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LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

Dva všední dny
Najít v květnu dva dny, kdy se v Telči nebo
okolo ní nic „nedělo“, téměř nešlo. Nebyly to ani čtvrtek třetího nebo úterý patnáctého. Téměř bez povšimnutí vzlétly dopoledne 3. května z náměstí tři horkovzdušné
balóny francouzských pilotů. Jinde událost
roku... A patnáctého května? Ten den zveřejněný materiál Ředitelství silnic a dálnic
se Telče zásadně dotýká. Byť ve vzdálené
budoucnosti. Druhá fáze české dálniční sítě má místo nynějšího paprsčitého tvaru
se středem v Praze republiku „obkružovat“ a má spojit krajská města. Nás na této
futuristické vizi může těšit, že také počítá
s modernizací „naší“ silnice I/23 spojující České Budějovice s Brnem a s obchvaty sídel na její trase. Snad to není apríl, ale
naděje pro příští generace.
/z/

Foto: Ilona Jeníčková

Dny otevřených dveří
Lannerův dům, sídlo NPÚ
8. června od 9 do 16 hodin

Úpravna vody Nová Říše
15. června od 10 do 16 hodin
16. června od 10 do 14 hodin
Přihlášky pro zájemce z řad základních
a středních škol na odkazu:
1url.cz/@vas
Pro zájemce z řad veřejnosti je
možnost navštívit ÚV Nová Říše
kdykoliv ve výše uvedených termínech
s tím, že exkurze budou probíhat vždy
v celou hodinu (10.00, 11.00 atd.).

Zdroj: ŘSD, repro pro tisk Roman Pokorný

Příloha: Telčské léto

Z jednání rady města
85. schůze - 18. dubna
--RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Jednotě Orel Telč ve výši
24 579 Kč.
--RM schválila zveřejnění záměru pronájmu suterénu budovy č. p. 388 – Okalu
u rybníka Roštejn na dobu určitou do 31.
prosince 2018.
--RM schválila zrušení veřejné zakázky
na akci „Most na hrázi Roštejnského rybníka“.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Cyklostezka po hrázi rybníka Roštejn“,
složení komise pro hodnocení nabídek
a návrh firem pro oslovení.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Cyklostezka Telč – Lipky (část odpočívadla)“ a složení komise pro hodnocení
nabídek.
--RM schválila zrušení veřejné zakázky
Cyklostezka Telč – Lipky, část cyklostezka kolem rybníku Nadymák, vyhlášení veřejné zakázky na samostatnou lávku
přes rybník Nadymák a vyhlášení veřejné
zakázky na rekonstrukci cyklostezky, nové osvětlení, založení lávky a řešení části
opěrné zdi.

86. schůze - 2. května
--RM schválila navýšení rozpočtu Informačního centra o 63 tis. Kč na předfinancování projektu na podporu TIC v Kraji Vysočina a navýšení rozpočtu odboru
kultury o 200 tis. Kč na předfinancování
projektu „Prezentace památky UNESCO
Telč“.
--RM schválila podání žádostí do grantových programů Fondu Vysočiny „Rozvoj
Vesnice 2018“ a „Odpady 2018“.
--RM vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 3 v Domě s pečovatelskou službou ve Špitální ul.
--RM schválila pronájem části pozemku parc. č. 72/1 o vým. 26 m2 za účelem
„Místo pro instalaci a provoz dobíjení
stanice pro elektromobily + dvě parkovací místa“.
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši 97 000 Kč na úhradu kupní ceny pozemku parc. č. 7750/1.

