost pouhých
3,4% !!! Tak nízké číslo snad ještě v Telči
nebylo. Je určitě pozitivní, že každý, kdo
chce pracovat, má šanci práci najít. Samozřejmě, že ne všichni přímo v Telči, ale

ho stadionu a dokončení výsadby zeleně.
Hotovou akci by firma TOMI měla předat
do konce června.
Stejný termín je i na dokončení rekonstrukce chodníků v Jihlavské ulici. Zde
práce prováděné firmou SATES probíhají
bez problémů. A myslím, že už nyní uličky Kovářská a Dvorecká pěkně prokoukly.
Kromě dodláždění chodníků v Jihlavské
ulici bude dokončen i celý prostor naproti
orlovně, a to včetně autobusové zastávky

jektu vrací k letité snaze o revitalizaci zříceniny hradu Štamberka. Rádi bychom navázali na dřívější archeologické průzkumy
a na jejich základě pak stavebně stabilizovali zbytky hradní věže a obvodových zdí.
Naučná stezka Štamberk by pak měla provést návštěvníka jak kamenným mořem,
tak i zříceninou hradu a okolními skalními
útvary. Další částí projektu je vybudování kamenické naučné stezky kolem bývalého kamenolomu v Mrákotíně, bylinkové
naučné stezky v okolí novoříšského kláštera a vytvoření vyhlídky nad obcí Urbanov. Zda projekt uspěje, bychom měli vědět o prázdninách.

Blogerka roku a pokácená májka

DVORECKÁ ULICE. Spojka Jihlavské se Slavatovskou již nebude dělat městu ostudu.

Foto: Ilona Jeníčková

i za cenu dojíždění je určitě lepší mít místo
v Jihlavě než chodit na pracák. Mimochodem, když jsem zmínil telčský Úřad práce,
řada lidí našla práci právě díky jeho pracovnicím. Na druhé straně toto pozitivum
přináší i starosti. Hlavně stavebním firmám a firmám se sezónními pracemi. Těm
se stále obtížněji hledají kvalitní pracovníci. Své o tom ví i naše odpadářská firma.

Pokračují práce v ulicích

Hned na několika místech ve městě pokračují stavební práce. Tolik přetřásaná rekonstrukce ulic Tyršova, Mládkova a náměstí
Hrdinů se blíží do konečné fáze. Na náměstí Hrdinů probíhá pokládání obrub
a dláždění bez větších problémů. A v uvedených ulicích se už snad také konečně podaří dořešit s dodavatelskou firmou všechny problémy. Vše směřuje k tomu, aby
na konci května byly položeny všechny asfaltové vrstvy na silnici a do konce června
byl čas na dodláždění zpomalovacích retardérů, dokončení plotu kolem fotbalovéTL 6/2017

a několika parkovacích míst u areálu chovatelů. A když už jsem u chodníků a stezek, tak ještě jedna dobrá zpráva. Město
uspělo se žádostí o dotaci na opravu povrchu cest od Belpské lávky do Hradecké
ulice a ke gymnáziu. A také s další částí
cyklostezky, pokračováním z Batelovské
ulice k rybníku Roštejn. Nyní nás tedy
čeká vyřízení všech potřebných formalit
a doufám, že ještě letos budou obě akce
zrealizovány.

Dostane Štamberk šanci?

Mikroregiony Třešťsko, Telčsko, Dačicko
a Jemnicko spolu s rakouským Zukunftsraumem Tahyaland připravily další společný projekt do přeshraničního operačního programu. Ten je tentokrát zaměřen
na přírodní a kulturní dědictví Regionu
Renesance. V rámci projektu by tak mělo dojít k propagaci významných přírodních lokalit, vytvoření několika naučných
stezek a opravám a zpřístupnění některých
památek. Náš mikroregion se v rámci pro-

I tak by se možná dal charakterizovat měsíc květen. Ale kromě úspěchu Marty Kučíkové (více na jiném místě TL) a tak trochu ostudě s neuhlídanou májkou byl
květen daleko bohatší. Jako obvykle patřil veteránům a jejich revui, na kterou si
našlo cestu mnoho obdivovatelů historických strojů. Patřil i folkloru. A to tentokrát
nejenom vystoupením tanečních souborů na pódiu na náměstí. Na zámku se totiž konalo české finále soutěže Zpěváček.
Ale zpívalo se i v orlovně, kde sbor Santini uspořádal benefiční koncert. Se svými
úlovky se v zámeckém skleníku tradičně
pochlubili myslivci. A i přes nepřízeň počasí popřála dechovka a mažoretky na náměstí k svátku maminkám. Jen doufám, že
mažoretky, které budou soutěžit O střevíček až po uzávěrce tohoto čísla, budou mít
lepší počasí.
Roman Fabeš

Nezaměstnanost
v dubnu
ČR
duben 4,4% (březen 4,8%)
Kraj Vysočina
duben 3,8% (březen 4,5%)
Správní obvod Telče
duben 3,3% (březen 4,2%)
Telč
duben 3,4% (březen 4,2%)
Velmi dobrá situace v nezaměstnanosti,
když v 36 obcích ze 45 správního obvodu
Telče je pod 5% hranicí, nás vede k tomu,
že uvádíme jen obce, kde v dubnu tuto hranici přesáhla.
Volevčice (5,1), Strachoňovice (5,4), Svojkovice (5,7), Zdeňkov (5,9), Horní Myslová
(6,6), Vanov (7,1), Kostelní Myslová (7,7),
Vápovice (14,3), (Vanůvek (22,2)
Zdroj: Statistiky ÚP
str. 3

Policie ČR Telč informuje
Alkohol ve Svojkovické zatáčce

V pátek 12. května vyjel osmatřicetiletý řidič Peugeotu, jedoucí po silnici I/38
od Jihlavy na Želetavu, ve známé zatáčce
v katastru Svojkovic do protisměru, kde se
čelně střetl s protijedoucí Škodou Octavií.
Ta byla po střetu odražena mimo komunikaci do příkopu. Její řidič a spolujezdkyně
utrpěli zranění a museli být vozidlem ZZS
převezeni do nemocnice v Třebíči. Řidič
Peugeotu byl zraněn těžce a byl transportován do brněnské nemocnice. Na místě
dopravní nehody u něj policisté provedli
dechovou zkoušku, při které mu naměřili
hodnotu 1,12 promile alkoholu. U druhého
řidiče byla dechová zkouška negativní. Při
dopravní nehodě vznikla na vozidlech škoda přibližně 150 tisíc korun. Nehodu policisté prověřují, zahájili úkony pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.

Opilec přišel o řidičský průkaz

Opilého řidiče přistihli policisté při řízení
vozidla také v neděli 23. dubna v Jihlávce
při noční hlídce. Padesátiletému řidiči Peugeotu Partner naměřili 1,88 promile alkoholu. Zakázali mu pokračovat v jízdě a výtečník přišel o řidičský průkaz.

Distributorka pervitinu dopadena

Policisté dopadli šestadvacetiletou ženu,
která distribuovala na Telčsku pervitin.
Její trestnou činnost odhalili policisté při
objasňování závažné drogové kriminality jiného pachatele. Drogové trestné činnosti se žena dopouštěla nejméně od loňského léta. V minulosti již byla opakovaně
soudně trestána za majetkovou trestnou
činnost. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za drogovou trestnou činnost ženě hrozí
trest odnětí svobody až na pět let.

Řádil v Třešti

Policejní inspektor sdělil podezření ze
spáchání přečinu pokusu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví devětatřicetiletému muži z Telčska. Ten na počátku dubna

napadl v Třešti hned dvakrát dvacetiletého
muže, se kterým měl z dřívější doby spor.
Po oznámení o napadení začali případ prověřovat policisté, kteří shromáždili důkazy a poté devětatřicetiletému muži sdělili
podezření ze spáchání dvou trestných činů.

U Krasonic Mazda ve stromě

V sobotu 6. května se devatenáctiletá řidička Mazdy lekla na silnici z Nové Říše
do Krasonic protijedoucího traktoru, prudce sešlápla brzdový pedál, dostala smyk
a vyjela mimo komunikaci, kde narazila
do vzrostlého stromu. Ke střetu s traktorem nedošlo. Řidička utrpěla zranění a musela být ZZS převezena na ošetření do jihlavské nemocnice. Policisté u obou řidičů
dechovou zkouškou požití alkoholu vyloučili.

Dříví se hodí

Policisté prověřují případ odcizení vytěžené dřevní hmoty, ke kterému došlo v oblasti Javořice. Pachatel v době od druhé
poloviny ledna do začátku května odvezl
ze tří skládek dřevní hmoty osm m3 břízy, stejné množství smrku a více než tři desítky m3 smrkové kulatiny. Celková škoda
přesáhla částku sto tisíc korun. Případ policisté dále prověřují a po pachateli pátrají.

Zase Kasárna

V pátek 12. května po jedenácté hodině
dopoledne vjel třiadvacetiletý řidič Citroënu Jumper, jedoucí z Telče na Třebíč,
do nechvalně známé křižovatky Kasárna
ve chvíli, kdy ve směru od Znojma jel řidič
s VW Caddy. Po střetu skončil Citroën mimo komunikaci. Při nehodě došlo ke zranění spolujedoucího z VW Caddy, který
byl ZZS převezen do třebíčské nemocnice.
Policisté provedenou dechovou zkouškou
u obou řidičů požití alkoholu vyloučili.
Škodu, která vznikla při nehodě na vozidlech, předběžně vyčíslili na 250 tis. Kč.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
přijímá nové policisty
Více na www.policie.cz
Kontakty:
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina,
Vrchlického 46/2627, 587 24 Jihlava
tel.: 974 261 406, 727 914 663, mail: krpj.nabor@pcr.cz
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Varování seniorům
Od začátku letošního roku evidují policisté v Kraji Vysočina 11 případů, kdy se pachatelům podařilo okrást seniory. V roce
2016 takových skutků zaznamenali v našem kraji na 50. Pachatelé se přitom snaží vylákat peníze od starších lidí různými
způsoby. V poslední době je velmi častá legenda o vrácení různých přeplatků za dodávky elektřiny, vody nebo plynu. Je třeba,
aby si lidé uvědomili, že komunikace mezi dodavatelskými společnostmi a zákazníkem probíhá v dnešní době zásadně písemnou formou.  Policie proto důrazně apeluje
na seniory, aby ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám, u nichž si nemohou osobně
ověřit jejich totožnost, byli více obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře domu
nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili,
kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů
a při každém opuštění domu by za sebou
měli uzamknout dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá je o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci,
vždy ještě před předáním hotovosti, osobně ověřit. Je také vhodné trvat na předání
peněz přímo tomu člověku, který o půjčku požádal. Vydání peněz neznámé osobě
s sebou totiž nese velké riziko. Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou velmi
dobře připravení a budou o krok před vámi.
Dokáží velmi rychle reagovat i na nečekané situace, nevypadají většinou na první
pohled podezřele, mají příjemné vystupování, jsou komunikativní, milí, slušně oblečení a působí dobrým a seriózním dojmem.
Nprap. David Linhart
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Redakčně kráceno. Celý text v Listárně TL.

