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B. Doleželová a J. Mareš v městské galerii
Událost sezóny. Tak lze bez nadsázky označit aktuální výstavní projekt Městské galerie Hasičský dům, výstavu děl Bohumily Doleželové a Jiřího Mareše, Žena v obrazech, kterou veřejnost mohla poprvé
zhlédnout ve čtvrtek 29. června na slavnostní vernisáži. O výstavě,
ale i o jejím zákulisí, jsme hovořili s vedoucí odboru kultury radnice
Věrou Peichlovou.
Asi se s touto otázkou ještě nejednou setkáte. Proč výstava obou
umělců, neodmyslitelně patřících k Telči, právě letos?
Těch důvodů je celá řada. Malá životní jubilea jak Bohumily Doleželové, tak Jiřího Mareše, mimořádná příležitost získat výstavní soubor
do Telče. A ten hlavní, který jste zmínil v otázce. Jejich tvorba a životní osudy patří trvale k našemu městu. Takže také splacení dluhu...
Můžete prozradit, odkud jste obrazy pro výstavu získali?
Celá vystavená kolekce je ze sbírky Nadace Jindřicha a Íčky Waldesových. Mimochodem, jedná se o druhou největší sbírku děl Bohumily Doleželové a Jiřího Mareše v Česku.
Kolik obrazů návštěvník na výstavě uvidí?
Bude jich více než 30. Z toho asi 20 prací Jiřího Mareše a 13 děl Bohumily Doleželové. V tomto případě lituji, že jsme omezeni prostorovými možnostmi galerie.
Výstava se jmenuje Žena v obrazech. U paní Míly to spojení každému pamětníkovi přijde logické. Ale u Jiřího Mareše?
Jsem přesvědčená, že si návštěvníci výstavy opraví zažité klišé o jeho tvorbě, které uvádí všechny encyklopedie. Jiří Mareš nebyl jen
milovník koní...
Důležitá informace. Do kdy výstava potrvá?
Příprava výstavy a její zabezpečení bylo velmi náročné. Takže nemůže jít o krátkodobou záležitost. Bude otevřena prakticky po celou
hlavní sezónu, do 30. září. Nakonec, oba umělci si to určitě zaslouží.
Zajímavost výstavy?
Ve vitrínách budou dokumenty o životě obou umělců. Od dob studií, přes pobyt v Klatovci, až po jejich telčské období. A také zde
bude možné zakoupit kalendář na rok 2018 s díly autorů a reprodukce jejich obrazů.
/z/

18. zasedání zastupitelstva města
3. července v 16 hodin
obřadní síň radnice

Příloha:

● Úplné programy Prázdnin
v Telči a Parního léta

Z jednání rady města
63. schůze - 17. května
--RM schválila roční účetní závěrku za rok
2016 společnosti Služby Telč a přerozdělení nerozděleného zisku z minulých let.
--RM vzala na vědomí průběžnou zprávu
o hospodaření příspěvkových organizací
zřizovaných městem.
--RM schválila Podmínky stánkového prodeje na Telčském jarmarku 8. 7. 2017, zábor veřejného prostranství na nám. Zachariáše z Hradce v rámci této akce a vzala
na vědomí její organizační zajištění.
--RM schválila ZŠ Masarykova použití prostředků vlastního investičního fondu ve výši 50 tis. Kč na nákup kotle do školní jídelny.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
bytové jednotky č. 214/2 v domě č.p. 214
v ulici Radkovská.
--RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce části zařízení městského kamerového
dohlížecího systému s vypůjčitelem Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina.

64. schůze - 31. května
--RM schválila ZUŠ Telč použití prostředků
vlastního rezervního fondu k účelu nákupu
židlí a úpravu rozpočtu - přesun částky 50
tis. Kč z výdajové položky oprav a údržby
do výdajové položky nákupu DDHM.
--RM schválila zveřejnění záměru propachtovat část pozemku parc.č. 3792/4, díl č. 31
v obci a k.ú. Telč.
--RM schválila podání žádosti na Krajský
úřad Kraje Vysočina o přezkoumání hospodaření města Telče za rok 2017.
--RM na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek rozhodla, že
zhotovitelem akcí Rekonstrukce střechy
a krovu věže sv. Ducha bude společnost
H&B Delta, Vsetín, Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Luční, Příční a Špitální bude společnost AŽD Praha a Rekonstrukce části jednotné kanalizace
a výstavba technických sítí pro sportoviště v ulici Batelovská bude společnost
Pozemní stavby Telč.
--RM schválila záměr vybudování 4 kroketových kurtů na pozemcích č.4305/5
a č.4305/6 v k.ú. Telč v ul. Batelovská a záměr změny využití a přestavby stávající budovy bez č.p. na pozemku st.1243 v k.ú.
Telč v ul. Batelovská na ubytovnu.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Cyklostezka Telč – Lipky“, návrh firem
pro oslovení a složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.
Všechna usnesení rady města v úplném znění
na www.telc.eu/mesto v záložce samospráva
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17. zasedání zastupitelstva města

Závěrečný účet schválen
V pondělí 19. června se v Konírně na telčském zámku uskutečnilo 17. zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období. Zúčastnilo se ho 17 členů. Omluveni
byli František Čermák, Radek Doležal,
Mgr. Jiří Liška a JUDr. Petr Podsedník.
Zastupitelé na něm schválili přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 40 mil. Kč od Komerční banky, který je určen na financování projektů, které jsou dotačně podpořeny
z Integrovaného regionálního operačního
programu. Konkrétně se jedná o Cyklostezku Lipky, Efektivní elektronický úřad
města Telče a Rekonstrukce střechy a krovu věže sv. Ducha. Nabídka Komerční banky byla vyhodnocena jako nejvýhodnější
z podaných nabídek. V následném bodu
programu bylo schváleno odkoupení části pozemků v plánované budoucí obytné

zóně v Dačické ulici o celkové výměře
cca 1,27 ha od několika vlastníků. Naopak nebylo schváleno zveřejnění záměru prodeje části pozemku v Lipkách parc.
č 7316/32 o výměře cca 772 m2. O prodej
tohoto pozemku požádali zájemci, kteří
chtěli pozemek využít pro experimentální kontejnerové bydlení. V dalších bodech
pak zastupitelé schválili závěrečné účty
a účetní závěrky za rok 2016 svazků obcí, jejichž členem je město. Konkrétně se
jednalo o Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, Mikroregion Telčsko, České dědictví UNESCO a Česká 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.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Již pouze první pondělí v měsíci

Budeme volit prezidenta

Výdej tašek
na tříděný odpad

Kandidáti shání
potřebnou podporu

Oznamujeme občanům, že výdej tašek
na tříděný odpad bude od července probíhat již pouze každé první pondělí v měsíci, a to od 14.00 do 16.00 hod. Místem výdeje je vstupní síň radnice (nám.
Zachariáše z Hradce 10), místnost za Informačním střediskem. Pro získání tašek
zdarma postačí pouze vyplnit přihlášku
do motivačního systému města v oblasti odpadového hospodářství. Formulář
přihlášky je možné vyplnit na internetu
www.ohrr.cz (sekce aktuality). Formulář je možné vyplnit rovněž při vyzvednutí třídících tašek (pozor - je nutné znát
QR kódy nádob v domácnosti na směs,
QR kód naleznete nalepený na bílém štítku na vaší popelnici, jde o 12 místný kód,
např. 140102410001). Občané, kteří přihlášku již zaslali či zašlou, budou automaticky evidováni a při vyzvednutí nádoby postačí nahlásit jméno a adresu.

Podruhé ve stoleté historii republiky budeme v lednu příštího roku volit hlavu státu
přímo. A poprvé budou muset mít zájemci o křeslo prezidenta písemnou podporu
50 tisíc oprávněných voličů, která bude
jednoznačně identifikovatelná. Proto musí být podpisy doplněny číslem občanského průkazu či cestovního pasu. Náročnou
agendu ponechali zákonodárci logicky
na samotných kandidátech. Ti ji zajišťují
náhodně dobrovolníky v ulicích měst a nově, právě kvůli doložení identifikace, zřizují kontaktní místa, která jsou na ní lépe
vybavena. Hned dvě se objevily v květnu
i v Telči. V obchodě s dárkovým zbožím
na náměstí U Šeniglů mohou případní zájemci podpořit svým podpisem kandidaturu bývalého předsedy Akademie věd ČR
Jiřího Drahoše a na recepci hotelu U Hraběnky pak kandidaturu hudebníka a textaře Michala Horáčka. Historická novinka
stojí za zaznamenání i v TL s tím, že v případě zřízení kontaktního místa na podporu
jiného kandidáta uveřejníme jeho adresu
v dalších číslech TL.
/z/

Vladimír Švec
vedoucí odboru rozvoje MěÚ

Konzultační den
rady města
středa 12. 7. od 13.00 do 15.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Po uzávěrce

Modrá stuha pro Třeštici
Ocenění Modrou stuhou za společenský život v soutěži Vesnice Kraje Vysočina získala
Třeštice. Více v příštích TL.
TL 7/2017

Radosti a starosti telčského starosty
Co se děje s Růžkem

To asi byla nejčastější otázka začátku června. Takže zde je stručná rekapitulace. Na základě vydaného demoličního výměru začala
firma ve čtvrtek 1. 6. sundávat střechu objektu. Protože nedodržela některé požadavky tohoto výměru, bylo v této věci zahájeno
správní řízení. V pátek 2. 6. obdrželo telčské
pracoviště NPÚ oznámení, že na základě
podané žádosti zahajuje Ministerstvo kultury řízení o zapamátnění této budovy. Stejný
dokument obdržel i soukromý majitel této

nové veřejné osvětlení a k tomu parkoviště
před Panským dvorem a u areálu chovatelů
si tato část města určitě zasloužila. Do finiše dospěla i hodně složitá rekonstrukce ulic
Tyršova, Mládkova a náměstí Hrdinů. Tato
akce byla o to obtížnější, že kromě kompletní rekonstrukce povrchů, veřejného osvětlení a zeleně mají tyto ulice i nové vodovodní
a kanalizační řady. Zatímco práce na sítích
s menšími problémy firma Radouňská vodohospodářská společnost na podzim zvládla, s firmou TOMI, která dělá povrchy, byly

ze Vsetína. Je to vlastně první projekt, který
město realizuje v novém programovém období fondů EU. Rekonstrukce střechy vyjde na 8,7 milionů korun a máme na ni dotaci ve výši 90%. Harmonogram celé akce
je zhruba takový, že během července a srpna bude sundána stávající střecha a krov.
Na části plochy starého zimáku se pak bude za použití některých starých částí tvořit
krov nový. Ten by se měl objevit na střeše
věže v září a zhruba do poloviny listopadu
pak bude na krovu nový plech. Je třeba si
uvědomit, že se jedná o technicky mimořádně složitou akci. Zda a kdy bude pokládat krov vrtulník, je ještě v jednání. Ale už
nyní je jasné, že dojde k výraznému omezení vjezdu na náměstí. Takže znovu apeluji
na využití parkovacích ploch v jeho okolí.

Nový DPS má stavební povolení

A to je další výrazný krok směrem k zahájení výstavby nového Domova pro seniory
v Batelovské ulici. Vše tedy běží dle harmonogramu. Nyní se pracuje na prováděcí dokumentaci, a jak deklaruje Senior Holding,
v nejbližších měsících by se mělo začít stavět. Vše je směrováno tak, aby se nové zařízení otevřelo na podzim příštího roku.

Prázdniny jsou tady

HRA O RŮŽEK. Poté, co počátkem června přišel o střešní krytinu a část krovu, má vedle
majitelů, aktivistů a úředníků dalšího aktéra. Meteorology, vlastně počasí... Foto: Ilona Jeníčková
budovy. A ten měl okamžitě veškeré práce zastavit. To se ale nestalo. Městský úřad
obdržel uvedené dokumenty po urgencích
z Ministerstva kultury až v úterý 6. 6. Až
po předložení těchto dokumentů a za asistence policie firma práce zastavila. Určitě
se ptáte, co bude dál. Nyní poběží proces
zapamátnění. Jak dlouho a s jakým výsledkem, to nikdo neví. Jen jsem zvědav, jak se
k tomu nyní postaví pražské NPÚ a krajský
úřad, tedy ty instituce, které i přes náš nesouhlas posvětily demolici. Co to znamená
pro objekt bez střechy, je ale nabíledni...