Konzultační den
rady města
středa 13. 6. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.
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23. zasedání zastupitelstva města

Opraví se další památky na náměstí
V pondělí 23. dubna se v zasedacím sále na zámku zúčastnilo zasedání zastupitelstva města 18 členů. Omluveni byli
Bedřich Burian. RNDr. Pavel Macků a Radek Doležal.
Zastupitelé nejprve schválili koupi pozemků v budoucí obytné zóně v ulici Dačická
parc. č. 2365/3 o výměře 2345 m2, parc.
č. 2373/1 o výměře 340 m2, části parc. č.
2328/44 o výměře 518 m2, části parc. č.
2333 o výměře 1358 m2 za kupní cenu
ve výši 250,- Kč/m2. Dále byla schválena
směna části pozemku parc. č. 7516/3 o výměře 60 m2 za pozemek u rybníka Roštejn
parc. č. 7167 o výměře 66 m2. Zastupitelé
schválili rozdělení finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón pro rok 2018 jednotlivým žadatelům.
Pro letošní rok stanovilo Ministerstvo kultury ČR celkovou kvótu pro obnovu památek v městské památkové rezervaci ve výši
1.210.000,- Kč, která se vyčerpá celá (z toho 235 tis. Kč na obnovu průčelí do náměstí bývalého jezuitského gymnázia č.p.
3, 410 tis. Kč na celkovou rekonstrukci
střechy domu č.p. 9, 205 tis. Kč na opravu
fasády domu č.p. 49, 290 tis. Kč na opravu
hospodářských budov domu č. 15 a 70 tis.
Kč na opravu vrat a vstupních dveří měšťanského domu č. 43).
Dále bylo schváleno bezúplatné nabytí
pozemků od Státního pozemkového úřadu pod nově vybudovanou cyklostezkou
v Lipkách a pod novou komunikací v Radkovské ulici. V dalších dvou bodech programu bylo schváleno vzájemné darování

nemovitých věcí mezi Městem Telč a Krajem Vysočina. Město Telč daruje kraji část
pozemku parc. č. 7080/3 zastavěnou silnicí II/406 ve směru na Studnice. Kraj Vysočina daruje městu Telč pozemky ve sportovním areálu v Hradecké ulici - parcely
č. st. 2181 o výměře 20 m2, č. 609/6 o výměře 3895 m2 a č. 609/7 o výměře 240
m2. Zastupitelé také zvolili dva navržené
kandidáty za přísedící u Okresního soudu
v Jihlavě na funkční období 2018-2022,
Bedřicha Buriana a Vladislava Veselého.
Jelikož se blíží konec stávajícího volebního období zastupitelstev obcí, byl součástí programu i bod „stanovení počtu členů
zastupitelstva města ve volebním období 2018-2022“, jak ukládá zákon o obcích. Schváleným usnesením byl tento počet stanoven opět na 21 členů. Posledním
bodem programu před závěrečnou rozpravou byl bod „pořizování audiovizuálního
přenosu a zpřístupnění archivovaných záznamů z jednání zastupitelstva“, navržený zastupitelem Ing. Jiřím Pykalem. K tomuto bodu byla vedena poměrně obsáhlá
diskuze. Pro přijetí usnesení, aby se od 1.
7. 2018 pořizoval oficiální přímý hlasový a obrazový přenos ze zasedání zastupitelstva a zpřístupnil archivovaný záznam
těchto přenosů bylo 5 členů, 5 členů bylo proti a 8 členů se zdrželo. Navrhované
usnesení tedy nebylo schváleno. 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

Veletrh sociálních služeb
Ve čtvrtek 21. června proběhne od 10 do 17
hodin na náměstí Zachariáše z Hradce „veletrh“ sociálních služeb telčského mikroregionu. Akce je součástí projektu Mít úsměv
ve tváři, v mládí i ve stáří – Sociální služby v Telči pro seniory a pečující 2018.
Vedle prezentace poskytovatelů sociálních
služeb v mikroregionu budou na veletrhu
představeny aktuální projekty z této oblasti a vyhlásíme vítěze výtvarné soutěže Mít

úsměv ve stáří a také představíme naši společnou kuchařku na téma vaření seniorů
a dětí, uvedla pro TL Marika Krejčí, ředitelka DpS ve Špitální ulici, která je současně garantem zmíněného projektu a dodala:
Veletrh bude mít také bohatý doprovodný
program, na kterém se budou podílet žáci
místních škol a třeba také seniorky z Klubu
důchodců. A nebude chybět ani dechovka.
Podle TZ