Sběrový kalendář
Biologický odpad

I. - II.
19. 6.
IV.
21. 6.
III.
20. 6.
V. - VI. 22. 6.
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

Sběrový kalendář 2017

najdete na http://www.telc.eu
v záložce odboru rozvoje v části
„odpadové hospodářství“. Tištěný
je stále k dispozici v IC radnice.
TL 6/2017

Bylo, je a bude v Telči. Místostarosta
informuje

Sochy Na Dlážkách
jsou opravené. Ale...
V závěru roku nás všechny pobouřil čin
vandalů, kteří Na Dlážkách poškodili tři
barokní sochy. Když jsem se seznámil se
zprávou o jejich poškození, připadal jsem
si jako na chirurgii: Sv. Vendelín, poškozeny prsty levé ruky, vytržena hůl, sv. Rafael, ulomená levá ruka v lokti, sv. Jan Křtitel, ulomená pravá paže... Bohužel nemám
kouzelnou moc, abych oněm výtečníkům
na ní zařídil vlastní pobyt. Nejsem sám,
kdo by jim to přál. Dnes jsou sochy, díky
restaurátorům Danielu Chadimovi a Zdeňku Kovaříkovi, a samozřejmě i díky pokladně města, opravené. Nepochopitelný
výstřelek ničemů nás přišel na 42 tis. Kč.
A to restaurátoři pracovali velmi ohleduplně a úsporně a při opravě použili, pokud to
bylo možné, nalezené fragmenty. Současná
doba si ale vyžádala jedno „novodobé“ rozhodnutí. Sv. Vendelín nedostane zpět svou
hůl z obavy před dalším poškozením. V jeho důsledku mě „straší“, zda se nedočkáme
doby, kdy celé sochy budou uloženy v nějakém lapidáriu a Na Dlážkách budou cedulky: Tady stála socha...         Pavel Komín

Mezinárodní spolupráce muzea
se Slovinskem. O Foitovi
V květnu navštívili Telč, a hlavně muzeum,
dr. Marek Frelich ze Slovinského etnografického muzea v Ljubljani a kustod Foitových
sbírek ve Veleniji Blaže Verbič. V průběhu třídenní návštěvy si prohlédli především
část muzea věnovanou sbírkám sochaře F. V.
Foita. Zdokumentovali si zde všechny dostupné materiály a velmi pochvalně se vyjádřili o zdejší expozici. Navštívili také sochařův hrob na hřbitově u sv. Anny, jehož
náhrobek si pro svoji rodinu zhotovil samotný sochař. Pozitivním výsledkem návštěvy
je podle vedoucí muzea Heleny Grycové
Benešové příslib zapůjčení putovní výstavy věnované životu a dílu našeho významného rodáka, se kterou disponuje muzeum
ve Velenji. V tomto slovinském městě má F.
V. Foit stálou expozici. „Vzhledem k tomu,
že o výstavu je v zahraničí velký zájem a je
zamluvená na dlouhou dobu dopředu, nejbližším volným termínem je až rok 2020.
Shodou okolností to bude rok, kdy uplyne
120 let od sochařova narození. Výstava tak

bude důstojným připomenutím jak jeho výročí, tak díla. Výstavu plánujeme v městské galerii,“ uvedla H. Grycová Benešová.
Akademický sochař F. V. Foit patří k nejvýznamnějším absolventům telčského gymnázia. Proslavily ho dvě cestovatelské výpravy do Afriky. Více o něm na www.telc.
eu v záložce osobnosti, v publikaci Z Telče
do Afriky a nikdy zpět, která je v nabídce IC
na radnici a v obou veřejných knihovnách
ve městě a hlavně v části expozice městského muzea na zámku. Ve slovinské Velenji je
na tamním hradu věnováno celé patro jeho
dílu, sbírkám a životním osudům.
Podle textu H. Grycové Benešové.
Redakčně upraveno.
Navštivte expozici muzea
na zámku
Seznamte se
s životem a dílem F. V. Foita
Kvůli komunistickému převratu v roce
1948 30 let v Africe!

Pohled do expozice věnované F. V. Foitovi na hradě ve slovinské Velenji.

Foto: Helena Grycová Benešová

Zdena Vaníčková vede Muzejní spolek v Telči

Socha skotského světce, patrona poutníků
a pastýřů, sv. Vendelína, bude Na Dlážkách
zatím bez charakteristického atributu, hole.
To jsme to dopracovali...
Foto: Jiří Křenek
TL 6/2017

Telčský muzejní spolek, který si letos připomíná 120. výročí svého založení, má
od konce dubna novou předsedkyni. Stala
se jí paní Zdena Vaníčková, bývalá kastelánka hradu Roštejna. Do čela spolku přichází v situaci, kdy expozice muzea bude
muset do konce příštího roku pravděpodobně opustit stávající prostory na zám-

ku. „Protože nové prostory pro muzeum
nebudou zřejmě do té doby připraveny pro instalaci výstavní expozice, bude
muset být sbírkový fond dočasně umístěn v depozitáři. Bude proto na muzejním
spolku, aby tuto dobu překlenul zvýšenou
aktivitou směrem k veřejnosti,“ uvedla
pro TL Zdena Vaníčková.
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Blogerka roku a desetiletí je z Telče
Facebook, Twitter, Linkedln, twitování, blogování... Kdo neví, jako by nebyl. Alespoň
mladí. Ale co ti druzí, kam patří nemálo čtenářů TL? Má cenu je tím zatěžovat do doby, než TL budou vznikat z facebooku, twittů a blogů a budou každý den, spíš každý
okamžik, aktuální? A do toho padne bomba:
Telčská rodačka je nejen blogerkou roku
na iDnes, ale také celého desetiletí, co blog
existuje... Tohle přejít? Jako kdybychom
přešli postup telčských hokejistů do extraligy... A tak se bezradně obracím na Martu
Kučíkovou, onu úspěšnou blogerku:

Prosím, vysvětlete nám, laikům, co je to
blog, blogování a bloger či blogerka?
Víte, slovo „blog“ - upřímně řečeno - nemám příliš ráda. Původně to bylo místo,
internetové noviny, stránky, kam přispívali čtenáři i pisatelé - blogeři a blogerky
- svými články, názory, příběhy či fotografiemi. Dnes je toto slovo docela zprofanované a používá se i na pojmenování
aktivit na internetu, které s blogem nemají nic společného (např. módní bloger).
Oproti článkům v novinách má váš článek,
napsaný na vašich blogových stránkách,
okamžitou odezvu ve formě komentářů
čtenářů. A potom. Můžete vidět i čtenost
vašich příspěvků i jejich ohodnocení (někde dávají body, někde tzv. karmu atd.). Je
to trochu adrenalin - ať napíšete cokoliv,
máte do pár minut reakci čtenářů. Píši téměř deset let blog - lépe řečeno postřehy
a fejetony - na stránky internetových novin iDnes, které stále mají - a doufejme
do budoucna, že i mít budou - velmi vysokou úroveň. Píší sem spisovatelé, politici,
prodavači, zpěváci, učitelé, lékaři, studenti, nezaměstnaní, senioři, novináři, řidiči,
zkrátka nekonečná a různorodá škála přispěvatelů - blogerů. Různorodá a krásná,
jako je náš život.
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Není to obvyklé, ale... Zhodnotíte sama
svůj úspěch?
Letos jsem díky čtenářům získala titul Blogerka roku 2016 (na druhém místě byla vynikající ekonomka Markéta Šichtařová),
redakcí jsem byla zvolena Blogerem desetiletí (to znamená jak za ženy, tak i za muže). Je to taková nádherná odměna, ocenění
za léta psaní. Píši o lidech, které potkávám.
Píši o jejich opravdovosti, lásce, s úctou,
radostí.. Ponejvíc mě okouzlují lidé, kterým je osmdesát, devadesát a svým elánem
a názory strčí do kapsy kdekterého životem unaveného třicátníka. Čtenáři mých
článků mi často děkují, že jsou tyto příběhy plné lidskosti, radosti, naděje i laskavého humoru. Krásná slova i poděkování
čtenářů jsou pro mě oceněním nejvyšším.
Představte se, prosím, čtenářům.
Jmenuji se Marta Kučíková, ale v Telči mě
znáte jako Martu Němcovou. Tatínek Zdeněk pracoval jako veterinární technik, maminka Marta pracovala na tesárně. Znáte i mé sestry, Hanku (nyní Kozákovou)
a Zdeňku (nyní Ryklovou). Na základní „staré“ škole byl mým skvělým třídním učitelem a češtinářem Jaroslav Vlček, na gymnáziu stejně skvělá češtinářka
Blanka Němcová. Pracovala jsem v Praze
v bance, mám Vysokou školu ekonomickou. S manželem (Čechem) a třemi dětmi
žiji v podhůří italských Dolomit, kde různě
vypomáhám v obchodě, starám se o starší lidi, uklízím, jsem zkrátka holkou pro
všechno. Též pozorovatelkou dění vůkol,
a o tom píši na stránkách www.kucikova.
blog.idnes.cz. Telč, včetně mých blízkých
- rodiny, přátel a známých - je mou krásnou srdeční slabostí, spíše radostí. Navždy.
Z jednoho blogu Marty Kučíkové:
V mé rodné milované Telči znám téměř
každý odrolený kámen. Po příjezdu se raduji z krásných opravených domů anebo se
cítím jako podvedená manželka, když nenacházím obchody, kam jsem léta chodívala - a nyní nejsou.