Dokončování rekonstrukcí ulic

Konec června je zároveň i termínem pro
ukončení dvou velkých investičních akcí,
které začaly už loni. Firma SATES v Jihlavské hlásila hotovo ještě dříve. Jak obyvatelé, tak i projíždějící v průběhu stavby také
oceňovali dobrou práci této firmy. A výsledek vypadá opravdu dobře. Nové chodníky
v této ulici včetně autobusové zastávky, ale
i vydlážděné uličky Dvorecká a Kovářská,
TL 7/2017

na podzim v Tyršově a Mládkově neustálé
problémy. Naštěstí jarní práce na náměstí
Hrdinů už probíhaly podstatně lépe, a tak
snad do konce června bude všechno v pořádku. A doufám, že nynější pohled na skoro
hotové ulice a třeba i nový plot kolem fotbalového stadionu, který celé území výrazně
otevřel, dá zapomenout na problémy, které
akci více než rok provázely.

Začínají opravy střech

Letošní druhá polovina roku bude pro město ve znamení oprav střech. Ta menší akce se týká tělocvičny ZŠ Hradecká. Během
dvou prázdninových měsíců je třeba nejenom vyměnit plech na střeše, ale také opravit části krovu, elektrorozvody a ventilaci
tělocvičny. Zastupitelé na tuto akci uvolnili z rozpočtu města částku 2,4 milionu Kč.
Opravu provede na základě výběrového řízení firma STARKON. Ta druhá akce bude daleko obtížnější. Začátkem července
začne rekonstrukce střechy věže sv. Ducha.
Tuto akci bude realizovat firma H&B Delta

A tak mi dovolte poděkování za práci a také přání pěkných prázdnin všem učitelům,
zaměstnancům škol a samozřejmě i žákům a studentům. A vám ostatním příjemnou letní dovolenou. A pokud nevíte, kde
ji strávit, tak Telč bude po celé léto nabízet
spoustu zajímavých akcí. Těším se, že se
na nich potkáme.
Roman Fabeš

Víme první

Místopředseda Senátu
vzlétne v Telči do oblak
Místopředseda Senátu Jaroslav Kubera, jeden z nejznámějších senátorů, navštíví se
svojí manželkou o víkendu 7. až 9. července Telč. „Jaroslav Kubera si přál ke svým
sedmdesátým narozeninám let balónem se
startem z nejkrásnějšího náměstí v České
republice. A tak jsme mu, kolegové senátoři, tento dárek věnovali. Jaroslav je totiž známý skrblík a sám by si takový dárek nikdy nekoupil,“ přiblížil s úsměvem
okolnosti návštěvy Jaroslava Kubery senátor Miloš Vystrčil. Další program místopředsedy Senátu v Telči a okolí se teprve
upřesňuje. Podle M. Vystrčila v něm nebude chybět ani návštěva radnice.
str. 3

UNESCO v politické pasti
Z UNESCA se stává politická organizace
a Česká republika by mu měla přestat platit příspěvky. To je ve zkratce obsah usnesení, které přijala 23. května Poslanecká
sněmovna. Ve městě, jako je Telč, které se
značkou UNESCO spojuje svoji propagaci, si kroku našich zákonodárců nemůžeme
nevšimnout. Navíc, když jeho návrh předkládal místopředseda Sněmovny Jan Bartošek, jehož telčský původ je všeobecně známý. Přímo k němu tak směroval dotaz TL:

Mohl byste postoj Sněmovny, a nakonec
i Váš, čtenářům TL stručně vysvětlit?
Usnesení vyjadřuje „zásadní nesouhlas“
s rezolucí UNESCO popírajícím izraelskou svrchovanost nad Jeruzalémem. Odmítá tuto rezoluci i trvale nepřátelský postoj
UNESCO k jednomu ze svých členů. Současně vyzývá vládu, aby se zasazovala k respektu Jeruzaléma, jako hlavního města Izraele. Z mezinárodně-politického hlediska
vnímám takto formulované vyjádření, které

jsem inicioval, za zcela zásadní. Jde o jasný
signál, že propagandistické kroky palestinské samosprávy jsou daleko za hranou!
Ve sněmovní rozpravě zaznělo, že roční
příspěvky Česka UNESCU jsou 30 mil.
Kč. Máte povědomí o tom, zda jdou nějaké finance také opačným směrem?
Ano, české příspěvky jsou přibližně takové,
jak uvádíte. Co se týká finančních prostředků směřujících z rozpočtu UNESCO zpět
směrem k nám, nejsem zcela kompetentní
osobou k odpovědi. Každopádně členství
ČR v UNESCO má dopady jak v přímé,
tak v nepřímé rovině a je obtížné je celkově vyčíslovat. „Značka“ UNESCO je pro
každou památku zapsanou na jeho seznamu
významnou referencí v oblasti celosvětového turismu. Pokud jde o návrh dalšího bodu
usnesení ohledně neplacení příspěvku ČR,
já tuto iniciativu kolegyně Černochové zcela respektuji. Jde o vyjádření jejího rozhořčení. Byť si osobně nemyslím, že ke zrušení
příspěvků UNESCO z české strany dojde.
Sám jste řekl, že „značka“ UNESCO je
dobrou referencí pro každou památku
zapsanou na jeho seznamu. Mohou mít
naše současné napjaté vztahy s UNESCEM vliv na tento fenomén?
Vůbec ne. Česká republika má na světové
turistické mapě pevné místo. Otázka však
stojí jinak. Má se UNESCO takto zásadním způsobem vměšovat do politických
národních záležitostí, nebo se věnovat
ochraně památek? Zcela jasně jsme řekli,
že řešení palestinsko-židovského soužití
této instituci nepřísluší!
/z/

ZŠ Masarykova přišla o senzaci
Měla to být po letošních parlamentních
volbách senzace, na kterou se připravovala i redakce TL. Základní škola v Masarykově ulici mohla mít z řad svých absolventů, vedle senátora Miloše Vystrčila, také
dva poslance. Jana Bartoška z KDU-ČSL
a Stanislava Mrvku z ČSSD. Oba figurovali
na prvních místech na kandidátkách svých
stran v Jihočeském kraji. Na počátku června
ale přišlo překvapení. Oblíbený jindřicho-

hradecký starosta, rodák ze Slaviboře, Stanislav Mrvka, z kandidátky odstoupil. Nebudeme spekulovat, zda hlavním důvodem
jeho kroku byly vnitrostranické problémy
nebo zdravotní potíže, které zmínil. Místo reportáže o avizované senzaci, pro kterou jsme již měli připravený titulek Telčská
škola je politickou akademií, tak do Jindřichova Hradce přejeme věrnému čtenáři TL
zlepšení zdravotního stavu.
/z/

10 let se Sdílením

Běh městem šťastných lásek
6. srpna v rámci Dne Sdílení

Benefiční sportovní happening, jehož výtěžek bude použit na podporu domácí hospicové péče.
Více na straně 18
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Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Náměstí a auta,
nebo auta a náměstí
Bylo, je a bude v Telči. Zatím ještě nikdy neodpovídal úvod mých příspěvků tak realitě
jako tentokrát. V roce 1923 řešili radní města
velký problém. Automobily projíždějící náměstím. Bylo jich podle nich moc. Až třicet
(!) v jednom dnu. TO BYLO. Teď CO JE.
Určitě se shodneme, že se za těch 95 roků,
které uplynuly od tehdejšího jednání našich
předchůdců, hodně změnilo. Neúnosná situace v počtu automobilů na náměstí v hlavní
části loňské sezóny nás, napříč zastupitelstvem, přiměla k zásadnímu řešení. Od června do konce září je vjezd na náměstí radikálně
omezen. Informovali jsme o tom v minulých
TL. Samozřejmě, že se hned objevily „zaručené“ zprávy, koho a co to postihne. Nemáme kouzelný prsten a neumíme vyřešit vše.
Takže jen stručně. Svatby na náměstí, resp.
na radnici, na zámku a třeba u některé kašny mohou být. Matrika vydá snoubencům při
vyřizování obřadu až pět karet, které tomuto
počtu svatebních automobilů umožní vjezd
na náměstí. Stejně tak staří či obtížně se pohybující návštěvníci bohoslužeb. Farní úřad
obdržel pro dvě nedělní ranní bohoslužby
po patnácti kartách, které opravňují k vjezdu na náměstí od 7:15 hod. s parkováním
podél zámecké zdi. Automobily pak musí
opustit náměstí do 10:30 hod. Podobně to je
i v případě dalších akcí, které pořádá zámek
či město. CO BUDE? Tentokrát si „zahraji“ na prognostika. Problém s vjezdem na náměstí, a případným parkováním na něm, určitě bude i v budoucnu. Řešení? Ta „drzá“
raději nezmiňuji, pro všechny přijatelná neexistují. Takže vás prosím o pochopení a respektování toho současného. Pavel Komín

Nezaměstnanost
v květnu
ČR
květen 4,1 % (duben 4,4%)
Kraj Vysočina
květen 3,5% (duben 3,8%)
Správní obvod Telče
květen 3,1% (duben 3,3%)
Telč
květen 3,1% (duben 3,4%)
Obce správního obvodu Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí: Mysliboř (5,1), Krasonice (5,4), Zdeňkov (5,9), Kostelní Myslová (7,5), Vanov (8,9), Vápovice (11,4),
Vanůvek (15,9)
Zdroj: Statistiky ÚP
TL 7/2017

ZUŠ vládla městu
To se mimořádně povedlo. V úterý 30. května „vládla“ městu základní umělecká škola.
Ta se více než aktivně zapojila do akce ZUŠ
OPEN, celostátní prezentace uměleckých
škol ve volném prostoru. Telčská škola ho
využila dokonale. Od dopoledne se koncertovalo a zpívalo na hlavním pódiu na náměstí, před radnicí, v Zámecké zahradě,
vnitřním dvoře školy a dokonce i v Dolní
bráně na pěší zóně. Nesmíme zapomenout
na malíře. Ti měli výtvarnou dílnu v prostorách školy, nejmenší si mohli ověřit dopoledne své nadání na školním dvoře pod
odborným vedením učitelek Lenky Bláhové a Pavly Doležalové. Vzhledem k počasí, pálícímu slunci, to byl výborný nápad.
Na náměstí by malí umělci sotva vydrželi. Z hudebních produkcí je obtížené zmínit jednu. Zasloužily by si to všechny. Ale
přece jen. Hudba pod klenbami, vystoupení celé třídy učitele Jaroslava Šimánka

TL 7/2017

(saxofony, flétny, klarinety) v Dolní bráně
byl jak skvělý zážitek, tak historická událost. Objev brány, jako oficiálního koncertního prostoru, stojí za zvláštní zaznamenání. A pak Zpěvomat Pavla Saláka.
Soukromý koncert pro kolemjdoucí před
radnicí byl pro všechny velkým překvapením. „Do přípravy a organizace náročné
akce se zapojili všichni učitelé školy. V hudební části účinkovalo 117 našich žáků a asi
10 hostů z třešťské a dačické ZUŠ. Na závěrečném koncertu v klášteře premonstrátů v Nové Říši pak 46 žáků,“ uvedl pro TL
ředitel ZUŠ Lubomír Zadina a dodal, „počet kreslířů, především těch předškolních,
se nedal spočítat, ale bylo jich nad naše
očekávání.“ Všeobecně se má za to, že se
zdařilá akce bude příští rok opakovat. Pak
již teď se má nejen telčská veřejnost na co
těšit. Představení naší ZUŠ bylo v prvním
ročníku jedním slovem velkolepé.
/z/

Foto: Lubomír Zadina
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Francouzsko – česká hudební akademie