Po uzávěrce

Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října
Počet podpisů na peticích k podpoře kandidátní listiny nezávislého kandidáta nebo sdružení
nezávislých kandidátů v Telči je v prvním případě 161 a ve druhém 374. Zastupitelstvo města ve volebním období 2018 – 2022 bude mít v Telči opět 21 členů (UZ 216-17/23/2018).
Obvyklý volební servis od příštího čísla.
TL 6/2018

Radosti a starosti telčského starosty
Schody nad Belpskou lávkou

Určitě mi dáte za pravdu, že po svém vybudování v roce 1998 se stala Belpská lávka
jednou z nejfrekventovanějších pěších cest
ve městě. A taky mi určitě dáte za pravdu,
že jít od ní na jaře nebo na podzim po cestě
ke gymnáziu je kvůli blátu velký problém.
Teď ho snad definitivně vyřešíme. Na vydláždění obou cest od lávky do Hradecké
ulice v hodnotě 1,5 milionů korun se nám
totiž podařilo získat dotaci ze SFDI. Firma

Další zahajovanou akcí bude revitalizace
sportovního areálu u škol v Hradecké ulici.
Tady po dohodě s oběma školami a s Krajem Vysočina vznikne zcela nové sportoviště. Najdete v něm hřiště na fotbal s umělým povrchem, atletický areál s běžeckou
dráhou, doskočištěm, sektorem na vrhačské disciplíny a skok do výšky, multifunkční hřiště na volejbal, házenou a další míčové
hry, plochu pro fitnes a další prvky. Areál navíc dostane i umělé osvětlení. Vyřeší se tím

Velvyslanec Itálie Aldo Amati toho věděl o Telči hodně. Byl u nás již dvakrát soukromě. A prý
se zase vrátí...
Foto: Jitka Svatošová
EON do trasy položila nové kabely elektrického vedení a za ní může firma Sates
po úsecích cesty dláždit. Ale určitě jste si
všimli ještě jedné změny. Ta je nejvíce patrná při pohledu z náměstí kolem Masných
krámů. Na konci Belpské lávky totiž vzniknou i nové schody na plochu bývalého zimního stadionu. Vzhledem k tomu, že na ploše vzniklé parkoviště je hodně využíváno,
schody zkrátí a hlavně zlepší přístup směrem do centra města.

Telč navštívil italský velvyslanec

Hned dvě důležité stavební akce budou zahájeny v průběhu června. Ta první pomůže
vyřešit nedůstojné podmínky, které mají nyní pro svou činnost dobrovolní hasiči. Chybí
jim garáž pro techniku a hlavně zázemí pro
zásahovou jednotku. To vše by měla vyřešit přístavba ve stávajícím hasičském areálu. Nová budova bude mít v přízemí garáž
a v patře pak skladovací prostory pro zásahový materiál a také šatny a sociální zázemí
pro členy jednotky. Na základě výběrového řízení bude stavbu realizovat firma Staner. Náklady na výstavbu se pohybují kolem
3,5 milionu korun a budou z 60% podpořeny z dotace státu a Kraje Vysočina.

V rámci své návštěvy Kraje Vysočina zařadil pan Aldo Amati do svého programu i naše město. Pan velvyslanec je v Česku již
několik let, a jak vyplynulo z diskuse, Telč
obdivuje a dvakrát ji i soukromě navštívil.
Není proto divu, že věděl o staviteli Baldazare Maggim a „italské stopě“ ve stavební
historii našich památek. Ale věděl i to, že
v Centru Excelence Akademie věd pracuje jeho krajan. Díky kronikáři Oldřichu Zadražilovi jsem ho ale také mohl něčím překvapit. Jednak fotografií památníku obětem
1. světové války v italském Roveretu, kde
má pamětní desku i telčský rodák František
Šenigl. A pak tím, co asi ví i málo Telčanů,
že totiž v průběhu první světové války pro-

Zahajujeme další stavby

TL 6/2018

jak současný havarijní stav některých částí
hřiště, tak i problém s užíváním stávajícího
sportoviště mimo letní sezónu. Právě takovéto sportoviště zatím v Telči citelně chybí.
Na základě výběrového řízení bude dodavatelem akce firma RED BERRY, SE. Vybudování sportoviště přijde na 18,6 milionů,
z čehož 9 milionů uhradí Kraj Vysočina.