Blog podle Wikipedie
Blog je webová aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho editora na jedné
webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném
chronologickém pořadí (tj. nejnovější nahoře). Autor se nazývá blogger (někteří Češi
píší pouze jedno g), veškeré blogy a jejich
vzájemné vztahy je blogosféra.

SCOOL č. 3
Na počátku května vyšlo třetí číslo školního časopisu GOB a SOŠ SCOOL. Vedle příspěvků o lyžařských kurzech a maturitním
plesu si v něm čtenář mimo jiné připomene téměř stoletou historii tepláků v příspěvku Anny Bártů a Vietnam v reportáži Terezy
Hiršové. Dějepisná minutka SCOOL se tentokrát věnuje vzniku baroka.

Po Orosláni do Telče
24. a 25. dubna navštívila Telč skupina učitelek mateřských škol z regionu partnerského města Šala. Vedle telčské mateřské školy
zavítala také do školy v Krahulčí. Ještě před
návštěvou Telče hledaly slovenské učitelky zkušenosti také v jejich druhém partnerském městě, maďarském Orosláni. „Vedle
zmíněných škol jsme návštěvu také seznámili s historií Telče a některými expozicemi,“ uvedla pro TL Eva Cupáková z útvaru
školství telčské radnice.

Bude Den Sdílení.
S Během městem
šťastných lásek
V rámci již tradičního Dne Sdílení, který se
letos uskuteční 6. srpna připravujeme první ročník Běhu městem šťastných lásek.
Motto tohoto benefičního sportovního happeningu na podporu domácího hospice Sdílení je: Pomáhám BĚHEM prázdnin v Telči. Nezávodní běh je vhodný pro všechny
generace. Registrace bude spuštěna během
června na stránkách www.sdileni-telc.cz.
Výtěžek bude použit na pořízení nového automobilu pro domácí hospicovou péči.
Michaela Čeřovská, ředitelka Sdílení

Sdílení:

Dobročinný obchod
není, ale zboží se prodává
Dobročinný obchůdek Sdílení, který jsme
provozovali v ulici Na Můstku, je od února
zavřený. Dostali jsme ale dvě nabídky, díky kterým může dobročinný prodej oblíbeného zboží fungovat dál. Rádi bychom touto cestou poděkovali Panskému dvoru Telč
a Hračkářství - Jiří Trojan za to, že nám
zdarma poskytují prostory a personál pro zajištění prodeje. Výtěžek opět putuje na podporu domácí hospicové péče Sdílení.
Michaela Čeřovská, ředitelka Sdílení
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Šťastná umístěnka Bohuslava Makovičky
Umístěnka. Příkaz k uzavření pracovního poměru. V 50. a 60. letech
minulého století černá můra většiny absolventů vysokých a středních odborných škol. Často je zaváděla na opačný konec republiky,
vzdalovala od jejich blízkých, místní funkcionáři si jí vyřizovali účty
s rodinou studenta... V případě absolventa Střední rybářské odborné
školy ve Vodňanech, rodáka z nedalekých Radlic, se jednalo o šťastnou výjimku. Díky umístěnce se Ing. Bohuslav Makovička stal občanem Telče, založil zde rodinu a celý profesní život pracoval u rybářství. Letos je to 40 roků, co stojí v čele místního Klubu filatelistů.
A nejen to. Jeho profesní a další zájmové aktivity pozitivně ovlivnily
a stále ovlivňují život Telče.

Od kdy sbíráte poštovní známky?
Od školních let. V mé generaci sbíral známky snad každý kluk.
To máte pravdu, ale...
Ano, ale málokdo u tohoto koníčka, ze kterého se v dospělosti stane
pořádný „kůň“, vydrží. K opravdové filatelii jsem se dostal až po příchodu do Telče. Díky panu Matěji Šindlerovi.
Tenhle příběh poznala většina telčských „kluků“. Výstižně ho
zachytil Hanuš H. Hahn. Připomenete ho?
Prožil jsem ho sice v dospělém věku, ale s trochou nadsázky se vztahuje i na mě. Při stříhání nám dal na prohlížení album se známkami
z tehdejších kolonií. Při pohledu na divoká zvířata a lidojedy se nám
ježily vlasy, to mu usnadňovalo stříhání a současně v nás probudil
zájem o sbírání známek.
Klub filatelistů, který vedete, oslaví letos 5. listopadu 80. výročí
svého založení. To si zaslouží připomenutí jeho začátku.
V městě velikosti Telče byl Klub filatelistů tehdy ojedinělou záležitostí. Vděčíme za něj pětici mužů, kteří u jeho zrodu stáli. Byli
to MUDr. Arnošt Böhm, Josef Fixel, Josef Pilař, Stanislav Loužil
a hlavně již zmíněný Matěj Šindler.
Klub dnes?
Máme dvě desítky různě aktivních členů. Podobně jako jiné zájmové spolky, se kterými máme i shodné starosti. Včetně menšího zájmu mladých.
Čím si to vysvětlujete?
V našem případě je to souběh řady okolností, které vychází z vývoje společnosti. Dříve byla filatelie, především pro kluky, bránou
do světa. Díky jí poznávali cizí země, v námětové filatelii historii,
zeměpis a další obory. Příchod internetu tohle všechno změnil. NaTL 6/2017

víc nové komunikační technologie přinesly pokles užívání listovních služeb, neposíláme pohlednice... Také automatizace zpracování
listovních zásilek udělala své. Kdy jste naposledy obdržel v běžné
záležitosti pěkně ofrankovaný dopis?
Takže maily, SMS apod. jsou předzvěstí zániku filatelie?
Určitě ne. Bude se ale vyvíjet jiným směrem. Nebude masovou záležitostí. Již dnes je hodně blízko sběratelství umění, starožitností,
kunsthistorii.
Vrátíme se k výročí klubu. Jak ho plánujete připomenout veřejnosti?
Třemi akcemi. V říjnu počítáme s vydáním příležitostné nálepky
Apost s přítiskem Telč 80 let KF. Telčská pošta ji bude používat
od 15. října do 15. listopadu u všech zapsaných zásilek.  V tuto chvíli je v jednání také vydání příležitostného razítka, které by pošta používala asi týden. Bylo by to sedmé „telčské“ příležitostné razítko.
Tím prvním bylo razítko v roce 1952, které připomnělo 100. výročí založení gymnázia. Zásilky jím oražené jsou dnes mezi sběrateli
hodně hledané. Oba záměry připomenou výročí klubu, ale budou také propagovat Telč mezi sběrateli nejen v Česku. A tou místní hlavní připomínkou výročí bude výstava poštovních zajímavostí se vztahem k Telči a jejímu regionu v listopadu v radniční síni. Představíme
na ní pozoruhodné exponáty výhradě ze sbírek členů klubu.
Zatím jsme nehovořili o Vaší sbírce.
Pro laika se těžko popisuje. Ale třeba soubor Poštovní historie jihozápadní Moravy 1664 až 1945 podle mě srozumitelně představuje
všechny roviny filatelie. Tomu, kdo si ho prohlíží, připomene politické a společenské změny, kterým náš kraj prošel, správní příslušnost,
zajímavé lidi, podnikatelské aktivity, významné události. A nemusí
při tom ani zkoumat či mít povědomí o hodnotě známek, které jsou
na dopisech použity. V tom především vidím význam a krásu filatelie.
Nedá mi. Trochu Vás doplním. Zmíněná sbírka již získala devět ocenění na prestižních filatelistických výstavách.
Náš rozhovor nemůže skončit jen světem známek. Vím, že jste
také včelař a regionálně známý kaktusář.
Včelařství jsem již bohužel ze zdravotních důvodů zanechal. Omezuji i kaktusy. Z kdysi 500 druhů jich máme ve skleníku „jen“ asi
200 druhů. Stále se věnuji pěstování sukulentů a tučnolistých rostlin,
tzv. tlusticím. Jsou pověstné malými nároky na živiny a shromažďováním vody. To je při současném vývoji klimatu hodně aktuální.
A kaktusy. I ony byly pro mě bránou do světa. Díky jim pozná pěstitel americký kontinent od Kanady až po Chile...
Obvyklé poděkování za rozhovor muži mnoha ušlechtilých profesí,
který se z pozice tehdejší technické funkce zasloužil také o výstavbu administrativní budovy bývalého Státního rybářství Na Sádkách,
dnes městského úřadu, se neděje nad albem poštovních známek, ale
pohledem na obří Echinocactus grusonii, který je doma v dalekém
Mexiku. Ing. Makovička ho vypěstoval ze semínka, které zasel před
46 lety, v roce 1971. Podle dostupných pramenů poprvé kvete po padesáti letech. Tak držíme palce...
Oldřich Zadražil
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Pověsti z našeho
mikroregionu
Pro červnové číslo jsme vybrali pověst
z Rozseče, která je z připravovaného sborníku novoříšských pověstí.
Připravuje Magda Pojerová.

O hejkálkovi

Blízko Rozseče je les, zvaný Otvrň. O tomto lese se vypravuje, že se v něm zdržoval
hejkal. V Rozseči u Bednářů hráli jednou
večer karty. Sešlo se tam více sousedů, někteří hráli, jiní si vyprávěli. Kuba Fašinů
vyšel ven. Byla jasná, mrazivá noc. Měsíc
svítil, hvězdy se jen třpytily. Nad krajem
bylo ticho. Najednou nad Otvrní zahejkal
hejkal. Kuba se rychle vrátil do kuchyně a povídá shromážděným: „Slyšel jsem
hejkálka! Nad Otvrní se ozývá hejkal!“
Sousedé začali vyprávět o hejkalovi a jeden z nich povídá Kubovi: „Ty jsi takový
hrdina, ale vsadím se, že se mu zpět neozveš!“ „Že ne? Vsaď se, že ano!“ „Tak se
vsaďme!“ řekl soused. „A o co?“ zeptal se
Kuba „O sud vína!“ volali ostatní. Tak si
plácli a Kuba vyšel zase ven. Nad Otvrní
bylo slyšet hejkala: Hej, héééj, héj! Kuba
si stoupl tváří k lesu a z plných plic zakřičel: Hej, hééj, héééj! Jakmile dovolal, vběhl do kuchyně celý vylekaný. Ještě se ani
neposadil a už tu byl hejkal. Skočil Kubovi na záda a začal mu je prášit. Kuba naříkal a prosil sousedy, aby mu pomohli zbavit se hejkala. Ale nikdo si nevěděl rady
a Kuba trpěl dál. Tu se ze zápecí přišourala
stará babička Bednářů, která již leccos zažila, vždyť jí už bylo dvaasedmdesát let.
Když viděla, že je zle, vzala bochník chleba, rychle jej rozčtvrtila a položila na každý roh stolu jednu čtvrtku. Hejkal přestal
Kubu mlátit, vykřikl: „To jste se s čertem
poradili!“ A zmizel
Podle vyprávění pana Janíčka z Krasonic