Po Žďáru nad Sázavou zavítá i do Třebíče
23. ročník Francouzsko – české akademie
naplňuje náročné ambice pořadatelů, stát se
kulturním fenoménem letní Vysočiny a pojítkem mezi městy s památkami UNESCO
v kraji. Po loňském úspěšném vstupu koncerty ve Žďáru nad Sázavou uspořádá letos
23. července také koncert vybraných účastníků akademie v Třebíči. Konkrétně v atraktivním prostoru tamní Zadní synagogy. Hned
dvě novinky ze zákulisí akademie uvedla pro
TL její ředitelka Markéta Vejvodová. Na závěrečném koncertu partnerského festivalu KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou,
který se koná již 10. července, vystoupí také

vybraní účastníci akademie. Druhá novinka
se pak týká přímo telčského programu. Vedení tanečního workshopu barokních tanců
24. července v sále NPÚ se ujme přední česká tanečnice Andrea Miltnerová. Zajímavou
informaci pak TL poskytl jeden z tradičních
vyučujících, prof. Vladimír Bukač. V polovině června je přihlášeno na čtyři desítky studentů, největší zájem je o hru na hoboj, takže
v jednání je přizvání dalšího pedagoga. Akademie letos také nově otevírá třídu kontrabasů. Studenti akademie pochází i letos z řady
evropských států a jako v předešlých letech
i z Japonska.
/z/

Program
Francouzsko – české
hudební akademie 2017
19. července v 18 hod.
Slavnostní zahájení akademie
Aula Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči
20. července od 9:30
Projekt „Hudebník 21. st.“ ve spolupráci s Donau-Universität Krems; Den soudobé hudby
areál NPÚ (Lannerův dům) v Telči
22. července v 19 hodin
Slavnostní koncert lektorů
ve velkém sále Panského dvora v Telči
23. července v 18 hodin
Za památkami UNESCO Kraje Vysočina I.
Slavnostní koncert vybraných účastníků
v Zadní synagoze v Třebíči
24. července v 15 hodin
Den barokní hudby a tance ve spolupráci
s tanečním festivalem KoresponDance
v sále NPÚ v Telči
25. července
V 17 hod. přednáška prof. Vladimíra Bukače:
„Jak efektivně cvičit“ v malém sále ZUŠ Telč
v 19 hod. Veřejná přehrávka účastníků v sále ZUŠ Telč
26. července v 18 hodin
Slavnostní koncert nejlepších účastníků
(on line video přenos)
ve velkém sále Panského dvora Telč

Dlouholetý vyučující hry na lesní roh, prof. André Cazalet, s jednou ze svých studentek
Foto: Archiv FČHA
Kateřinou Javůrkovou na loňském koncertu v Panském dvoře.

Zámek v červenci
Řemeslné trhy na zámku
5. – 9. července
Tradiční trhy na zámeckém nádvoří. Stánky s řemeslnými výrobky a jejich prodej.
Řemeslné dílničky pro děti. Trhy probíhají
od 9:00 do 17:00 hod.

Prohlídky pro děti (červenec, srpen)

Z Itálie do Telče aneb
Po stopách kavalíra
18. července – 13. srpna
Prohlídky pro děti na trase A - renesanční sály.
Kostýmovaná prohlídka nabízí dětem možnost se aktivně zapojit do celé prohlídky. Návštěvníci se mohou během prohlídky stát zámeckými dvořany a vyzkoušet si tak všechno,
co se musel naučit v 16. století mladý šlechtic
– kavalír. Prohlídky probíhají pouze v úterý,
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pátek, sobotu, neděli. Časy prohlídek – 11:00,
14:00, 15:00, 16:00 hod.
Po vstup na prohlídku se stanete členem družiny italského hraběte, který se přijel podívat
do Telče. Během prohlídky se můžete stát pokladníkem, krejčím, zahradníkem či samotným italským hrabětem. Na zámku návštěvníky osobně přivítá zámecký pán Zachariáš
z Hradce s manželkou Kateřinou a provedou
vás po svém zámku.
V Divadelním sále uvítá Kateřina z Valdštejna své návštěvníky, svého muže Zachariáše
a přivítá i italského hraběte. V Africkém sále majitelé zámku vyzkouší děti ze znalosti
ulovených trofejí. V rytířském sále můžeme
zhlédnout hodinu šermu Zachariášova syna
Menharta. Během prohlídky dojde i k souboji s drzými zloději. Za doprovodu dobové hudby se zúčastníme výuky tance. Na závěr prohlídky vás Zachariáš seznámí, co ho
v dalších letech čeká.

27. července v 18 hodin
Za památkami UNESCO Kraje Vysočina II.
– Společný koncert lektorů a účastníků
v barokním sále zámku Žďár nad Sázavou
28. července v 18 hodin
Večerní koncert účastníků
v sále NPÚ v Telči

Noční prohlídky
na trase A
Obrazy valdštejnské noci
21. 7. – 23. 7. – 20:30, 21:30, 22:30 hod.
18. 8. – 20. 8. – 20:30, 21:30, 22:30 hod.
Noční prohlídky přiblíží událost, která
ovlivní život na celém telčském panství
na několik dalších desítek let. Je leden roku 1553. Chystá se svatba mladého pana
Zachariáše, který teprve nedávno dosáhl
plnoletosti, s mladičkou dcerou pana Karla Šťastného z Valdštejna – Kateřinou. Blíží se noc a výprava budoucí zámecké paní
stále nepřijíždí. Vše je již téměř připraveno na zítřejší velkolepou svatbu a duch telčského zámku naplno ožívá.
TL 7/2017

Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Ludlum: Bourneův rébus; Körnerová:
Císařská vyhlídka; Silva: Černá vdova;
Berry: Čtrnáctá kolonie; Kalfař: Kosmonaut z Čech; Läckberg: Mořská panna;
Cornwell: Plamenonosič; Szczygiel: Projekt: pravda; Dán: Smrt na druhém břehu; Hooper: Vysoká hra; Hannah: Zavřená truhla; Sapkowski: Zaklínač VI.: Věž
vlaštovky; Pratchett: Pastýřská koruna

Naučná

Urbiš: Žít fengšuej v našich podmínkách;
Keclíková: Můj květinový ateliér; Beránková: Jednoduché ozdoby pro tvořivé děti

Dětská

RADOST. Ředitelka telčského NPÚ Martina Indrová se ve finském Turku právě dozvěděla, že
projekt Památky nás baví, který se svým kolektivem připravila, získá cenu Europa Nostra (vlevo
ve výřezu). Za chvíli jí cenu předá předseda Europa Nostra, zpěvák Plácido Domingo. Snímek
z předání agentury bohužel nevydaly. Více o ocenění památkářů v TL 5/2017. Foto: Archiv NPÚ

Připomínáme si
150 roků

24. července 1867 se v Tišnově narodil Jan
Máša (+ 27. 2. 1933, Brno). V roce 1890
mu Emil Šolc svěřil v Telči místo redaktora časopisů Orel a Orlice, které zde vydával. Později působil v Jihlavě, kam Šolc
vydávání časopisů převedl. Již v prosinci
1892 zde založil vlastní noviny, které známe dodnes, Jihlavské listy. V roce 1930 vydal publikaci Osm let na hranici českomoravské, která je zajímavým dokumentem
o společenském a politickém životě Telče
na konci 19. století.

Muzeu techniky
je 5 roků
22. července oslaví Muzeum techniky Aleše Wimmera Na Sádkách páté výročí svého
otevření. „Celý tento den budeme mít snížené vstupné, každou hodinu bude probíhat losování o projížďku v historickém vozidle pro celou rodinu. Otvírací doba bude
prodloužena do 22 hodin, bude instalována výstava historie budovy a aktivit muzea.
V plánu máme také program pro děti, ale
ten bude malým překvapením pro příchozí,“ popsal slavný den soukromého muzea
Aleš Wimmer.
TL 7/2017

Knihovna UC nabízí

Taktéž tam byli
Mimořádná faktografická publikace o třech
regionálních politických procesech 50. let
autorů Petra Mazance a Adama Karbaše je
nově v nabídce Knihovny Univerzitního
centra. „Případ“ Otto Klubal se odehrává
v Jihlávce, Případ „Adam a spol.“ – kulakům pšenice nepokvete v Klatovci, Případ
„Žižka a spol.“ v Počátkách. Více o publikaci s řadou telčských stop v TL 4/2017.

Přečtěte si:

Šofér, který změnil dějiny
Na pultech knihkupectví se nedávno objevila dlouho očekávaná kniha Jiřího Skoupého Šofér, který změnil dějiny
s podtitulkem Za volantem vstříc atentátu
v Sarajevu. Že je (nejen) o telčském rodákovi Leopoldu Lojkovi, řidiči automobilu
Ferdinanda d´Este v okamžiku sarajevského atentátu, napadne každého čtenáře. Příběh, který jsme zmapovali v TL 3 v roce
2013, je právě v období stého výročí průběhu I. světové války stále aktuální. Výpravná publikace nejen s řadou neznámých
fotografií, ale i faktů, je v nabídce telčského knihkupectví Šilhavý na náměstí.
Kniha je také v nabídce obou veřejných
knihoven ve městě.
/z/

Pospíšilová: Psí pohádky; Kinney: Deník
malého poseroutky. Všechna sláva; Thomas: Čarodějka Winnie; 101 věcí, které
bychom měli vědět. O závodních strojích;
O Popelce
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Městská knihovna
bude od 31. července
do 11. srpna uzavřena.

Novinky Knihovny UC
Walter Isaacson: Inovátoři; Galileo Galilei: Hvězdný posel; Martin Wihoda: Zlatá bula sicilská; Světlana Alexijevičová:
Doba z druhé ruky. Konec rudého člověka;
Kosmas: Kronika Čechů; Hana Höschlová: Odhalená tajemství slavných; Jan Solovjev: OkaMžiky s Hrabalem; Vlastimil
Vondruška: Husitská epopej V: 1450-1460:
Za časů Ladislava Pohrobka; Procházka Antonín 1882-1945
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Dovolená v Knihovně UC
3. 7. až 7. 7. a 17. 7. až 21. 7.

Půjčovní doba
obou knihoven
v červenci a srpnu
pondělí, středa 8.30-12.00, 13.00-17.00
pátek 8.30-12.00
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Gymnazisté oslavili výročí divadlem

Inspekce zkoumala úroveň škol
a jejích žáků

Studentská „Balada pro banditu“
165. výročí založení gymnázia bylo netradičně a úspěšně zakončeno 19. května
v aule školy studentským zpracováním hry
Milana Uhdeho s písněmi Miloše Štědroně Balada pro banditu. Vstupenky na odpolední a večerní představení, stejně jako
na generálku, byly velmi rychle rozebrány a diváci nadšeni. Nastudování dnes už
kultovní muzikálové balady, známé i z fil-

mec – studenti na školní exkurzi na Podkarpatské Rusi,“ prozradil režisér Radek
Kopečný. A historie vzniku celého projektu? Před třemi lety P. Doležalová a K. Zažímalová připravovaly se studenty nižšího
gymnázia minioperky od dvojice Svěrák,
Uhlíř a doplňovaly je dramatizací pohádek, které připravovali žáci vyššího gymnázia. Vznikaly tak komponované hry pro

GOB na jedničku
Že ke konci června dostávají žáci a studenti
vysvědčení, je notoricky známé. To, že vysvědčení dostávají také školy, již tak známé
není. V květnu ho dostaly prostřednictvím
České školní inspekce, která zveřejnila výsledky celorepublikového testování žáků
devátých tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Pro telčské gymnázium dopadl test skvěle, školní mluvou na jedničku. TL o tom informoval ředitel Stanislav
Máca: „V matematice měli naši žáci 68%
úspěšnost, což je o 16% více, než je celostátní výsledek. S 89% úspěšností v angličtině jsme také o 17% nad celostátním výsledkem. Inspekce ještě testovala oblast
výchovy k občanství. Zde jsme byli úspěšní v 82%, když celostátní průměrná úspěšnost byla 68%“ a dodal, „s výsledky školy
jsme spokojeni, i když samozřejmě existuje
prostor pro zlepšení jak u žáků samých, tak
ve vyučovacím procesu.“
/z/

Do školy.
O prázdninách?

Foto: David Zažímal

mového zpracování, se studentům mimořádně povedlo. Uznání patří všem dvaceti účinkujícím. Studenti zaujali především
zpěvem, dramatickým vystoupením, ale
i tanečním projevem a hudebním doprovodem. Nápaditá režie profesorů Pavly
Doležalové a Radka Kopečného i hudební doprovod pod vedením profesorky Květy Zažímalové daly vyniknout jak sólovým
vystoupením hlavních postav Eržiky v podání Michaely Novákové, Nikoly Tomáše
Fice, tak perfektním sborovým zpěvům.
Zajímalo nás, zda a jak byl text Milana
Uhdeho upraven. „Změnili jsme pouze začátek a konec hry, byl to jakýsi dějový rá-

děti z mateřských škol a z prvních a druhých tříd ZŠ. A Radek Kopečný doplňuje: „Po posledním představení pro děti
přišli studenti s nápadem něco nastudovat pro vrstevníky a dospělé a kolegyně
P. Doležalová navrhla Baladu pro banditu. A tak jsem pro studenty upravil scénář
hry. Všechny nás překvapil zájem studentů (nejen účinkujících), na chodbách jsme
slyšeli, jak si studenti pobrukují melodie
ze hry.“ Pokud jste úspěšné studentské
představení neviděli, máte ještě možnost.
Vzhledem k zájmu veřejnosti se bude naposledy hrát na přelomu září a října. Přesný termín uveřejníme v TL.
/h/

V UC opět kurzy angličtiny
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
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Máte dojem, že ten nadpis je „praštěný“?
Mýlíte se. Právě prázdniny jsou nejvhodnější dobou k návštěvě expozice Obecná
škola v Radkově. Ta vznikla v rámci sítě
malých muzeí Regionu Renesance v budově tamní školy. Pro starší je její návštěva
milou připomínkou doby jejich školní docházky, pro mladé pak důvod k nekonečné
sérii otázek: Opravdu to tak bylo? Zabudovaný kalamář ve školní lavici nesloužil jen jako nádobka na psací tekutinu, ale
bylo možné v něm namočit cop spolužačky sedící v přední lavici. Módní melír byl
na světě. Tentokrát ale s poznámkou do žákovské knížky výtečníka, nebo s bolestivým seznámením s rákoskou. Jak rákoska,
tak žákovská knížka jsou samozřejmě součástí expozice. Chybí tu počítač s tiskárnou, zato učebnice krasopisu z roku 1900
budí úžas, jaké druhy písem se tehdejší děti učily. Dnes nepochopitelnému předmětu vděčíme za to, že písemná sdělení našich předků bez problémů přečteme. Jak to
bude s těmi současnými, je ve hvězdách.
Je zbytečné popisovat další exponáty, logaritmická pravítka, redispera, psací špičky a násadky, inkoustové tužky... Ti mladší
budou některé názvy hledat ve Wikipedii,
starší jen potvrdí: Opravdu to tak bylo. Expozice Obecná škola je přístupná po domluvě na telefonu 724 330 278.
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Lidé mikroregionu

Zamilovala se. Do Geoparku Vysočina
V době studií na Univerzitě Hradec Králové využila nabídky stáže v rodícím se Geoparku Vysočina. Ještě jako studentka pomohla s několika projekty a podílela se na zpracování kandidátské
dokumentace pro získání statutu národní geopark. A zamilovala
se. Do Geoparku Vysočina. Teď je jeho manažerkou. V dalším díle seriálu Lidé mikroregionu představujeme Kateřinu Fučíkovou.

Přiznám se. Počítal jsem s tím, že na schůzku k rozhovoru přijdete v pracovním a s geologickým kladívkem. Ono to ale bylo jinak.
(Smích). Na tenhle omyl jsem zvyklá. Já bohužel geolog nejsem,
ale on ten geopark není jen o geologii. Lidé se často domnívají, že
geopark je nějaká „atrakce“ muzejního typu nebo místo intenzivní
těžby nerostného bohatství. Tyto aktivity sice také mohou spadat
do geoparku, ale je to pouze část jeho celého konceptu.
Dobře. Co tedy geopark je?
Území, které má v mnoha oblastech společného jmenovatele.
Od té „zavádějící“ geologie, přes živou přírodu, až třeba po historii. A hlavně. Žijí v něm lidé společné kultury a tradic.
Připomeňte území Geoparku Vysočina.
Jednoduše se dá definovat jako jižní část Jihlavských vrchů.
Na západě se dotýká katastrálního území Počátek, na severu Batelova. Na jihovýchodě je vymezeno Telčí, vlastně telčským katastrem, na jihu mrákotínským. Jeho rozloha je 204 km2.
V úvodu padla zmínka, že jste se podílela na zpracování kandidátské dokumentace, na základě které získal Geopark Vysočina
statut „národní“. Kolik takových území v republice existuje?
Osm. Prvním byl Geopark Český ráj, který vznikl již v roce 2005.
My jsme aktuálně posledním geoparkem, který tento statut získal.
Zmiňte i některé další, ať víme, kdo jsou našimi partnery.
Nám nejbližší je Geopark Kraj blanických rytířů se sídlem ve Vlašimi, charakterem je nám zase blízký Geopark Železné hory se
sídlem v Chrudimi. Geopark Egeria je pak největším geoparkem,
rozkládá se totiž na větší části Karlovarského kraje.
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Existence geoparku je na samém počátku. Máte na čem stavět
při jeho zviditelnění. Jaké zajímavé geolokality se na území
Geoparku Vysočina nacházejí?
Jedním ze „základních kamenů“ je moderní a autentická expozice
Muzea kamenictví v Mrákotíně. Těmi dalšími je třeba Roštejnská
obora s venkovní geoexpozicí u tzv. Žluté brány. Zajímavých geolokalit máme celou řadu. Od známé Míchovy skály, která se mimochodem stala symbolem geoparku, přes nespočetná kamenná
moře, rašeliniště až po činné lomy v Mrákotíně, Vanově a Rácově.
Asi pro Vás protivná otázka. Co statut geoparku přinese trvale zde žijícím obyvatelům?
Udržitelný rozvoj daného území a cestovního ruchu v něm. Přispěje k obecnému povědomí o jeho hodnotách a také přinese vzdělávací aktivity, které je budou vysvětlovat a přibližovat.
Zkrátka abychom nezapomínali na tu krásu, kterou tady máme
a byli schopni ji představit a ukázat nejenom návštěvníkům, ale
i budoucím generacím.
Můžete být konkrétnější?
Jen namátkou. Počítáme s revitalizací opuštěných lomů a jejich zpřístupněním, velkým cílem je rozhledna na Javořici. Rádi bychom také vybudovali infocentrum geoparku, pořádali geologické tábory pro
děti a další podobné akce environmentálně vzdělávacího charakteru.
Nezmínila jste před časem často proklamovanou turistickou
stezku v korunách stromů.
Ta teď není úplně aktuální. S původní vybranou lokalitou nesouhlasil odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina
a my zase na sílu nechceme budovat turistické atrakce na úkor zásahů do přírody. Buď v budoucnu nalezneme vhodnější místo pro
tuto stezku, nebo se budeme soustředit na jiné atraktivity.
Co si má čtenář, či potencionální návštěvník, představit pod
záměrem revitalizace opuštěných lomů?
Tato místa jsou často nejen velkým učebnicovým příkladem geomorfologie, ale také nabízí zatím málo známé pohledy na skalní
scenérie. Výhledově by v nich mohly vzniknout expozice těžební techniky, naučné stezky zaměřené na těžbu žuly, posezení, také bychom je chtěli lépe zpřístupnit… Nabízí se i možnost jejich
propojení s adrenalinovými aktivitami, jako jsou jištěné výstupy,
lanovkové atrakce apod.
Zatím jsme hovořili jen o geoparku. Co prozradíte o sobě?
Ráda cestuji po světě a ještě raději se pak vracím domů na Vysočinu. Věnuji se rekreačnímu běhu a sportu obecně. Studuji francouzštinu, zajímám se o francouzskou kulturu. Také trávím co
nejvíce času v přírodě. Je to lék na duši.
Otázka, kterou nemohu nepoložit. Vaše „nej“ místo v Telči
a „nej“ v geoparku?
V Telči to je určitě zámecký park, hlavně jeho méně navštěvovaná západní část. V celém geoparku bych nerada dala přednost jedné lokalitě. To by pak ztrácel logiku titulek rozhovoru, který odpovídá pravdě.
Oldřich Zadražil
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Pověsti z našeho
mikroregionu
Do dalšího dílu jsme vybrali pověst z Dolní Vilímče, která je z připravovaného sborníku novoříšských pověstí.
Pro TL připravuje Magda Pojerová

Draci v Telči. Letos na Roštejně
Již po čtvrté se bude konat závod dračích
lodí. Letošní dračí lodě jsou z důvodu rekonstrukce Štěpnického rybníku pro tento
rok přesunuté na Roštejnský rybník. Závod se koná opět poslední červencovou sobotu, 29. 7.
Jako bonus k tomuto závodu je připraveno
zdarma celodenní zpestření pro děti i dospělé z řad závodníků i pro širokou veřejnost. Vše zajistí Robinson Jihlava a Panský dvůr Telč. Další zajímavostí je také

rozšíření kategorií. Vedle tradičních FUN
a Hobby je možné sestavit posádku i v kategorie pouze Ženy. Dračí lodě pořádá
MAS Mikroregionu Telčsko ve spolupráci
s Windsurfing Club Velké Dářko, Mikroregionem Telčsko a Městem Telč. Přihlásit se můžete přes e-mail: mas@telcsko.cz
anebo přímo na internetové adrese: www.
dragonboard.cz/draci_v_telci2017.php.
Zde najdete také více informací.
Magda Pojerová

O vojácích

Kdysi, v době napoleonských válek, zabloudil do Dolní Vilímče francouzský voják. Vilímčí projížděl v tmavé noci a poněvadž neznal cestu, zajel na Doležalovu
zahradu, kde je skalnatý a srázný břeh.
Zřítil se s koněm ze srázu a pádem se zabil. Na místě neštěstí postavili občané kámen a do něho vytesali kříž. Když právě
tímto místem vedli cestu, kámen se svalil do rybníka na návsi. Jednou při výlovu rybníka byl kámen objeven. Dnes tento
pomník stojí za školou. Při úpravě obecní
cesty do Vystrčenovic se našla lebka. Také
u sloupu u školy jsou prý pochováni vojáci, kteří tu padli za války prusko-rakouské
v roce 1866. Na pomníku pod lípami je vidět 51 záseků. Vypravuje se, že toto číslo
udává počet pochovaných vojínů.
Zapsala M. Hávová v rámci historického
sborníku sebraných pověstí ZŠ Nová Říše.