Mikroregion
Telčsko
náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč
tel. 567 223 235
telcsko@telcsko.cz

http://www.telcsko.cz/
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Kosení na Mrzatci 2017
Letos se sejdeme při již tradičním kosení
rašelinné loučky u rybníka Horní Mrzatec
v sobotu 24. června. Akci pořádá telčský
Spolek Javořice a připojit se může každý,
kdykoli, od rána do odpoledne. A nebudeme se jen ohánět kosou, budeme také nahrabovat a nakládat na valník, obnovovat
stružky, likvidovat nálet. Nebude chybět
ani opékání klobásek na ohni a skvělé
koupání v rybníce. Není od věci přinést si
vlastní kosu, dřevěné hrábě, vidle, motyku,
sekyru, krumpáč a rýč. V menším počtu budeme mít nářadí i k zapůjčení. To, co však
patří k takřka povinné výbavě, jsou vysoké holínky! Doporučujeme vzít si také pracovní rukavice a nápoj, příp. svačinu. Malé
občerstvení a klobásky k opečení na ohni
budou zajištěny. Kdo tu ještě nebyl, ten ať
se vydá po modré turistické značce od tá-

bořiště ve Lhotce směr Mrákotín a loučku
u rybníka Horní Mrzatec najdete nedaleko
přítoku. Tato dobrovolnická, zážitková akce pro každého, včetně celých rodin, se koná za každého počasí. Uskuteční se již pošesté a je vidět, že pravidelná údržba loučce
prospívá. Můžete zde najít unikátní violku
bahenní, vachtu trojlistou, kozlík dvoudomý, společenstva ostřic a dalších druhů. Z domácích obyvatel třeba sluku lesní
a ještěrku živorodou, z těch nejvzácnějších
i skokana ostronosého a blatnici skvrnitou.
Další informace na www.osjavorice.webnode.cz nebo tel. 602 725 509. Uvítáme,
pokud se přihlásíte předem na osjavorice@
centrum.cz nebo telefonicky. V rámci „Akce pro přírodu“ kosení podpoří Kraj Vysočina a KOUS Vysočina.
Jiří Pykal, Spolek Javořice

Vynést posečenou trávu ze zamokřené louky není lehká práce.

Foto: autor

Mikroregionální střípky
Třeštice

3. 6.
Okrsková soutěž – 130. založení SDH
Třeštice. Od 10:00 hod. na fotbalovém
hřišti. Hraje: kapela Karla Marečka a SAM
4. 6.
Soutěž mladých hasičů. Od 13:00 hod.
10. 6.
Tradiční pouťový fotbalový turnaj v malé kopané. Memoriál Ládi Tušera
od 8:00 hod., od 20:00 hod. – zábava
Hraje VIGO. Pořádá SDH Třeštice
11. 6.
Pouťová mše svatá
Od 10:00 hod. v kapli sv. Antonína

Dyjice

9. 6.
Koncert KITTCHEN
Ve 20:00 hod., pořádá Bezobav

Nová Říše

17. 6.
Sluší nám to na náměstí
Od 10:00 hod., celodenní akce na novoříš-

ském náměstí – společná snídaně, aktivity
pro děti i dospělé
Od 19:00 hod. – hudební večer
Karel na nákupech, Blues mine TRIO
Pořádá: NOKUS

Knínice

23. 6.
Cimbálová muzika Galán. Degustace vín
a grilování. Od 19:00 hod.
24. 6.
Soutěž mladých hasičů. Od 13:30 hod.

Mysliboř

17. 6. Setkání rodáků. Ve 14 hodin
na obecním úřadu, fotografování u zvoničky, občerstvení a zábava

Stará Říše

24. 6.
Sraz rodáků; mše sv. a svěcení praporu
Od 16:00 hod. hraje country kapela Dostavník, od 20:00 hod. taneční zábava Proměny
30. 6.
Taneční pouťová zábava Kalybr
Od 20:00 hod., pořádá: SHD Stará Říše
TL 6/2017

Výstava děl rodáka

Do Hodonína za Jaroslavem Krepčíkem

Beletrie

Když Jaroslav Krepčík (1880) vyrůstal
v dnešní Masarykově ulici, patřila jeho
rodina k těm známým a váženým v Telči.
I díky devíti potomkům. Dcera Hedvika
byla duší ženského odboru Sokola, čtyři
synové, včetně Jaroslava, byli žáky reálky.
Ten později vystudoval Odbornou kamenickou školu v Hořicích, v Praze na Akademii byl žákem J. V. Myslbeka, jeho spolužákem byl Jan Štursa... Rodnému městu
věnoval reliéf pro pomník padlých na náměstí Hrdinů. To je ale vše, co ho v Telči připomíná. S hrobem rodičů u sv. Anny
zmizela i plastika, kterou pro něj zhotovil... O to více potěší, že Jaroslava Krepčíka letos připomene velkou výstavou Galerie výtvarného umění v Hodoníně. Její
vernisáž bude 21. června v 18:30. Výstava na jihu Moravy potrvá až do 3. září
a bude k ní vydán katalog dokumentující umělcův život a dílo. Kurátor výstavy
Jan Buchta v tiskové zprávě připomněl
také několik známých Krepčíkových děl:
„Je autorem sochy sv. Jiří v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a třeba čtveřice alegorických postav v průčelí
České průmyslové banky v Praze,“ a dodal „Krepčík byl členem pražského spolku Jednota výtvarných umělců a prvního
výtvarného spolku na Moravě – Sdružení výtvarných umělců moravských.“ Právě v členství v tom posledně zmíněném
spolku můžeme hledat důvody zájmu hodonínské galerie o jeho osobu.

May: Černé světlo; Steel: Kouzlo; Dán:
Krev není voda; Jakoubková: Manžel nikdy nespí; Higgins-Clark: Melodie stále
zní; Krausová: Vesmír je ženatý; Di Fulvio: Dítě, které v noci našlo slunce; Hofmann: Dívka se žirafím krkem; Rejfová:
Kdo jinému jámu kopá; Hlavatá: Musíš
mi věřit; Moriarty: Poslední výročí; Harper: Sucho; Douglas: Sestřičky; Poledňáková: Ten, kdo tě miloval; Bomann:
Vůně jasmínu; Kessler: Závod s časem;
Donoghue: Zázrak; Nesbö: Žízeň; Svátek: Vězeň na Křivoklátě; Clarke: Poslední nádech; Drdácký: Píseň o Telči

Naučná

Wanatowiczová: Miloš Havel – český filmový magnát; Indrová: Procházka panstvím Telč; Krautschneider: Plachetnicí
kolem světa pro pírko tučňáka; Kocourek: Stará řemesla; Malátová: Paličkování
hrou; Prekopová: Prvorozené dítě; Braun:
Praktikum školní psychologie; Macurová:
Cvičení na míči pro maminky a děti; Filliozat: Dokonalý rodič neexistuje; Jungwirthová: Mezi školkou a pubertou

Dětská

Russell: Deník mimoňky. Příběh neschopný psí chůvy; Flanagan: Hraničářův učeň.
Bitva na Hackhamské pláni; MacDonald:
Nela Náladová zachraňuje svět; Komárková: Tarbíci a Marabu; Peroutková: Anička v zahradě; Miler: Krtek na návštěvě;
Boehme: Leo a Luky- Prázdniny s oslíkem; Houck: Tygrovo prokletí; Rožnovská: Dědo, ty jsi indián; Vokolek: Obrazy
ze Staré Říše
Pro TL připravila Andrea Fajtová

Více informací o Jaroslavu Krepčíkovi
na www.telc.eu v záložce osobnosti a o výstavě na www.gvuhodonin.cz
Podle TZ kurátora výstavy Jana Buchty

Novinky Knihovny UC

Připomínáme si
100 roků

23. června 1917 se v Urbanově narodil
Jan Chalupa (+16. 4. 2014, Telč). V době,
která nepřála péči o církevní památky, se
osobní i pracovní iniciativou zasloužil o renovaci a obnovu řady křížů a božích muk
v okolí. Věnoval se také rodopisu a regionálnímu místopisu.

10 roků

● 7. června 2007 zemřel ve Fairfax (Virginia) v USA čestný občan Telče (1993)
Hanuš Henry Hahn (* 5. 2. 1928, Brno).
Profesí uznávaný metalurg, který se v USA
podílel i na kosmickém výzkumu a filateTL 6/2017

Nové knihy městské
knihovny

lista světového formátu. Do dějin města se
nesmazatelně zapsal dílem Historie poštovnictví v Telči a okolí a také finanční podporou oprav židovského hřbitova a podporou
města u mezinárodních organizací.
● 13. června 2007 zemřel v Jihlavě Jan
Urbanec (* 21. 5. 1923, Telnice u Brna).
Absolvent telčského gymnasia studoval
na Akademii výtvarných umění v Praze.
Pedagogicky působil na školách v Jihlavě
a na gymnáziu v Telči, které v letech 1964
až 1970 vedl. Vedle toho vychoval několik generací žáků v telčské a dačické LŠU
(ZUŠ). Významná je jeho vlastní výtvarná tvorba, kterou představil na řadě výstav.
V roce 2003 obdržel Cenu města.

Martin Novák: Kati Pražského jara; Pavel
Benedikt Elbl: Maršál Bernadotte: Z bitevního pole až na královský trůn; Martin
Nodl: Středověk v nás; Luděk Navara:
Abeceda komunismu; Reinhold Messner:
Cho oyu: Tyrkysová bohyně; Radomíra
Sedláková: 20. století české architektury
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Půjčovní doba obou
knihoven v červnu až srpnu
pondělí, středa 8.30-12.00, 13.00-17.00
pátek 8.30-12.00

Knihovna UC bude v pátek
16. června uzavřena
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GOB: ZCELA PLNO! Po květnovém přijímacím řízení má GOB zcela zaplněny obě
první třídy osmiletého a čtyřletého gymnázia. „Pro velký zájem jsme museli řadu zájemců o studium odmítnout,“ informoval ředitel Stanislav Máca. Na několik volných míst
na SOŠ vypsala škola druhé kolo přijímacího řízení na 5. června. Atmosféru dubnových
přijímacích zkoušek pro TL zachytil Luboš Pavlíček.