Mikroregionální střípky
Hodice

2. 7.
Symbolický křest sochy jelena
V 15.00 hod. na vrcholu Jelenice
15. 7.
Nohejbalový turnaj – Memoriál Františka Nevrkly
29. 7.
Parní léto na nádraží v Hodicích

Stará Říše

5. 7.
Pouťová zábava, hraje Gde Gdo
Začátek: ve 20:00, na hřišti za školou
29. 7.
Extraliga v požárním útoku
Začátek v 10:00 U Jechovce
str. 10

Foto: Bohumil Bína

Mažoretky míří přes Belgii do Francie
Poslední červencový týden odjedou nejstarší mažoretky z Telče, Růže, na festival
do Francie. Cestou je čeká dvoudenní pobyt v Belgii, s řadou vystoupení ve městě
Vielsalm. Poté se zúčastní oslav sv. Kláry
ve Francii ve městě Les Pieux. Naše mažoretky budou vystupovat při hlavním programu oslav a půjdou i večerními průvody

Domov pro seniory Telč
Špitální 46, přijme

kuchařku/kuchaře

Na plný, hlavní pracovní poměr, nástup
ihned, směnný provoz nepřetržitý (ranní,
odpolední). Nástupní plat: dle přísl. platového tarifu od 13 do 16 tis. Kč. Požadavky: Vyučení v oboru, minimální věk
18 let, zdravotní způsobilost. Výhody:
příspěvek na stravování, možnost dalšího vzdělání v oboru. Bližší informace podá vedoucí provozně-technického úseku
Zdeňka Navrátilová, M: 775 439 320

městem. Pozvání na tento festival jsme dostali od města Vielsalm. A protože k mažoretkám patří i dechová hudba, tak je na cestě
do Francie doprovodí dechovka z Humpolce. Všechny mažoretky se na zahraniční zážitek těší a věří, že budou Telč svými vystoupeními důstojně reprezentovat.
Renata Křížková, vedoucí Mažoretek Telč

Golf Resort Telč nabízí

Prázdniny s golfem
Dětské příměstské tábory s golfem a angličtinou pro děti ve věku 6 až 15 roků proběhnou v Golf Resortu Telč (Šiškův mlýn)
ve dvou termínech. Od 10. do 14. července a od 7. do 11. srpna. Více o programu
a podmínkách v recepci Golf Resortu Telč,
tel. 724 322 763. Možnost složení zkoušky
na HCP 54.
Přihlásit lze začátečníky i pokročilé, 10 dětí v jednom termínu.
TL 7/2017
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Vzpomínáme na 20. století

90 ROKŮ. 21. července 1927 mohli příchozí do města naposledy vidět ulici Na Baště tak, jak je zachycena na levém snímku.
V podvečer zachvátil požár domy Rajských
a Kolářů.
KONEC PLECHOVÉ OPONY. Na počátku června dostávala definitivní podobu
nejen Tyršova ulice, ale také oplocení fotbalového stadionu. „Plot proti původnímu
záměru nebudeme osazovat popínavou
zelení. K tomuto kroku přispěly i kladné reakce občanů na otevření celého prostoru, který se zajímavě otevřel a celkově
zatraktivnil. Je příjemné se při cestě
po ulici dívat na špunty z fotbalové přípravky, tělocvik dětí ze základní školy
či dominantu celého areálu, zimní stadion. Byla by škoda prostor nyní pohledově
uzavírat,“ uvedl Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje radnice.
Foto: Vladimír Švec

ZELENOU PROTI ROZTROUŠENÉ SKLERÓZE. Ve středu 31. května bylo sídlo památkářů, Lannerův dům, nasvíceno zeleně.
Památkáři tak podpořili Světový den roztroušené sklerózy. Stejného počinu se dočkaly i hrady Karlštejn a Konopiště, zámek v Hradci nad Moravicí a kostel sv. Floriána v Krásném Březně. Zelené nasvícení budov 31. 5. je celosvětový výraz solidarity a účasti s lidmi,
kteří trpí touto nemocí.
Foto: Archiv NPÚ
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VETERÁNI TELČI SLUŠÍ. Obnovená
jízda závodu Mezi dvěma branami, vozidel
vyrobených do roku 1939, přivítá 15. července na náměstí Zachariáše z Hradce mezi
45 přihlášenými vozidly skutečné skvosty.
Ty největší představuje čtenářům TL hlavní pořadatel Jiří Mátl. Bude to unikát mezi
veterány AUTOCAR M2, vyrobený v roce 1902 v USA, nebo Laurin&Klement typ

T.B. z roku 1901, první sériově vyráběný
motocykl u nás, jehož výroba započala už
v roce 1899.
Program začíná tradiční přehlídkou účastníků již v 10 hodin a bude jej provázet živá hudba a soutěže o ceny pro děti. Posléze proběhne vlastní jízda „Mezi dvěma
branami“.
Foto: Jaroslava Melicharová

SLUNEČNÍ HODINY. Díky citlivé obnově domu čp. 50 na náměstí Zachariáše
z Hradce máme nové, spíše staronové, sluneční hodiny. Zkuste si spočítat, kolik jich
v Telči máme.

Foto: Ilona Jeníčková

ÓDA NA... koncert bagrů ve Štěpnickém rybníku a silničních válců na Podolí.

Foto: Ilona Jeníčková
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KNIHOBUDKA. Fenomén poslední doby se objevil v Květinové ulici ve vyřazeném rozvaděči. I s lavičkou, když si chcete
knihu v klidu prohlédnout. TL takto chválí počin pana Jindřicha Kaupy s přispěním
paní Marie Třeské, dárkyně lavičky.
Foto: Ilona Jeníčková
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Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav,
matrací. Tel. 721 123 595.
• Hledáme BRIGÁDNÍKA na pozici MASKOT Telčského domu. Místo: Telč, kraj Vysočina. 100 Kč /hod. Pracovní doba: SO
+ NE od 11-15 hod. Výška postavy min. 170 cm. Zájemci pište
na email: info@telcsky-dum.cz
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Provádíme výuku a výcvik
v řízení osobního automobilu. Učebna na Myslibořské ulici v Telči. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz.

Inzerce v Telčských listech

Podmínky inzerce na www.telc.eu
kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Policie bude
kontrolovat cyklisty

29. července

Právě tento měsíc informovalo Krajské ředitelství Policie ČR o přípravě řady dopravně bezpečnostních akcí, které připravuje
pro nadcházející letní období. Mimo jiné
se při nich policisté také zaměří na kontroly cyklistů. Důvodem je i to, že od počátku letošního roku registrují na území
kraje 35 dopravních nehod s jejich účastí. Vedle dodržování pravidel silničního
provozu apelují na používání cyklistické

Na sobotní odpoledne 29. července připravil
místní sbor dobrovolných hasičů od 13 hodin
regionální hasičskou soutěž. Soutěž proběhne
na upravené dráze v Dačické ulici naproti restauraci Egypt. Pořadatelé počítají s účastí asi
20 družstev. „Memoriál Bohumila Machka,
jak se soutěž jmenuje, bude probíhat dvoukolově. První kolo se bude započítávat do Jindřichohradecké hasičské ligy a ve druhém kole se bude soutěžit o putovní pohár,“ uvedla
pro TL kronikářka sboru Renata Vejmělková.

Hasičská soutěž v Telči

Hasiči jedou

přilby, která zabrání těžkým úrazům hlavy,
a na řádné vybavení jízdního kola. K němu patří funkční osvětlení a také varovný zvonek. Bohužel u většiny kol nebude
tak krásný jako ten, kterým vybavoval jím
prodaná kola pan Jaroslav Skokan. Zvonek na snímku Romana Pokorného patří
mezi obdivované exponáty Muzea techniky Aleše Wimmera Na Sádkách, kde ho lze
spatřit na řadě historických kol.
Celá zpráva KŘ PČR s apelem na cyklisty
je zveřejněna v Listárně TL.

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

HZS Kraje Vysočina
Stanice Telč
Luční 586
telefon: 950 272 111, 774 150 363
jiri.fisara@hasici-vysocina.cz
TL 7/2017

Po řadě let, kdy o soutěžním družstvu telčského sboru dobrovolných hasičů nebylo
slyšet, zažíváme velkou změnu. Nejenže
se telčský tým soutěží zúčastňuje, ale soupeři s ním musí počítat. V Jindřichohradecké hasičské lize (JHHL) je po její jarní
části na pátém místě, soutěž O putovního
Ježka dokonce vede. TL o tom informovala Renata Vejmělková.
Výsledky v jednotlivých soutěžích:
15. 4. Zdešov
Velikonoční soutěž, 43. místo (51, počet
soutěžních družstev)
6. 5. Kamenice
Putovní Ježek, v prvním kole 5. místo,
ve druhém kole1. místo (12)
7. 5. Markvarec
Pelhřimovská liga, neplatný pokus (28)
20. 5. Strachoňovice
Okrsková soutěž, 3. místo (7)
27. 5. Panské Dubenky
JHHL, v prvním kole 4. místo, v druhém
kole 7. místo (15)
3. 6. Polná
Putovní Ježek, v prvním kole 3. místo,
v druhém kole 2. místo (7)
10. 6. Častohostice
Memoriál (nezařazen do žádné ligy),
v prvním kole 1. místo, v druhém kole 5.
místo (10)
10. 6. Horní Němčice
JHHL noční, v prvním kole neplatný pokus, v druhém kole 6. místo (12)

Ozve se nálezce diáře?
V pondělí 29. května dopoledne ztratil v zámeckém parku návštěvník Telče osobní diář formátu A6 v černých deskách. Obrátil se
o pomoc na redakci TL s tím, že údaje v diáři nemůže náhodný nálezce nijak využít, ale
pro majitele mají cenu „druhé hlavy“. Nálezce může diář odevzdat v IS na radnici nebo na pracovišti ztrát a nálezů MěÚ Na Sádkách. Ukážeme Telč v dobrém světle?

Hasičské zprávy
Stanice Hasičského záchranného sboru
Kraje Vysočina v Telči vyjížděla v období
od 18. dubna do 16. června k 37 událostem. Z tohoto počtu bylo devatenáct technických pomocí, osm dopravních nehod
a osm požárů, včetně planého poplachu
na požární signalizaci. Provedli jsme také
dvě cvičení, v Mateřské škole ve Staré Říši
na požár a na dopravní nehodu dvou osobních automobilů s vyproštěním zraněných
osob v Telči. Při technických pomocích
hasiči prováděli odstraňování stromů z komunikací a stromu hrozícího pádem v Lipkách v Telči, likvidace sršní a vos na veřejných místech, otevírání uzavřených prostor
při nebezpečí z prodlení, transport pacienta
nebo likvidace olejové havárie. Z dopravních nehod byla nejvážnější nehoda osobního automobilu mezi Telčí a Mysliboří
30. května, při které mladá řidička po nárazu do stromu svým zraněním podlehla.
Likvidaci požárů jsme prováděli v Jindřichovicích, Markvarticích a ve Vystrčenovicích. Ve všech případech se jednalo o požáry lesních porostů a hrabanky. Při těchto
požárech zasahovali také hasiči z jednotek SDH. U Velkého Pěčína došlo k požáru osobního automobilu, v Telči v Dačické
ulici k požáru trafostanice a v Myslibořské
ulici k požáru včelína. Při Dnu otevřených
dveří jsme téměř pěti stům návštěvníků
předvedli svou techniku a seznámili je s naší prací. S technikou jsme se také zúčastnili
oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Třeštici, Dětského dne v Telči a v Dolní Vilímči. Na stanici nás přišla
navštívit řada škol v rámci školního výletu. Součástí fyzické přípravy příslušníků je
také požární sport, ve kterém je pořádána
řada soutěží. Na okresní soutěži v Jihlavě
obsadili hasiči z Telče první místo a nejlepší závodníci reprezentovali Územní odbor
Jihlava na krajské soutěži, která se pořádá
společně s Jihomoravským krajem. Na této
soutěži, která se letos uskutečnila v Kyjově, vybojovali čtvrté místo z Kraje Vysočina a v celkovém součtu byli šestí.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Sběrový kalendář
Biologický odpad

I. - II.
17. 7.
IV.
19. 7.
III.
18. 7.
V. - VI. 20. 7.
Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic
Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní
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ZŠ Hradecká má tři
mistryně ČR

Kuchaři ze ZŠ Hradecká

Provařili se až do Prahy
Až do celostátního finále dětské kuchařské
soutěže Coolinaření se Zdravou 5, kterou organizuje Nadační fond Albert, se mezi třemi
týmy z Vysočiny probojoval tým s názvem
Cukráni (Kateřina Mezerová, Filip Beran, Michal Kříž) ze Základní školy v Hradecké ulici.
„Několik týmů této školy pozvalo na společné pohoštění klienty z Domova pro seniory.
Připravily jim párty, představily své recepty
a pohoštění a své starší přátele obsluhovaly.
Porota vybrala cukrány do finále, protože za-

ujali domácím pohoštěním – domácím chlebem s domácí lučinou a čočkovým salátem,“
vysvětlila v tiskové zprávě Eva Nepokojová,
koordinátorka Zdravé 5 Nadačního fondu Albert. „Mezi 20 finalisty z 571 soutěžních týmů z celé republiky se v celostátním finále 3.
června rozhodně neztratili. Obsadili výborné
páté místo, získali spoustu dárků a Cenu sympatie. Myslím, že to bylo největší ocenění, byli prostě sympaťáci,“ zhodnotila jejich finálovou účast ředitelka školy Miluše Remešová.

Hned tři žákyně ZŠ Hradecká získaly v tomto školním roce titul mistryně České republiky. TL o tom informovala ředitelka školy Miluše Remešová. Kateřina Svítilová ze
VI. B na závodech v POOMSE Taekwondo v Hradci nad Moravicí. Navíc reprezentovala Česko na Mistrovství Evropy v Řecku. Natálie Králová ze IV. A je mistryní ČR
v kickboxu v kategorii Pointfighting mladší
žákyně. Do třetice Nela Šedová z V. B získala se svým tanečním kolegou začátkem
května v Náchodě mistrovský titul v akrobatickém rock and rolu. „Vzhledem k takto výjimečným sportovním úspěchům jsme nominovali první dvě děvčata na Talent Vysočiny
pro rok 2017. Velké překvapení jsme zažili
v okamžiku, kdy přišlo pozvání pro Katku
Svítilovou na vyhlášení letošních cen Talent
Vysočiny do Žďáru nad Sázavou. Takže jsme
se dočkali a naše škola bude mít ve svých řadách žákyni oceněnou tímto titulem,“ s radostí zdůraznila Miluše Remešová.
Podle textu M. Remešové

Kreslíři ze ZŠ Hradecká
uspěli v Bánské Štiavnici

ÚSPĚŠNÍ CUKRÁNI. Zleva Kateřina Mezerová, Filip Beran, Michal Kříž

Foto: Archiv školy

Vystavují v městské galerii
Bohumila Doleželová

12. listopadu 1922, Prostějov / 30. prosince
1993, Telč
Přední česká malířka druhé poloviny 20. století. Absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze u profesora F. Pukla. Její dílo je inspirováno byzantskými ikonami a orientálním
uměním. Ovlivněna byla také Pablem Nerudou, mexickými malíři a španělským básníkem Garcíem Lorcou. Stala se světově známou malířkou, její obrazy jsou nejen v USA,
Mexiku, Francii, Izraeli... Do povědomí české
veřejnosti se dostala ilustracemi cikánských
pohádek. Samota po smrti blízkých ji přivedla
ke křesťanství a biblickým motivům.
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Jiří Mareš

22. dubna 1932, Brno / 6. ledna 1984, Telč
Jiří Mareš také absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Životní spojení s Bohumilou Doležalovou (1958) znamenalo pro oba
i vzájemný umělecký vliv. Byli si navzájem
prvními hodnotiteli svých děl při přísném respektování uměleckého soukromí. Jiří Mareš
byl celým svým zaměřením grafik. Vytvořil
nespočet dřevořezů a litografií. Jeho vrcholnými díly jsou monumentální sgrafita s nejčastějším motivem jeho velké lásky - koní.
Oba umělci našli poslední odpočinek na hřbitově u sv. Anny.
Podle Kdo byl kdo z telčských osobností

V mezinárodní soutěži dětských výtvarných prací Svetové dedictvo očami detí 2017
z míst zapsaných na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, kterou již po třiadvacáté pořádala Bánská Štiavnice, uspěli dva žáci ZŠ v Hradecké ulici. V kategorii
10 až 12 roků získal třetí místo Marek Špikla
a v kategorii 13 až 15 roků Markéta Dufková
druhé. Mladí telčští výtvarníci to vůbec neměli lehké. Soutěž byla obeslána 2052 kresbami jejich vrstevníků z 28 míst zapsaných
UNESCEM, která leží ve 13 zemích.
Podle TZ

„Gagarin“ má naději
na architektonickou cenu
Dopravní terminál v Hradecké ulici se zabudovanou plastikou telčského rodáka, akad.
sochaře Rostislava Magniho, připomínající první let člověka do vesmíru, v Telči lidově „Gagarin“, má naději na zisk prestižní
České ceny za architekturu. Dílo architektů
Jiřího Ondráčka, Lukáše Komína a Jaroslava Svobody bylo mezinárodní porotou nominováno s dalšími čtyřmi desítkami architektonických realizací za posledních pět let
do užšího finále. Již sama tato nominace je
ve světě architektů považována za významné ocenění daného díla.
/z/
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Filmaři objevili Panský dvůr
Další filmovou destinací v Telči, vedle
zámku nebo náměstí, by se mohl stát Panský dvůr. Rozsáhlý areál nabízí nespočet
možností pro potřeby náročných filmových
štábů. V první červnové dekádě se stal základnou pro natáčení komedie Bajkeři.
A nejen to. Některé scény se natáčí přímo v Panském dvoře. Letní komedie podle
scénáře Petra Kolečka má hvězdné obsazení. Na kola usedla trojice mladých herců –
Adam Mišík, Jan Komínek a Vojta Machuta. Ve filmu se objeví i další známé filmové
tváře Hana Vagnerová, Celeste Buckingham, Pavel Nečas, Tomáš Matonoha nebo

Michal Suchánek. Debutující režisér Martin Kopp popsal námět filmu takto: Bajkeři
jsou hlavně o mladé generaci, které je nějakých sedmnáct let, a o tom, že by tihle
mladí měli občas vytáhnout hlavy ze svých
temných pokojů, sociálních sítí, videoher,
podívat se na čerstvý vzduch a skutečně něco zažít. Vedle Panského dvora si ve filmu
zahraje také naše vlakové nádraží a okolí
města. Uvedení filmu, který se vedle Telčska natáčí také v jižních Čechách a samozřejmě v pražských ateliérech, se očekává
ještě v říjnu tohoto roku.
Podle TZ

BAJKEŘI. V Panském dvoře se před kamerou také objevili Adam Mišík a Celeste Buckingham.
Foto: Archiv Panský dvůr

Do 31. prosince

Zámecká galerie
Pyšná princezna
Výstava originálních kostýmů a rekvizit
z filmové pohádky od režiséra Bořivoje
Zemana. Pohádka Pyšná princezna letos
oslaví 65 let od natočení. Výstava přiblíží zajímavosti z příprav filmu a z natáčení.
Nejen kostým s motivem květů krále Miroslava a princezny Krasomily dostanou
na výstavě barvy. Výstava je realizována
v Zámecké galerii ve spolupráci s Barrandov Studio Praha, divize Fundus.

Sloupek nejen pro muže píše
Jan Kaleta alias Zachariáš z Hradce

Více pohledů
na parkování
Naše město je bezesporu krásné, ale život v takovém historickém sídle přináší nemálo problémů. Nebudu je vypočítávat, však je znáte.
S nadcházejícím létem se výrazněji vynořuje
jeden z nich – parkování. Za poslední roky
přibyla v okolí centra řada nových parkovišť,
takže možností je dost. Zatím i na zvyšující
se počty turistů. Ale co náměstí? Návštěvníci
si stěžují, že řady aut znehodnocují toto centrum, domorodci zase na omezování svých
práv. Pravdu mají obě strany sporu, náměstí
zaplněné auty opravdu něco ze své autenticity ztrácí. Ovšem my Telčané se potřebujeme
na něj dostat – třeba do spořitelny, knihovny,
na úřad. My tu žijeme. Ano - můžeme zaparkovat poblíž a na náměstí dojít, docela levná
parkoviště jsou přece poblíž. Ale přiznám se,
že jsem kolikrát bojoval sám se sebou, abych
si vjezd odůvodnil. Nemáme čas, to je častý
argument na leccos. Někdy si to jen namlouváme, čas je hodnota relativní. Někdo je zase
v letech a musí do svého cíle dojet nebo dokulhat. Padesátikorunová platba za hodinové
stání na náměstí rozhodně není málo. Letos
mi bylo rozhodování v letní sezóně ulehčeno
– vjet na náměstí je prostě zakázáno. Kromě
obsluhy a zde bydlících. Ulevilo se mi. Nemusím už bojovat se svým svědomím a leností. Radost z toho nemám. Ale zkrátka tam
nesmím a hotovo. A přeplněnému náměstí se
jistě také uleví, takže to chápu.
Ale abych si jen nestěžoval. Před časem bylo u nás zavedeno opatření, které nám občanům-řidičům z odlehlých částí města a okolních obcí běžný život prakticky ulehčuje.
Mám na mysli půlhodinové parkování zdarma – v prostoru u „Prioru“ nebo na bývalém
zimáku. Ne že by mi šlo o ty drobné penízky.
Ale když jedu na malý nákup, nemusím hledat po kapsách, mohu přitlačit na příslušné
tlačítko a lístek vypadne bezplatně. Není to
opatření určené pro turisty, ale právě pro nás
– domorodé občany. Zasloužíme si to malé
zvýhodnění. A je to příjemné.
Zkrátka – nic není jen černé nebo bílé, špatně
nebo dobře. A neuškodí dívat se na věci i jinýma očima. Nejenom svýma – co se mi hodí a co ne. A nakonec se přizpůsobit obecné
potřebě i za cenu menšího pohodlí.

Spolek přátel Muzea české reformace zve na výstavu

Vyprávění velkolhotecké lípy
SAMÝ PRINC. Při oblíbených dětských prohlídkách se to na zámku princi jen hemží.
Foto: Archiv SZ Telč
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Výstava bude neomezeně volně přístupná v budově bývalé márnice vedle tzv. horního
kostela ve Velké Lhotě.
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10 let se Sdílením

Telčsko:

Dětí vědí, jak vypadá stáří
Dvě akce spojily v nedávné době v Telči nejmladší generaci s tou nejstarší. Někteří žáci
Základní školy v Hradecké ulici oslavili 31.
května svůj svátek, Den dětí, v Domově pro seniory na Starém Městě a do DZR Senior Home ve Štěpnici zavítalo hned několik skupin
dětí z mateřských škol.
„Hlahol, smích, sportovní zápolení patří
ke každé dětské oslavě. Nebylo tomu jinak,
ani na té v prostorách Domova pro seniory,“
napsala TL Lenka Pelejová a doplnila, „překážkovou dráhu, kterou jsme pro děti připravili, zvládaly bravurně popředu i pozadu. ,Žirafí krk´ v podobě koštěte s motivem zvířecí

kůže a nazdobených papírových ruliček se líbil jak jim, tak dospělým. A při skládání vzorců z barevných dřívek se obě generace doslova předháněly.“ Do Senior Home ve Štěpnici
přišel „ohlásit“ jaro dětský folklorní soubor
Krahuláček s nápaditým vystoupením Krahulecký jarmark. Děti z MŠ v Radkově zde
zatančily a zazpívaly jarní písničky a na louku plnou květin pozvaly klienty Senior Home v Májové pohádce děti z telčské mateřské
školy, informovala TL Zdeňka Škarková z tohoto sociálního ústavu.
Podle zpráv Lenky Pelejové (DpS)
a Zdeňky Škarkové (DZR).

Sdílení, o. p. s., pořádá v neděli 6. srpna ve spolupráci s Městem Telč, Státním
zámkem Telč a agenturou Prázdniny v Telči akci s názvem Běh městem šťastných
lásek. Jedná se o první ročník benefičního sportovního happeningu pro běžce i neběžce v rámci tradičního Dne Sdílení. Trasa je vhodná i pro rodiny s malými dětmi.
Na adrese bit.ly/behmestemstastnychlasek
se lidé mohou registrovat a zakoupit trička
již nyní. Běh není měřený, každý účastník
akce dostane po proběhnutí cílem medaili.
Patronem akce je telčský kulturista Jakub
Caha. Výtěžek použije nezisková organizace na nákup nového automobilu pro domácí hospicovou péči.
Jana Bělíková

Sdílení, o.p.s.
Masarykova 330, 588 56 Telč
sdileni.telc@gmail.com, 777 574 975
www.sdileni-telc.cz, IČO: 226 733 77

Kamenný džbán
zahájil
Pavlem Kouteckým
Na Mateřskou školu v Radkově jsme zatím v TL trochu zapomínali. Napravujeme to a připomínáme ji vystoupením v DZR Senior Home ve Štěpnici, které se podle ohlasů moc líbilo.
Foto: Zdeňka Škarková

Vedle smíchu a sportovního zápolení byl na oslavě Dne dětí v DpS na Starém Městě také čas
na vážný rozhovor, dokazuje snímek Evy Pavlíčkové.
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V množství nabídek kulturních zážitků, které letní Telč nabízí, by neměl zapadnout počin vinotéky Kamenný džbán
v čp. 41 na náměstí Zachariáše z Hradce.
Do sezóny vstoupila výstavou unikátních
fotografií známého filmového dokumentaristy Pavla Kouteckého, kterého u široké veřejnosti proslavil dokument Občan
Havel, neotřelý pohled do zákulisí prezidentského období Václava Havla. „Místní určitě zaujmou snímky z běžného života města, které Pavel Koutecký za svých
pobytů v Telči pořídil,“ zve na výstavu
v netradičním prostoru provozovatelka
vinotéky Vlasta Klusáková. Výstava zde
bude instalovaná po celou letní sezónu.
Po ní počítá V. Klusáková s obměnou vystaveného souboru za další snímky Pavla
Kouteckého. Ten je filmovými odborníky považován za předního českého tvůrce
dokumentárního filmu 80. a 90. let. Výstava fotografií Pavla Kouteckého (1956
– 2006) má i velký telčský podtext. Jeho
předkem byl Antonín Voříšek, telčský notář a dlouholetý starosta zdejšího Sokola.
Po tragické smrti v roce 2006 byly ostatky Pavla Kouteckého uloženy v rodinném
hrobě na hřbitově u sv. Anny.
/z/
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Opět jako na houpačce

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 5. do 18. 6. 2017.