ŠPATNĚ JSME HLÍDALI. Okomentoval s nadhledem podříznutí májky na náměstí v noci z 30. dubna na 1. května
místostarosta Pavel Komín. To, jak vzniklou situaci řešil, ocenili v diskuzi čtenáři
na iDnes: ...osvícený místostarosta, tradice
je prostě tradice ● je príma vědět, že některá města vedou lidi s mozkem ● místostarosta se zdravým rozumem. Jsou obce, kde
kvůli tomu podávali trestní oznámení...
2. května již májka zase stála. Foto: Archiv TL
VÝSTAVY ZUŠ V MÁZHAUZU. Duhový drak v podloubí (viz titulní strana) zval
v květnu na výstavu v mázhauzu základní umělecké školy. Draci školu doslova
ovládli již 4. května při slavnostní vernisáži, kterou zahájili šermíři z telčské Ballestry a poté i sami vystavující žáci krátkou
dramatickou scénkou. Na konci května vystřídaly dračí tematiku ve vstupních prostorách ZUŠ práce letošních absolventů,
doplněné instalací výtvorů návštěvníků
akce OPEN ZUŠ. (O samotné akci OPEN
ZUŠ více v červencových TL.).             pd
Foto: Archiv ZUŠ

BYLO ČAROVÁNÍ. Poslední den v dubnu proběhlo opět každoroční Telčské čarování na louce u rybníka Roštejn. Camp U Roštěnky děkuje všem návštěvníkům a všem čarodějnicím, kteří se přišli podívat na velkou vatru a užít si tento tradiční český zvyk.         Foto: Lukáš Mazal
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11. - 21. 8.
Letní divadelní
dílna
v Panském dvoře
prezentace
divadelního představení

Divadlo na rybníce

Malý oznamovatel

na

• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného.
Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců,
sedacích souprav, matrací. Tel. 721 123 595.
• Koupím byt 1+1 v osobním vlastnictví v Telči. Tel. 602 976 792.
• Koupím RD v Telči, protihodnotou možnost výměny za byt 2+1 v Telči a 3+1 v Krahulčí. Tel. 725 708 732.

Historických slavnostech

18. a 19. 8.

Bližší informace
na www.tejp.cz, www.telc.eu,
www.panskydvurtelc.cz

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna na Myslibořské ulici v Telči, výuka a výcvik
na osobní automobil. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz a tel. 607 185 517.

str. 12

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Vzpomínáme
na 20. století

CO VÝKRES NEMOHL VĚDĚT. Když v roce 1926 nakreslil Miloslav Švejna v kvartě
gymnázia tuto studii ptáků, výkres nemohl vědět: Že jeho autor získá v roce 1930 jednu
z prvních radioamatérských koncesí v Československu a stane se tak nejmladším oficiálním radioamatérem u nás, vystuduje metalurgii a postupně bude řídit Železárny v Podbrezové a později dokonce Východoslovenské železárny v Košicích. Pro Slovenské národní
povstání postaví vysílač, bude ho věznit gestapo... V Košicích založí největší radioklub
na Slovensku. Odtud, jen kvůli tomuto výkresu, zavítají jeho příznivci na výstavu výkresů žáků gymnázia v Knihovně UC. Otázka pro čtenáře TL: Již jste na výstavě byli? Z Košic to mají podstatně dál...
Repro pro tisk: Kamil Mrkvička

Do roku 1990 snad ani cílená propagace města neexistovala. Nebyla ani potřeba.
Světlou výjimkou tak občas byly nálepky
na zápalkách či etikety na sýrech. V polovině 60. let takto Telč propagovala nedaleká
sýrárna v Želetavě na etiketě bezejmenného
taveného sýru. Těm, které zaujme cena 100g
balení 1,50 Kčs/ks, připomeneme, že tehdejší průměrná mzda byla podle statistiků 1400
Kčs. A jak je známe, tak většina z nás měla
na výplatní pásce méně...
HALÓ, HALÓ... Telefon pana Václava
Řežába si nepamatoval telefonní čísla, neuměl fotografovat, natož pracovat s navigací. Přesto s jeho pomocí vybudoval pan Řežáb vyhlášený obchod se střižním a dalším
textilním zbožím na náměstí (čp. 54). Dnes
je to mimořádný exponát Muzea techniky Aleše Wimmera Na Sádkách.
Foto: Roman Pokorný

KONEČNĚ JARO. Odkrylo kašny, aby mohla být dokončena jejich velká loňská oprava.
Foto: Ilona Jeníčková
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Mobilní rozhlas - informace
V TL jsme již informovali o systému Mobilní rozhlas na rozesílání
SMS do mobilních telefonů, které se týkají především výluk elektřiny, vody, a krizových situací.
SMS zasílaná do mobilního telefonu ovšem není jediným kanálem pro předávání informací
z městského úřadu. Zprávy z Mobilního rozhlasu můžeme najít také na webových stránkách Mobilního rozhlasu, tj. na https://telc.mobilnirozhlas.cz hned vedle
registračního formuláře nebo v jeho archivu https://telc.mobilnirozhlas.cz/archiv.

Informace jsou dále vkládány také do mobilní aplikace Mobilní
rozhlas, která je volně ke stažení pro chytré telefony s operačními
systémy Android a iOS – o této aplikaci budeme blíže informovat
v některých z příštích čísel TL.
Nasazením a následnou propagací Mobilního rozhlasu jsme významně zvýšili počet registrovaných odběratelů SMS, což je patrné z níže uvedeného grafu, který zobrazuje vývoj odběratelů
od 1. ledna 2016. K 15. květnu 2017 je počet registrovaných odběratelů 945, přičemž k 1. lednu jich bylo 829.
UČÍME SE HISTORII. S KOMIKSEM SCOOL. Dějepisná
minutka v komiksovém podání o tom, jak k nám přišla renesance, kterou jsme v březnovém vydání převzali z časopisu GOB
SCOOL, hodně zaujala. Ze stejného zdroje tak tentokrát přinášíme pohled Elišky Rezkové a Magdaleny Adamové na vznik baroka. I to je v Telči doma.

Na závěr uvedu stručné připomenutí možností registrace do Mobilního rozhlasu. Registrovat se lze pomocí tištěného formuláře,
který můžete najít v Telčských listech, v Informačním centru Městského úřadu Telč,
v městské knihovně a také na http://www.
telc.eu/sms nebo online formulář na http://
telc.mobilnirozhlas.cz.

Ing. Dušan Novotný
vedoucí odd. informatiky MěÚ Telč
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Byla 10. Veteránská revue
Krásné počasí 6. května, 102 vystavených
exponátů, tisíce spokojených návštěvníků,
to vše tvořilo rámec jubilejní Veteránské
revue. K celkové pohodě přispěl i doprovodný program, stylová Veteránská kavárna a hudební doprovod – skvělé pěvecké
trio Sestry Tomanovy, doprovázené Swing
triem Telč, napsal TL jeden z organizátorů Jiří Holubec a připomněl: Tuto zřejmě
nejnavštěvovanější akci připravili pořada-

telé – Spolek telčských velocipedistů bez
jakékoli finanční podpory. Pro jeho postesk nad zazimovanou kašnou bez vody, což znemožnilo předvedení historického hasičského útoku ruční stříkačkou,
má Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje radnice, prozaické vysvětlení: Do poloviny května se budou na obou kašnách
provádět ještě drobné dodělávky po jejich
loňské velké rekonstrukci.

Foto: Jaroslava Melicharová

Zpěváček
se u nás vydařil
V sobotu 13. května se v prostorách zámku
a Univerzitního centra uskutečnilo prestižní české kolo soutěže mladých folklórních
zpěváků, Zpěváček 2017. Náročná porota „poslala“ do celostátního finále, které
se bude konat 17. června v Kyjově, Markétu Jurnikovou (ZUŠ Domažlice), Kláru Kaiserovou, (Chasnická dudácká muzika z Domažlic) Lucii Kovářovou (Nisanka
Jablonec n. N.), Eileen Niederlovou (Studánka Žďár n.S.), Viktorii Opatrnou, Aloise Stavárka (oba Dřeváček Jihlava), Radka
Pecku (ZUŠ Planá) a Markétu Švehlovou
(Kovářovánek Kovářov u Milevska). Zlatého českého zpěváčka si z Telče odváží
Alois Stavárek, stříbrného Viktorie Opatrná
a bronzového Lucie Kovářová. I výčet dalších oceněných podle hlavního pořadatele
Jaroslava Nováka jen potvrzuje účast soutěžících z celých Čech a Horácka, kteří do Telče zavítali. Barbora Rybářová, Pardubice
(Cena náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, Jany Fischerové), Markéta Švehlová,
Kovářov u Milevska (Cena starosty Telče Romana Fabeše), Martin Janata, Praha (Cena senátora Miloše Vystrčila), Klára Kaiserová, Domažlice (Cena předsedy
HORFOS J. Nováka) a Kateřina Lodesová, Teplá u Toužimě (Cena diváka).
Podle TZ

Vyhodnocené exponáty Větrání v Lidéřovicích. V UC opět kurzy
Knihy a čtení
Veteránské revue
angličtiny
nejvzdálenější vozidlo
p. Lipš, Praha, Chrysler 1925
stylový velocipedista, flašinetář Stanislav
Kligl, Svatobořice-Mistřín
nejzajímavější motocykl
Jaroslav Menčík, Třešť, Triumph 1917
nejstarší exponát
hasičská stříkačka z Hodic - 1890
nejstylovější posádka
hasiči z Hodic
cena pořadatele
Miroslav Remeš – Tatra 57A Roadster
Miss revue
slečna Hana Javůrková

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se
zajímavými fakty z historie města. Vstup
ze dvora ZUŠ na náměstí. Rezervační systém na Informačním centru. Časy prohlídek
úterý až neděle 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00 hod. Max. počet osob ve skupině 20.
TL 6/2017

„Větrání“ kostela sv. Linharta v Lidéřovicích v neděli 4. června (14,30) má zajímavý program: Přineste si s sebou knížku, kterou máte rádi, a vyberte z ní kratší úryvek.
Pokud nebudete mít odvahu ho sami všem
nahlas přečíst, nevadí, to už někdo nebojácnější ochotně vykoná za vás. A klidně přijďte i jen naslouchat! Čtení doprovodí hrou
na klavír a na varhany Radim Tichý.

I na letošní prázdniny připravuje Masarykova univerzita v Brně v telčském Univerzitním centru kurzy angličtiny od 7. do 12. srpna. „Kurzy budou zaměřené hlavně na důraz
na zlepšení komunikačních dovedností, rozšíření slovní zásoby a přípravě na každodenní komunikaci, uvedla pro TL Markéta
Pilařová z Jazykové školy při Filozofické
fakultě MU. Více informací o studiu včetně
přihlášek na www.phil.muni.cz/jazykovka

Nenechte si ujít

Zábavná věda na GOB
GOB a SOŠ zve zájemce na prezentaci studentů Matyáše Fejfara, Leoše Jindřicha a Jiřího
Rudolfa na téma „Zábavná věda“ formou zábavné fyzikálně-chemické show. Studenti zasvětí zájemce do tajemství moderní vědy- například jak rozdělat oheň za použití ledu, přenos
elektřiny bez použití vodičů, výbušné pokusy
(raději na dvoře) a další. Studenti se na vás těší
19. června v 16:00 v aule gymnázia.

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro - Památky kolem nás

Československá armáda
za druhé světové války
přednáší

plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík
Univerzitní centrum MU

7. června v 18:00
Jezuitská kolej
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Ten květnový mráz...

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 1. 4. do 18. 5. 2017.

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

7,1°C
1019 hPa
21,2°C, 31 3.
v 16,59 hod.
-2,3°C, 5. 3.
v 8,00 hod.
33,6 km/h, 18. 3.

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

6,7°C
1018,5 hPa
22,7°C, 2. 4.
v 17,09 hod.
-0,9°C, 22. 4.
v 7,39 hod.
36,8 km/h, 19. 4.

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 dubnu
Letošní duben nezůstal nic dlužen svému
mezinárodnímu jménu – apríl. Jako by nás
počasí chtělo vyvést aprílem z rovnováhy.
Oblačnost byla velmi proměnlivá, často se
srážkami, ale vyskytly se i pěkné slunečné
dny. Byly dva teplotní vrcholy s maximálními teplotami kolem 20°C, a to v první
dekádě měsíce. V tomto období se přidalo
i několik slabých bouřek. Jinak se maxima
pohybovala většinou mezi +10 až +15°C,
ale v chladných obdobích kolem 19. a 27.
také jen +3 až +7°C. Po několik nocí kolem 20. dubna přízemní teplota klesla až
na -5°C. Pěkná „kosa“. Bohužel to bylo
v době, kdy začínaly kvést třešně. Srážky
byly časté, různého skupenství a s rozdílnou vydatností. Ve dvou dnech přesáhly
srážkové úhrny 10 mm, jinak to byly desetiny až 7 mm. Ve druhé polovině měsíce byly srážky přechodně i sněhové ve formě sněžení, sněžení s deštěm a sněhových
přeháněk. Sníh většinou rychle roztál, ale
28. 4. ráno ležely na zemi 2 cm sněhu.
I ten však během dne zmizel. V závěru
měsíce se začalo pomalu oteplovat a srážky byly opět dešťové. 2. dubna se konečně
objevil domácí čáp také na komíně bývalého Interieru, ale až do konce měsíce zůstal
sám. Následující den, 3. dubna, se vrátily
také první vlaštovky, ale je jich nějak málo. Nebo je to tím, že mizí dráty, na nichž
jsme je viděli sedat? Měsíc hodnotíme teplotně v mezích normálu, srážkově jako silně nadnormální. Buďme vděčni za tu vodu, i když ne každému byla vhod.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
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Za přírodou do Doupí

Přírodovědná
vycházka
na Bažantku
V neděli 4. června se uskuteční pod vedením botaničky Ester Ekrtové a zoologa
Aleše Jelínka vycházka do přírodní rezervace Doupský a Bažantka u obce Doupě.
Účastníci se sejdou ve 14 hodin na autobusové zastávce v obci. Zveme všechny zájemce o poznání přírodního bohatství tohoto významného rašeliniště. Na vycházce
s odborným výkladem se dozvíte a uvidíte,
co zajímavého na Bažantce a v jejím okolí
roste a žije. Vše bude uvedeno do souvislosti s historií lokality a celé naší krajiny.
Máte jedinečnou možnost vidět, jak může
vypadat moderní ochrana přírody v praxi.
Těšíme se na všechny účastníky a doporučujeme obuv vhodnou do mokra (holínky,
nepromokavé pevné boty).
Ester Ekrtová

Den otců.
V Telčském domě!
Každý rok si v květnu na Den matek vzpomeneme na maminku a něčím drobným ji
obdarujeme. Jenže co Den otců? Víte, že
slavíme i tento svátek a že připadá na třetí červnovou neděli? Ve světě se Den otců
slaví už sto let! V Česku se zatím do kalendáře nedostal. My v Telčském domě ho
ovšem slavíme. Oslava Dne otců zde propukne v sobotu 17. června v 9 hodin ráno a bude trvat až do nedělního odpoledne.
Tátové, kteří se tento den vydají se svými ratolestmi do Telčského domu, určitě
nebudou litovat. Dostanou zdarma pivko
z minipivovaru, mohou ochutnat víno nebo uzenářské speciality. K dispozici budou
vláčky i tradiční česká autodráha a v podzemí se na všechny bude těšit skřítek Telčák. Připravena je i dobrá nálada, spousta
zážitků a kupa diplomů nejen pro děti. Vítané jsou samozřejmě i maminky!
Podle TZ Marty Kašparové.
Redakčně kráceno.

http://www.in-pocasi.cz/
Aktuální data z meteostanice ČHMÚ Kostelní Myslová. Některé měřící přístroje stanice jsou umístěny na katastrálním území Telče! Také historická data o počasí v Telči
od 1. února 1952!
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Klavír promluvil

Památkáři zvou

Starosta Dačic vdal dceru do Telče

Výtvarné ateliéry
v Lannerově domě

Glosa v minulých TL, jak se do Telče dostal klavír, v současné době exponát Muzea techniky Aleše Wimmera Na Sádkách,
řadu čtenářů zaujala. Klavír ji pro ty zvědavé rozvedl: To bylo tak. Jirchář Antonín Schrotz byl vážený měšťan v sousedních Dačicích, který se stal dokonce jejich
starostou. Jak to v životě chodilo a chodí, za dva roky se nepohodl s radními a se

starostováním skončil. V rozladění z nevděku zakázal své krásné a tancemilovné dceři Matyldě účast na městském plese
v nevděčném městě. Dívka si ale dokázala poradit. Možná také z trucu „sebrala“
doma kočár a vydala se do Telče. Bruslařské kolo na Štěpnickém rybníku nebylo
jen sportovištěm, ale také velkým ledovým
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tanečním parketem, který neměl v širokém
okolí obdobu. V neděli u něj hrála hudba, po setmění se rozsvěcovaly pochodně,
tančila se, vlastně bruslila se, na něm oblíbená čtverylka. Setkání Matyldy s brilantně bruslícím a galantním Emanuelem
bylo osudné. Led na Štěpnickém rybníku
za čas roztál, ale jejich náklonnost ne. Jak
by také. Pohledný mladý muž byl nejen
skvělý bruslař, což, jak se později Matylda dozvěděla, bylo u blízkého přítele zakladatele Sokola Tyrše samozřejmostí,
ale také lékař s netradiční druhou profesí. Na telčské reálce vyučoval tělocvik!
A tak ještě ten rok se ze slečny Schrotzové
stala paní Krupičková a já se ocitl v roce
1882, jako svatební dar, v domě na náměstí v Telči. A teď mě najdete v Muzeu techniky. Zastavte se na kus řeči, třeba si ještě
na něco vzpomenu.
Klavíru napovídal Jiří Mátl, prapravnuk
Antonína Schrotze
Více o MUDr. Emanuelu Krupičkovi a také Metodu Divokém a Ladislavu
Mátlovi, osobnostech města, které všechny na „mluvící“ klavír hrály na http://
www.telc.eu/turista_a_volny_cas/historie/osobnosti

Středa 7. června 14 - 16 h
Ctnosti i neřesti / negativní kresba
Inspirováni barokními sochami a jejich
symbolikou se přeneseme do Hospitalu
Kuks mezi sochy ctností a neřestí. Pomocí
negativní kresby vytvoříte vlastní představu
o ctnosti i neřesti, kterou si sami vyberete.
Více o projektu Výtvarný Ateliér památek NPÚ
v Telči v TL 1-2/2017 na str. 13 a na webových
stránkách ústavu https://www.npu.cz

V Mysliboři
se setkají rodáci
V sobotu 17. června se uskuteční v Mysliboři setkání rodáků. Ve 14 hodin je uvítáme na obecním úřadu, potom bude následovat procházka po obci a fotografování
u zvoničky. Nezapomněli jsme ani na občerstvení a společnou zábavu, informoval
TL starosta Ladislav Prokop.
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Mažoretky získaly
Moravskou perlu
V sobotu 13. května bojovaly telčské mažoretky o Moravskou perlu v Moravské
Třebové. Všechny kategorie byly plně obsazené, o to víc těší skutečnost, že si naše mažoretky z takto obsazené soutěže
odvezly ze všech kategorií medaile. Výsledky v jednotlivých kategoriích:
Sóla kadetky: Karolína Hradilová (1.)
Sóla junior ml.: Sabina Rychtecká (2.)
Sóla junior st.: Simona Liščáková (2.)
Dua děti:
M. Hustáková, K. Bednářová (3.)
Dua kadetky:
E. Bednářová, J. Ježková (3.)
Miniformace kadetky:
Kosová, N. Liščáková, K. Vyvadilová,
Hradilová, Lupačová (1.)
Miniformace seniorky:
A. Vyvadilová, S. Liščáková, Štěpánová,
Křížová, Lazárková, Rychtecká, K. Doskočilová (2.)
Skladba Mexiko a především její bezchybné provedení přinesla kadetkám v kategorii miniformací nejen 1. místo, ale tato
choreografie byla vyhlášena absolutním
vítězem soutěže s nejvyšším bodovým
ohodnocením. Děvčata tak získala Moravskou perlu.
Renata Křížková