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

14,1°C
1016,6 hPa
35,7 mm
30,9°C, 30. 5.
v 18,19 hod.
-3,0°C, 16. 5.
v 7,49 hod.
30,4 km/h, 19. 5.

Počasí v Telči

www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Počasí v květnu
Oblačnost byla po celý měsíc proměnlivá, ale převažovala spíše velká. Aby bylo
po celý den úplně zataženo nebo naopak
jasno, tak to se stalo jen ojediněle. Bouřek nebylo mnoho – jenom několik kolem
poloviny a koncem měsíce. Denní maxima se od začátku měsíce do 8. 5. pohybovala v mezích 13 až 18°C. Ve dnech 9. až
11. 5. se prudce ochladilo. Dne 9. 5. bylo denní maximum jen 7°C a vyskytla se
i přeháňka sněhových krupek. Následující ráno 10. 5. bylo nejchladnější. Minimální teplota byla -3°C a přízemní -6°C.
Ještě ráno 11. 5. bylo přízemní minimum
-2°C. Poté se rychle oteplovalo a 12. 5. bylo maximum již 21°C. Byl to téměř klasický vpád studeného vzduchu spojovaný
se svátky zmrzlých mužů. Podle kalendáře
tentokrát o pár dní dříve. Takové nízké teploty zvláště v údolních polohách pochopitelně měly následky. Pomrzly nakvetlé
jahody, třešně a další ovoce, i mladé výhonky vína ve sklenících. V dalším vývoji
počasí už do konce měsíce dosahovala maxima od 16°C postupně i přes 25°C a koncem měsíce i 30°C. Těch 30°C překročila
teplota dne 30. 5. a byl to tak první letošní tropický den. Srážky padaly převážně v první polovině měsíce sice často, ale
byly jen slabé. Trochu více, kolem 15 mm,
napršelo až při večerních a nočních bouřkách 30. května.
Měsíc hodnotíme teplotně jako mírně nadnormální, srážkově mírně podnormální.
Jaro se zdálo zprvu srážkově nadějné,
ale nyní už je vláhy zase málo.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
TL 7/2017
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Sport

Fotbal má po sezóně

„A“ udrželo I. A, „B“ postupuje

Fotbal

Konečná tabulka krajské I.A třídy
1. TKouty
22 71:30
2. Budišov-Nárameč 22 39:27
3. Třebíč B
22 65:31
4. Vladislav
22 36:26
5. Herálec
22 45:38
6. Nové Syrovice
21 46:45
7. Vrchovina B
21 41:40
8. Šebkovice
22 41:38
9. Žďár n.S. B
22 36:43
10. Třešť
22 34:53
11. Telč
22 23:36
12. Želetava
22 41:67
13. Hrotovice
22 40:62
14. Rantířov
22 36:58

53
38
37
36
35
34
33
26
26
23
22
22
21
20

Basketbal

Konečná tabulka Waldviertel Sparkasse CUP
1. UBBC Gmünd
6 477:299 12
2. TJ Studená
6 414:355 10
3. BK Nová Bystřice 6 374:441 8
4. BK Žabaři Telč
6 309:479 6

Florbal

Konečná tabulka Regionální liga
1. Č. Krumlov-Velešín 20 129:80
2. Písek
20 125:69
3. Třeboň
20 137:87
4. Žďár n. S. B
20 120:86
5. Okříšky- Kněžice 20 108:95
6. H. Brod B
20 95:126
7. Pelhřimov B
20 94:104
8. Lišov
20 132:128
9. Kaplice
20 115:137
10. Telč
20 92:132
11. M. Budějovice
20 57:160

49
44
42
35
35
26
26
23
21
14
5

Konečná tabulka Ligy Vysočiny
1. FBŠ Jihlava B
24 206:80
2. Sabots Jihlava
24 102:81
3. Třebíč
24 193:95
4. FBC Apoly
24 130:118
5. Třebíč B
24 160:149
6. Žďár n. S. C
24 161:150
7. Okříšky B
24 113:135
8. N. Město n. M.
24 98:144
9. Telč B
24 126:183
10. SK Jihlava
24 79:120
11. Přibyslav
24 105:172
12. Bystřice n. P. B
24 114:190
13 Světla n.S.
24 104:174

65
58
54
38
34
33
31
28
27
25
21
20
16
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Pro fotbalový oddíl SK Telč skončila v červnu další sezóna. V napínavém závěru krajské
I. A třídy se v předposledním kole podařilo
A mužstvu udržet pro Telč druhou nejvyšší
krajskou soutěž. Ty, kdo sledovali jeho jarní výsledky, napadá otázka: Nedisponuje oddíl dvěma týmy? Ten první „smetl“ suveréna
soutěže, Kouty, na jeho hřišti 1:5, stejně dopadla doma ambiciózní Vladislav, uspěl také
ve Žďáru nad Sázavou. „Druhý“ tým prohrál
na vlastním hřišti s mužstvy ze spodních pater tabulky, s Třeští, Šebkovicemi... Na otázku TL odpovídá Radek Kříž, manažer fotbalového oddílu SK Telč: Je to dáno především
skutečností, že disponujeme mladým mužstvem, které ještě nemá dostatek zkušeností
a má problémy se hrou do dobře organizované
obrany. Na venkovních hřištích tvoří především domácí týmy a my hrajeme na jednoduché rychlé protiútoky. A když se k tomu přidá i trochu štěstí, tak vznikají takové výsledky
jako ve Vladislavi a Koutech. Vedle A týmu

měl oddíl zastoupení B týmem v okresní IV.
třídě a ve všech mládežnických soutěžích.
Zde vedení oddílu udělali radost hráči „béčka“ postupem do III. třídy a hlavně výsledky
starších a mladších žáků. První svou skupinu
krajské soutěže vyhráli, druzí skončili na pěkném třetím místě. S fotbalem se neloučíme ale
na dlouho. Již na začátku srpna začíná nový
ročník všech soutěží. Radek Kříž v tuto chvíli
říká: Přihlásili jsme do soutěží všechna mládežnická mužstva – mladší přípravku, starší
přípravku, mladší žáky, starší žáky a dorost,
což činí přibližně 80 dětí, o které se tímto způsobem staráme. Seskládat rozpočet nebude
jednoduché, jelikož téměř všichni budou hrát
krajské soutěže a budou jezdit po celém kraji. Co nás ovšem trápí úplně nejvíc, je otázka
personálního zajištění jednotlivých týmů. Proto hledáme dobrovolníky, ať už z řad rodičů
nebo jiných příznivců fotbalu, kterým dělá radost pracovat s dětmi a mladými lidmi. Chtěl
bych je tedy touto cestou pozvat mezi nás. /z/

O střevíček z pohádkové Telče
- O střevíček se letos v Telči ucházelo celkem
43 skupin.
- Ani v letošním ročníku nechyběli kluci. Tentokrát byli z Pelhřimova a z Tršic.
- Rozhodovala šestičlenná porota, a o tom, že
to nebylo rozhodování jednoduché, svědčí fakt,
že v kategorii minikadetek měly tři skupiny
na prvních třech medailových místech shodný
počet bodů – o rozdělení medailí tak rozhodla
známka, kterou získaly týmy od technické porotkyně Ing. Martiny Doležalové.
- Poprvé zůstaly domácím mažoretkám čtyři hlavní ceny.
- Soutěž se konala v duchu pohádky Pyšná
princezna, a tak nechyběla ani soutěž o to, kdo
nejrychleji zaváže střevíček. Cenu si vybojova-

ly mažoretky z Moravských Budějovic.
- Rozdalo se 650 perníčků ve tvaru telčských
domů a dárků.
- Záznam z celého dne byl možný sledovat online a je stále v archivu na www.vysilamezive.cz
- Snědlo se 200 palačinek.
- Mažoretky dokázaly, že k malebné a krásné
Telči prostě patří.
- Fotogalerie, video sestřih z celého dne a výsledky na www.mazoretkytelc.cz
- Organizátoři děkují všem, kdo soutěž podpořili a pomohli při realizaci celého projektu.
- Děkujeme rodičům telčských mažoretek
za pomoc a organizaci.
- A co bylo i v letošním roce prima - nepršelo!
Renata Křížková

Foto: Stanislav Kašpar
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Zimní stadion není jen o hokeji

Děti do bruslí. Se Štěpánkou Ryklovou
Projekt bývalého extraligového hokejisty
Zdeňka Ondřeje (HC Pardubice, Bílí Tygři
Liberec), který probíhá v Jihočeském kraji a na Vysočině, našel odezvu i na telčském
zimním stadionu. Jeho cílem je naučit děti
předškolního věku a žáky 1. stupně základních škol správně bruslit pod odborným metodickým a trenérským vedením zkušených
trenérů. Tuto zodpovědnost převzala na telčských kurzech jihlavská krasobruslařka Štěpánka Ryklová. Nejednoho čtenáře TL překvapí její blízký vztah k Telči. Její maminka
Zdeňka Němcová maturovala na telčském
gymnáziu v roce v roce 1981. Studentka Ji-

hočeské univerzity v Českých Budějovicích
se od tří let věnuje závodně synchronizovanému bruslení. S týmem Starlets je několikanásobnou mistryní ČR. Aktivní Štěpánka
nám také prozradila, že se věnuje i in-line
bruslení a v Jihlavě vede jeho výuku. Do projektu Děti do bruslí se v Telči mimo místních škol zapojily také školy z Dačic, Třeště, Studené, Pavlova, Nevcehle a Urbanova.
Školáci do kurzů dochází v rámci výuky tělesné výchovy v průběhu školního roku, děti z mateřských škol se školou, do které dochází, upřesnila Š. Ryklová. Více o projektu
Děti do bruslí na http://detidobrusli.cz/ /z/

Basketbal hledá mladé
Ke konečné tabulce přeshraniční basketbalové soutěže WSPK uvedl pro TL Milan Maleček: Poslední místo se dalo očekávat. Telčský basketbal zažívá generační obměnu.
Dlouholetí zkušení hráči ukončují kariéru
a my zbylí se snažíme je nahradit mladými.
Rád bych touto cestou oslovil kluky od 15
let. Mají možnost okusit rovnou atmosféru mistrovských zápasů. Ani v nadcházející
sezoně není naším prioritním cílem obsadit
čelní příčky, ale omladit kádr a udržet košíkovou v Telči. Přeci jen jsme vloni oslavili 25. výročí, což je zavazující. Samozřejmě
se snažíme své nástupce i sami vychovávat.
Ve spolupráci s DDM vedeme kroužek, kam
dochází děti od 5. třídy, ale pro ně je soutěž
dospělých příliš. Pro tuhle věkovou kategorii pořádáme ve spolupráci s okolními týmy
(Velké Meziříčí, Nová Bystřice, Studená,
Jemnice) turnaje. I v této věkové kategorii
stále nabíráme zájemce (kluky i holky).
Stačí sledovat nabídku DDM.
Pokud by se přihlásil dostatečný počet zájemců, rád bych otevřel i přípravku - minibasketbal (jakési míčové hry) pro děti od 5 let.

Florbal

BRUSLÍ ŠTĚPÁNKA. Než budou telčské adeptky bruslit jako jejich trenérka Štěpánka
Ryklová (vpravo), ještě nějakou dobu potrvá. Čeká je, stejně jako kdysi ji, nespočet hodin
tréninku a zapálení pro sport. Pak se jí určitě časem třeba vyrovnají.