Pět tun. Hora
odpadu u silnic
Těžko pochopitelných 50 q různého odpadu podél silnic ve služebním obvodu telčského cestmistrovství uklidili v dubnu
silničáři s řadou dobrovolníků. To „těžko pochopitelné“ v úvodu je dáno tím, že
v tomto období zde prokazatelně nebyli
žádní mimozemšťané, takže odpad pochází od „nás“ domácích. „Likvidaci odpadu
hradíme z rozpočtu Krajské správy a údržby silnic,“ trpce konstatoval Ladislav Prokop, vedoucí Cestmistrovství Telč. To má
ve správě 163 km silnic II. třídy a 193 km
silnic III. třídy. Navíc pro Ředitelství silnic
a dálnic se celoročně také stará o 35 km silnice I. třídy od Hamru u Mrákotína po Hory za Kasárnami a v létě o 18 km tzv. Císařské silnice od Stonařova po Želetavu.     /z/

Informujte nás o akcích v obcích.
Mikroregionu Telčsko
Pište na mas@telcsko.cz
nebo tl@telc.eu
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Telčské chrámy se opět otevřou
Na letní sezonu jsme letos již potřetí připravili otevření telčských kostelů na náměstí
Zachariáše z Hradce – sv. Jakuba a Jména
Ježíš. Přijďte si prohlédnout nádherné kostely, posedět v tichu nebo si vyzkoušet, jak voní kadidlo či jak chutnají odkrojky hostií, zasoutěžit v soutěži „Telčský poutník“ a získat
certifikát poutníka, zanechat prosbu, za kte-

Kostel Jména Ježíš. Jak ho neznáme.

rou byste rádi, aby se telčští farníci modlili,
vyrobit svíčku ze včelího vosku nebo si opsat
kousek bible na památku. Kdy můžete kostely navštívit? Od 19. června do 10. září každý
den od 10.00 do 18:30 hod. Těší nás, že se
brány kostelů o prázdninách opět mohou otevřít široké veřejnosti. Těšíme se na vás.  
T. a M. Kohoutkovi

Foto: Matěj Boček

Vítání ptačího zpěvu oživily kresby Ptáka roku
Nezvykle chladné dubnové dny letošního
jara neodradily tradiční i nové účastníky
Vítání ptačího zpěvu. V neděli 8. května se
v 8 hodin sešlo u záchranné stanice kolem
čtyřiceti (!) zájemců, kteří se společně vydali do zámeckého parku. Během vycházky měli možnost naučit se rozeznávat podle
vzhledu i zpěvu běžné druhy našich ptáků.
Počasí po celou dobu přálo, a tak plejáda
pozorovaných ptačích druhů byla opravdu pestrá. Park se hemžil krmícími špačky,
drozdy, kosy, zpívajícími pěnkavami, pěnicemi, stehlíky či zvonky. Bylo možné pozorovat například lovící pár nenápadného
lejska šedého, hnízdo sýkory koňadry s čerstvě vylíhlými mláďaty nebo na vodě plovoucí pár poláka chocholačky. Při jedné ze
zastávek se děti pochlubily svými výkresy
zobrazujícími Ptáka roku 2017, datla černého. Za vydařená díla byli všichni kreslíři oceněni stylovým odznakem vybrané-

ho ptačího druhu. Nechyběla ani ukázka
kroužkování ptáků. A že letos se bylo na co
koukat. Ve vší parádě se ukázal nádherně
zbarvený samec hýla obecného. Červenka
obecná a rehek domácí se také nenechali zahanbit. Pro kroužek si přiletěl i sedmihlásek
hajní a pěvuška modrá. Zájemcům bylo vysvětleno, proč se ptáci kroužkují a jaké zajímavosti se pomocí této metody z jejich života podařilo zjistit. Na závěr čekala na děti
a dospělé vědomostní soutěž, při níž mohli
všichni uplatnit své ornitologické znalosti.
Nejúspěšnější soutěžící byli odměněni zajímavými cenami. Malý dárek a informační materiály České společnosti ornitologické, hlavního pořadatele akce, ale čekaly
na každého účastníka. Bylo až neuvěřitelné, že navzdory předešlým deštivým dnům
po celou akci nezapršelo, a tak se pocit příjemně stráveného dopoledne ještě znásobil.
Hana a Tomáš Brinkeovi
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Sport
Fotbal

Domácí zápasy mužstev SK v červnu
4. 6. 10:00
dorost – Polná
4. 6. 16:30
muži A – Budišov
10. 6. 9:00
přípravka, turnaj
10. 6. 16:30
muži B – Růžená
17. 6. 9:00 	
žáci st. – Ždírec n. D.
17. 6. 10:45
žáci ml. – Ždírec n. D.
18. 6. 10:00
dorost – Náměšť n. O.  
18. 6. 16:30
muži A – N. Syrovice
Tabulka krajské I. A třídy po 22. kole
1. TKouty
22 71:30 53
2. Budišov-Nárameč 22 39:27 38
3. Třebíč B
22 65:31 37
4. Vladislav
22 36:26 36
5. Herálec
22 45:38 35
6. Nové Syrovice
21 46:45 34
7. Vrchovina B
21 41:40 33
8. Šebkovice
22 41:38 26
9. Žďár n.S. B
22 36:43 26
10. Třešť
22 34:53 23
11. Telč
22 23:36 22
12. Želetava
22 41:67 22
13. Hrotovice
22 40:62 21
14. TRantířov
22 36:58 20

Telčský kulturista

Martin Šmach a Jan Doležal pro TL:

Jakub Caha chce
ještě výše

V norských službách

V minulém vydání jsme informovali
o úspěchu kulturisty Jakuba Cahy, který
na mistrovství republiky získal v kategorii
nad 90 kg stříbrnou medaili. Záměrně jsme
neuvedli, že se jedná o jeho životní metu.
Jakub Caha stále myslí na tu nejvyšší. Prozradil to TL: Svoji závodní dráhu v kulturistice jsem odstartoval přesně před deseti
roky, kdy jsem se stal juniorským vicemistrem ČR v kategorii juniorů do 77 kg. Poté se v mé sportovní kariéře střídaly, jako
u většiny sportovců, úspěchy s méně úspěšnými sezónami. S medailovými umístěními
jsem se vracel z prestižních kulturistických

Zimní stadion

Celoroční provoz, veřejné bruslení
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

Velká cena v atletice

Orel na Gladiátor Race

V neděli 7. května se na tankodromu v Milovicích běžel extrémní překážkový závod Gladiátor Race. Tentokrát i s telčskou
účastí. Na Jirku Kováře, Honzu Ondráčka,
Martina Petrů a Martina Tupého čekala 8km
trať s 25 náročnými překážkami a spoustou
bláta. Mezi 619 účastníky nejen z ČR se ale
neztratili. V kategorii Tým nastoupili společně za Orel Telč a skončili na 3. místě z 38
týmů. Po závodě ho Martin Tupý okomentoval: „Běželi jsme hlavně pro diváky, ale
pak mě to 3. místo překvapilo. Vědět, že
na druhé máme jen minutu ztrátu, tak bychom zabrali víc.“ A Jirka k tomu dodal:
„Nikdy bych neřekl, jak je při plazení pod
tankem málo místa.“                David Kovář

Sledujte
http://www.oreltelc.cz
Aktuální informace o sportovních
a kulturních akcích Orla Telč
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Telčské trio mechaniků rallyového týmu Onebet Jipocar WRC, Martin Šmach,
Jan Doležal a Petr Novák, se nám ozvalo
po Rallye Argentina. Ještě před ní si „odskočilo“ ale do Portugalska. Pro testování soutěžního Fordu Fiesta WRC 17 jsme
se vydali do města Ribeira de Pena, asi
100 km od Porta. Odjížděli jsme nadšení.
Rychlost Madse Ostberga, našeho současného šéfa, byla skvělá. Jenže... Kára dostala slušně zabrat na drsných šotolinových
cestách. Na základně v Jipocaru v Jihlavě
jsme měli jen tři dny na repas auta. Práce od rána do noci a zavoďák s nezbytným
materiálem odjíždí do Stuttgartu na letiště.
Celý tým pak vyráží v pátek 21. dubna směr
Argentina, město Carlos Paz, kde je centrum rallye. V pondělí krátký test se seznámením s místním povrchem. Po testu připravujeme káru do soutěže. První časy jsou
úžasné. Kluci se drží v první trojce. Jenže v sobotu dělá Mads v jedné rychlostní
zkoušce malou chybičku a z auta nám utrhl
zadní pravé kolo. Tím bohužel končí šance
dojet závod na bedně. Auto se nám podařilo opravit v rámci super rally, kde máme
tříhodinový limit na opravu. Soutěž dojíždíme nakonec na 9. místě. Za vzniklé situace docela dobré. Odkud se ozveme příště? Z Portugalské rallye. Jede se od 18.
do 21. května. Zase po uzávěrce TL...       /z/

podniků ve Španělsku, Rakousku i v USA.
Přišlo také omezení sportovních aktivit ze
zdravotních důvodů. Neúspěchy mě neodradily. Naopak, hnaly mě stále dopředu, mým snem totiž je získat titul Mistra
České republiky. Letos jsem měl tento titul
na dosah, ale asi ještě nepřišel „můj“ čas.
Po třetím místě na Mistrovství Moravy
a Slezska, které mi zajistilo start na dubnovém republikovém mistrovství, jsem věřil, že vysněný titul je blízko. Nakonec jsem
se z Lysé nad Labem, kde se mistrovství konalo, vrátil do Telče jako vicemistr v kategorii nad 90 kg. I to mí příznivce a známí
považují za velký úspěch. Já ale věřím, že
má cesta ještě bude pokračovat.
Podle textu Jakuby Cahy

Atletický víceboj pro děti do 15 let se koná
v sobotu 24. 6. ve sportovním areálu u gymnázia od 9:00 hod. (registrace od 8:30). Soutěží se v šesti kategoriích, kromě nejmladších
dětí zvlášť kluci a děvčata. Každá disciplína je
ohodnocena body dle tabulek atletického svazu a pořadí se určí podle dosažených bodů. Pro
první tři nejlepší v každé kategorii jsou připraveny odměny. Ze všech závodníků vylosujeme jednoho, který dostane dálkově ovládaného drona s kamerou. Pošlete své děti sportovat!
Neplatí se žádné startovné ani vstupné, po celou dobu bude otevřen bufet. Přijďte se v sobotu 24. 6. podívat na velké souboje malých atletů. Bude to skvělá atletika!
Podrobnosti na www.oreltelc.cz/atletika

Cykloběh
za Českou republiku
bez drog

15. června, 11 až 12 hodin na náměstí  
více www.rekninedrogam.cz
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Kulturní kalendář Noc kostelů

Vzpomínka
na obětavého člověka

Akce

Nezájem, a v mnoha případech i odstraňování malých sakrálních staveb, bylo v době socialismu běžnou záležitostí. I přesto
žili mezi námi jednotlivci, kteří se nebáli
upozorňovat na jejich nedobrý stav a zasazovali se o získání finančních prostředků
na záchranu a renovaci soch, křížů, kapliček a božích muk. Takový obětavý člověk žil i v našem městě. Pro zajištění jejich
oprav nelitoval energie při obíhání úřadů a neúnavně předkládal žádosti k získání finančních prostředků na jejich opravy.
A nejen to. Vedle toho věnoval pro tento

4. 6.
Vycházka do přírodní rezervace Doupský
a Bažantka
Sraz ve 14 hod. na autobusové zastávce v obci
Doupě. Více na str. 16

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
Téma na červen: Bezpečně na ONLINE
2. 6.
14.00 Den dětí
6. 6.
14.00 Opravárenská dílna
14. 6.		
Vystoupení v Domově
		
pro seniory
29. 6.
14.00 Bez risku na netu

V pátek 9. června se od odpoledních až
do pozdních večerních hodin opět otevřou
kostely po celé republice a také v Telči. V letošním roce se zde můžete těšit na velice zajímavý a bohatý program nejen pro dospělé, ale
i speciální pro děti. Na náměstí budou již tradičně otevřené věže a kostely sv. Ducha, Jména Ježíš a sv. Jakuba. Již tradičně se budete
moci za zvuku varhan zahledět na překrásnou
architekturu nebo si vyslechnout jejich historii. V každém kostele bude na výběr z mnoha
rozmanitých přednášek a workshopů. Mladší
jistě potěší koncert moderní rockové křesťanské hudby, ostatní se mohou nechat unášet tóny klasické hudby v mnoha podáních. Ve volné
chvíli si můžete v budově římskokatolické fary
vychutnat dobrou kávu, zhlédnout biblické tance nebo navštívit unikátní výstavu papírových
modelů kostelů. Letos navíc ožije i prostor před

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

Pan Jan Chalupa. Takhle jsme ho znali.
Na kole.
Foto: Archiv rodiny

Chovatelé
11. 6.
7 – 10 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče s dětmi
v bývalém kině, 1. patro
tel: 775 219 362, www.krtecek.org,
www.facebook.com/centrumkrtecek
Otevřeno každý pátek od 9 do 12 hod. Příjemné posezení v herničce, hravé tvoření
a cvičení.

V Panském dvoře
Lišta na hraně
Výstava věží z bukové lišty Samuela Fojtů

NOVINKA. O letošní Noci kostelů bude otevřena i kaple sv. Karla u Vanova.

Foto: Ilona Jeníčková

kostelem Jména Ježíš. Se svojí pojízdnou kovárnou vás tu přivítá pan David Habermann,
který vám nejen ukáže své kovářské umění,
ale sami si zde budete moci ukovat upomínkový předmět na tuto zvláštní noc. Pokud Vás
láká turistika, můžete od brzkých ranních hodin podniknout „mini pouť“ ke kapli sv. Karla
Boromejského. Bude zpřístupněna jak kaple,
tak i Boží hrob, který se ukrývá pod ní. I zde
uslyšíte historický výklad a dozvíte se další zajímavosti, třeba o nedaleké „Golgotě“. Jako
v každém roce připravujeme občerstvení v křížové chodbě, které potěší naše smysly a zpříjemní volné chvíle s přáteli.
Zdeňka Tichá

záměr i svůj volný čas, kdy je sám opravoval, navíc často z vlastních finančních prostředků. Tím obětavým člověkem byl pan
Jan Chalupa, který byl v aktivním věku
zaměstnancem Státního rybářství v Telči.
Po odchodu do důchodu pracoval na zdejším městském národním výboru jako zásobovač. Z písemné pozůstalosti pana Chalupy, získané díky vstřícnosti jeho synů,
vyplývá, kolik akcí se mu podařilo dokončit a kolik finančních prostředků na ně dokázal shromáždit. V poznámkách jich má
pan Chalupa podrobně popsáno 23. Na jím
organizovaných opravách se podíleli vedle
profesionálních památkářů i akademický
sochař a restaurátor Zdeněk Šejnost z Telče a malíř Jan Florian ze Staré Říše, které
pro své aktivity získal. V červnu 2017 si
připomínáme 100 let od jeho narození. Děkujeme, pane Jene Chalupo!
Jindřich Kaupa

Pro letní měsíce jsou kulturní a další akce uvedeny v samostatném
tisku „Telčské léto 2017“, který je přílohou tohoto vydání
str. 20

TL 6/2017

Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

23. - 30. 6. – Mezinárodní festival Divadlo
evropských regionů a Open air program
Hradec Králové
Klicperovo divadlo, Divadlo Drak, historické centrum města.
Největší divadelní přehlídka v ČR. Představení se odehrávají na téměř 20 scénách pod
širým nebem v historickém centru města.

CHEB

14 - 17. 6. - Chebské dvorky
5. ročník krajského festivalu uměleckých
projektů s mezinárodní účastí. Největší výstava pod širým nebem, kulturní akce
na dvorech, v uličkách, zahradách a zákoutích historického centra města.

JINDŘICHŮV HRADEC

2. - 3. 6.
Dny města Jindřichův Hradec 2017
Státní hrad a zámek – koncerty na III. nádvoří, hry, soutěže, tvořivé dílny, divadlo, Černá
kuchyně, ukázky dravých ptáků. Vstup zdarma na Černou věž, na Městskou věž, do Muzea fotografie a MOM, do Domu gobelínů,
do Výstavního domu Stará radnice.

KUTNÁ HORA

24. – 25. 6.
Královské stříbření Kutné Hory
Středověká gotická slavnost

LITOMYŠL

16. 6. - 6. 7. - 59. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl a 13. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle

POLIČKA

3. 6. - Čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s bohatým
programem a řadou překvapení. Nechme
Poličku zazářit a zapsat do České knihy rekordů! Vytvořte s námi rekord – Největší
hvězdu z lidí na Palackého náměstí

TELČ

29. 6. - 30. 9. - Žena v obrazech
Výstava obrazů Míly Doleželové a Jiřího
Mareše v Galerii Hasičský dům.

TŘEBOŇ

30. 6. - 3. 7. - Okolo Třeboně
čtyřdenní multižánrový festival
30. 6. v 19:00 - Jiří Pavlica a Hradišťan &
Vlasta Redl s kapelou.
TL 6/2017

Sobotní mše sv. v červnu vždy
v 18,00 v kostele Matky Boží
Nedělní mše sv. v červnu
7.30 sv. Jakub
9.00 sv. Jakub
10.30 Matka Boží

Evangelické

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

Farmářský trh v Telči

17. června

od 9 do 15 hodin
náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry včetně kozích
● uzeniny ● těstoviny ● sušené ovoce
● med a medovinu ● ovocné šťávy
a sirupy ● koření ● 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

Humanitární
sbírka Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 24. 6.
od 9 do 14 hodin v prostorách bývalého
školního statku. Přístup do objektu je pouze zadní branou z ulice Batelovské a stále
přímo po místní komunikaci. Místo sběru je
označeno logem Charity. Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, plyšové hračky,
pouze nové boty. Prosíme, věci noste v pevných obalech (krabice, pytle). Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, Telč,
tel. 732 157 552

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Elena Dvořáková, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Josef Cvrček, Dačice
a Marie Študentová, Telč
Jiří Všohájek, Telč
a Iveta Otisková, Polná
Jiří Hippmann, Pelhřimov
a Michaela Křížová, Nová Buková
Jaroslav Zavadil, České Budějovice
a Hana Budínová, Dlouhá Brtnice
Petr Kolman, Světlá
a Dagmar Kosová, Světlá
Zdeněk Tišl, Puklice
a Kateřina Filipová, Jihlava
Martin Vágner, Praha
a Martina Donátová, Praha
Lukáš Dlouhý, Bezděkov
a Veronika Bačová, Pavlov

Opustili nás

Marie Špalková, Podolí
85 let
Jaroslava Strnadová roz. Mátlová 82 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).

Vzpomínky
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě měl
rád, vzpomíná dál.
Dne 13. června 2017 uplyne 10 roků, kdy nás
opustil pan Jan Urbanec. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.
10. června uplyne jeden
rok, co nás navždy opustila milovaná manželka,
maminka a sestra Marie
Křenová. 21. května by
se dožila 78 let. Za tichou
vzpomínku děkujeme.
Rodina Křenova
Telčské listy 6/2017 – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411,
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. 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
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V Telči byl český Zpěváček 2017. Více na str. 15                                  Foto: Archiv HORFOS

RADOST. Angelina Engler je doma v Jižní Americe, studuje v New Yorku a v Londýně. Její radost, když na židovském hřbitově na Oslednicích našla o loňských
prázdninách hrob svého prapradědečka
Davida Laufera, byla opravdu nelíčená.
Letos chce v pátrání po svých evropských
kořenech pokračovat. Pomůžete jí?
Foto: Peter Hausner

PATRIMONIUM PRO FUTURO DO TELČE? V letošním roce probíhá již čtvrtý ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady
kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví. Za Kraj Vysočina byla na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro nominována komplexní obnova domu
v Palackého ulici č. p. 29 v Telči.                                                              Foto: Archiv NPÚ Telč

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU. Více o něm na str. 18. Kroužkovatel Tomáš Brinke právě
ukazuje účastníkům Vítání ptačího zpěvu samečka hýla obecného.       Foto: Hana Brinkeová
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VACHTA TROJLISTÁ. Pokud vše dobře
dopadne, uvidíte ji na přírodovědné vycházce do Bažantky u Doupí 4. června (více viz str. 16). Je to hezká květina, dřív
se na Vysočině používala při vaření piva,
když částečně nahrazovala chmel, prozradila botanička Ester Ekrtová.
Foto: Ester Ekrtová
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