Každý vyhrává

Mažoretky

Dětský fotbálek u Roštejna O bodlinku jihlavského
I v letošním roce u rybníka Roštejn probíhá ježka. Jak jinak, než úspěšně
úspěšná dětská fotbalová liga. Letos proběhne
už pátý ročník. Turnaje, které se konají každý
prázdninový pátek od 16 hodin, jsou určeny
pro všechny děti ročník narození 2004 (holky 2003) a mladší. Děti, které přijdou v pátek
před 16. hodinou, jsou náhodně rozlosovány do skupin a následně cca 1,5 hod. probíhá atraktivním způsobem samotný turnaj. Výsledky se sčítají s tím, že poslední prázdninový
pátek, tedy 25. srpna, bude velké finále o řadu
atraktivních cen, medailí a pohárů.
Turnaje se zúčastňují jak již zkušení fotbalisté, tak úplní začátečníci. Systém turnaje je
nastaven tak, že může vyhrát kdokoli. Turnaj pořádá SK Telč ve spolupráci s Bufíkem
U Roštěnky. Více informací a zajímavostí je
na webu: http://rostejnskaliga.webnode.cz
Kluci, holky, přijďte, stojí to za to!
Vladimír Švec, SK Telč
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10. června se všechny skupiny Mažoretek
Telč zúčastnily v Jihlavě nepostupové soutěže O bodlinku jihlavského ježka. Jak je
u nich již tradicí, z krajského města se vrátily s medailovými umístěními. Poupátka
vybojovala druhé místo, Růžičky v kategorii kadetek vyhrály a získaly tak zlato.
Se skladbou Od zítřka máme dovolenou je
to již jejich pátá zlatá v tomto roce. Juniorky pak v Jihlavě také skončily na medailovém místě, byly druhé.
Podle Renaty Křížkové

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

V sobotu 27. května se ve sportovní hale ZŠ
v Hradecké ulici konal na závěr florbalové sezóny Dětský florbalový den pro všechny. Zúčastnilo se ho přes 70 hráčů všech kategorií,
kteří soutěžili v nejrůznějších disciplínách.
Jaroslav Novák

Orli druzí v Kněžicích
Florbalisté Orla Telč uzavřeli tuto sezónu
v sobotu 10. června Memoriálem Vojtěcha
Koreše v Kněžicích. Na turnaji, kterého se
účastnilo 6 mužstev, obsadili pěkné druhé
místo, když ve finále podlehli 1:7 výborně
hrajícím Okříškám. Na třetím místě byly domácí Kněžice a na čtvrtém Měřín. Telč zde
reprezentovali Prokop Kadlec, Jan Muchin,
Jiří Tomandl, největší zásluhu na úspěchu
však mají golman Ondřej Kučera a Adam Jirásek, který vstřelil celkem 10 branek. dk

Jen telegraficky

RALLYE WRC
Na Sardinské rallye 2017, která se jela 9. až
11. června na jihu Itálie, skončila norská posádka Mads Ostberg se spolujezdcem Ole
Floenem (Ford Fiesta WRC 2017) s českým
týmem v čele s telčskými mechaniky Martinem Šmachem, Janem Doležalem a Petrem
Novákem na devátém místě.
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Kulturní kalendář

1. 9.
14.00
Rozloučení s létem na ZASTÁVce
Tradiční akce pro veřejnost

Telčské léto 2017

ZASTÁVka nabízí
Nabízíme rodičům, kteří vědí, nebo kteří se
domnívají, že jejich děti tráví svůj čas na ZASTÁVce, možnost projít si náš klub a seznámit se s principy nízkoprahovosti a s druhy
služeb, které dětem poskytujeme.
Zveme vás kdykoliv mimo otevírací dobu.
Pracovníci jsou na klubu během prázdnin
v pondělí a v úterý od 11:00 do 15:00 a v pátek od 9:00 do 15:00.

Pro letní měsíce je Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí města Telče
od června do září 2017 uveden v samostatném tisku Telčské léto 2017. K dostání v Telčských listech 06/2017, na Informačním centru
na radnici a v Městské galerii Hasičský dům
na náměstí Zachariáše z Hradce.

Koncert
6. 7.
19.00
sál ZUŠ
Visegrad ConneXion
Koncert se koná v rámci projektu 21. Mezinárodního klarinetového festivalu v Žirovnici.
Vystoupí špičkoví mladí interpreti z prestižních univerzit Visegradské čtyřky. Zazní
skladby J. V. Stamice, L. van Beethovena, W.
Lutoslawski, C. Saint Säense, G. Conessona.
www.clarinetart.cz

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Otevírací doba během prázdnin:
Klub: pondělí, úterý 15:00 - 19:00 hod.
Veškeré programy budou realizovány podle
počasí a situace na klubu, a proto sledujte
upřesnění termínů na webových stránkách
a facebooku ZASTÁVka Telč.
Výlet do zábavního parku Robinson v Jihlavě. Letní večerní kino s posezením na terase.
Velká vodní bitva. Exkurze do protialkoholní
záchytné stanice Jihlava. Turnaj v líném tenise. A koupání…

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

Chovatelé
9. 7.
7 – 10 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Farmářský
a

řemeslný trh
v Telči
22. července

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

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města
Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí
Prohlídka je možná po objednání v Informačním centru na radnici - osobně, tel.
567 112 407
e-mail info@telc.eu
Časy prohlídek úterý až neděle 10.00, 11.00,
13.00, 14.00, 15.00 hod. Max. počet osob
ve skupině 20.

sobota 8. července v 19 hodin

Jazzový mázhaus ZUŠ
Účinkují:
Swing trio Telč & Sestry Tomanovy & hosté

25. výročí zápisu Telče na Seznam UNESCO a 490 let od narození Zachariáše z Hradce

Již za měsíc 18. - 19. srpna Zrození nového věku Telče
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
Historické slavnosti se ponesou v duchu odkazu
Zachariáše z Hradce. Vrátíme se do 16. století, připomeneme si 490 let od jeho narození a slavnostní
předání rodové linie pánů z Hradce po meči.
Zásluhou Zachariáše z Hradce se město Telč
za dalších několik století dostalo na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
a v roce 2017 si prostřednictvím Historických slavností připomeneme 25. výročí zapsání historického
centra Telče na tento prestižní seznam.

11. - 19. srpna Divadelní dílna

Letní divadelní dílna na Panském dvoře, prezentace divadelního představení „Divadlo na rybníce“
na Historických slavnostech 18. a 19. srpna. www.
panskydvurtelc.cz, www.tejp.cz, www.telc.eu
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Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

4. – 6. 7. - Rock for people
Festivalpark Hradec Králové
Jeden z největších a nejstarších letních hudebních open-air festivalů – známé hvězdy
i objevy mezinárodní a tuzemské hudební
scény z rockových hudebních vod. Bohatý
doprovodný program s workshopy, diskusemi či divadelními představeními. Tři dny
skvělé zábavy a výjimečných zážitků!

CHEB

21. - 22. 7. - Letní bláznění
- cirkus v Krajince

JINDŘICHŮV HRADEC

22. 7. - Hradozámecké slavnosti
Historické tržiště, ukázky řemesel, život v táboře, ukázky zbrojí a zbraní, turnaj, dětské hry, netradiční noční prohlídky.
Místo konání: státní hrad a zámek Jindřichův Hradec.

KUTNÁ HORA

červenec a srpen - Kutnohorské léto
Celoprázdninový kulturně zábavný festival plný zážitků.

LITOMYŠL

7. 7. - 28. 8. - Toulovcovy prázdninové
pátky 2017
18:00 a 19:30 hod.
Každý pátek o prázdninách se koná
na Toulovcově náměstí pohádka nejen pro
děti a folkový koncert nejen pro dospělé.

POLIČKA

14. - 15. 7. – Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v jedinečném prostředí poličského parku u hradeb. Hudba, dětská divadla, výstavy, dětský koutek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ

28. 7. - 13. 8.
- Prázdniny v Telči a Parní léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla,
výstavy. Jízdy parním vlakem.
Expozice historie železniční dopravy.

TŘEBOŇ

10. - 15. 7. - Třeboňská nocturna
Letní festival klasické hudby na atraktivních místech města Třeboně.
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1. 7.
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Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Anna

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

Blahopřání
Blahopřejeme Jaroslavu Veselému, který jako poslední narozený 16. 6. 1926
na telčské věži sv. Jakuba, se dožívá 91 let.
Celá rodina přeje hodně zdraví a pohody.
Manželka s rodinou
Zároveň se 2. 7. 2017 manželka Marie Veselá dožívá 85 let.

Poděkování Sdílení
Ráda bych touto cestou poděkovala pracovnicím Sdílení Telč za pomoc při výběru a zapůjčení mobilního chodítka. Přineslo mi velkou úlevu při chůzi a umožňuje mi pohyb
mimo byt.
Růžena Plucarová, Telč

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Sára Motáčková, Štěpnice
Zbyšek Procházka, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Miloš Polický, Chlístov
a Lucie Šulerová, Třebíč
Lukáš Doskočil, Telč
a Tereza Márová, Staré Sedliště
Miroslav Rejzek, Cvikov
a Pavla Bartošová, Cvikov
Ondřej Praxl, Telč
a Lenka Korandová, Telč
Jan Tichý, Telč
a Iva Špringerová, Telč
Jan Zachoval, Jihlava
a Lenka Lovětínská, Telč
Jan Procházka, Jihlava
a Barbora Salašová, Jihlava
Ladislav Kubricht, Litvínov
a Hana Hezinová, Třešť
Jaroslav Plavec, Dolní Cerekev
a Michaela Kolářová, Praha
Antonín Málek, Markvartice
a Sylva Pokorná, Markvartice
Michal Mikeš, Rohozná
a Lucie Policarová, Rančířov
Jiří Vala, Telč
a Petra Ondráková, Telč

Opustili nás

Milan Svoboda, Černíč
Zdeněk Tůma, Vanov
Eva Vondráková, Podolí
Lubomír Kremlička, Mrákotín
Anežka Nováková, H. Myslová
Stanislav Puchler, Štěpnice
Tomáš Schützner, Staré Město
Lukáš Konopásek
Marie Chalupová, Staré Město
Tomáš Chalupa, Strachoňovice

69 let
68 let
86 let
65 let
64 let
82 let
66 let
42 let
90 let
87 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny
u narozených dětí na základě písemného
souhlasu obou rodičů, u sňatku na základě
písemného souhlasu obou novomanželů
a u zemřelých podle úmrtního oznámení
zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).
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TŘEŠTICKÉ VEJTŘASKY V PRAZE. V sobotu 20. května se na oslavách 110. výročí založení automobilky Praga představila v hlavním městě třeštická, dnes již slavná, dřevěná Praga V3S autora Radima Poledny. Na výstavišti před budovu Autoklubu v Opletalově ulici budila mezi 175 veterány velký obdiv. Pozoruhodné univerzální dílo vzniklo
v rámci projektu „Sochy“ Mikroregionu Telčsko. Více jsme o ní psali v TL 6/2013. Třeštickou vejtřasku pozval do Prahy majitel největší sbírky automobilů zn. Praga v republice pan Emil Příhoda. A jak se dřevěná „socha“ do Prahy dostala? Stylově. Na návěsu
skutečné třeštické hasičské vejtřasky.

MYSLIBOŘ A VÍCEKOLA. Řadu let patří k sobě. Snímek z letošního ročníku
27. května pořídila Marie Havlíková.

NA KOLE. DO MANŽELSKÉHO
SVAZKU. Až z dalekého Cvikova si
na ostrůvku uprostřed návesního rybníka v Mysliboři řekli 27. května ANO novomanželé Rejzkovi. Pravidelní účastníci
tamního srazu vícekol nemohli na vlastní svatbu přijet jinak než na kole, vlastně
dvojkole/tandemu. Historická událost pro
obec i telčskou matriku.

Foto: Ivo Jelínek/Vilíkův svět

DĚTI DO BRUSLÍ. Celoroční provoz zimního stadionu umožnil zapojení škol Telčska, Dačicka a Třešťska do projektu Děti do bruslí, který probíhá v průběhu školního roku. Více o něm na str. 21.
Foto: Vladimír Čeřovský
str. 24

TL 7/2017