šla naším městem řada italských rodin. A že
část z nich byla ubytována v nynějším Univerzitním centru. To jsme proto logicky nemohli při prohlídce města vynechat. A druhým cílem byl samozřejmě telčský zámek.
Svou návštěvu pak pan velvyslanec trochu
symbolicky zakončil v italském obchůdku
na malém podloubí. Jak je ten svět malý...

Lidová malírna a Masaryk
v Telči

Už z upoutávky květnových Telčských listů bylo jasné, že měsíc bude doslova nabitý
akcemi. A tak se na mě nezlobte, když je nebudu jmenovat a tentokrát jen poděkujeme
všem organizátorům malým fotografickým
ohlédnutím. Dvě věci bych ale přece jenom
rád zmínil.
V Telči pořádáme řadu výstav. A stalo se již
tradicí je zahajovat vernisážemi, které mají i bohatou účast. Ale návštěva na vernisáži
Lidové malírny v Telči v knihovně Univerzitního centra byla vskutku rekordní. A myslím, že zaslouženě. Výstava mapuje nedávnou část naší historie, která je ale pořád živá
díky krásně malovaným keramickým výrobkům. Řada rodin je má doma a ty nejkrásnější můžete vidět v instalované expozici. Děkuji za skvělý nápad. A protože mezi
námi žijí i bývalé malířky, bude prý mít výstava časem další pokračování. A právě keramikou z telčské malírny obdaroval v červnu roku 1928 tehdejší starosta Eliáš Verner
prezidenta Masaryka při jeho návštěvě Telče. Tuhle velkou slávu jsme si připomněli „živým obrazem“ při Veteránské revue.
I za tenhle nápad bych chtěl poděkovat. Pro
mě to byla opravdu zvláštní chvíle. Před těmi devadesáti lety totiž vítal pana prezidenta při jeho cestě z Telče v Nové Říši starosta
Josef Marek, můj pradědeček.
Roman Fabeš

Nezaměstnanost v dubnu
ČR
duben 3,2%; březen 3,5%
Kraj Vysočina
duben 2,9%; březen 3,4%
Správní obvod Telče
duben 3,1%; březen 4,1%; únor 5,3%
Telč
duben 3,4%; březen 4,3%; únor 5,1%
Obce správního obvodu Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí na konci dubna: Rozseč (6,5), Řásná (6,3), Vápovice
(14,8), Vystrčenovice (7,0)
Zdroj: Statistiky ÚP
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Policie ČR Telč informuje

Pro TL píše Jan Kaleta alias
Zachariáš z Hradce

Řidič pod vlivem drog

Jaro k nám letos
přišlo brzy

O řidičský průkaz přišel v sobotu 14. dubna
muž, kterého policisté odhalili při řízení vozidla pod vlivem drog. Muž jel po páté hodině večer s automobilem Ford ze Staňkovy ulice Na Posvátnou. Při provedeném testu
na kontrolu ovlivnění návykovou látkou zjistili u něj policisté přítomnost marihuany. Dechová zkouška byla negativní. Policisté muži
zakázali další jízdu a na místě mu zadrželi řidičský průkaz.

Havárie cyklisty

V pondělí 23. dubna došlo v Mrákotíně k havárii cyklisty. Chlapci se zablokovalo přední
kolo a přepadl přes řídítka na komunikaci. Při
nehodě se zranil a byl transportován zdravotnickou záchrannou službou do jihlavské nemocnice. Cyklista měl v době dopravní nehody na hlavě nasazenou a řádně připevněnou
cyklistickou helmu.

Opilec na nádraží

ve Slavíčkově ulici muže z Brněnska, který
řídil automobil Pegueot. Zjistila, že muž má
od letošního února soudem uložený zákaz řízení všech motorových vozidle na dobu třiceti měsíců a navíc, že majitelka vozidla, se
kterou se zná, o tom, že ho užil k jízdě, nevěděla. Muž je tak podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a přečinu neoprávněného užívání cizí věci.

Vandal mezi včelami

Policisté prověřují případ, ke kterému došlo v katastru Horních Dubenek, kde v době od středečního večera 2. května do středy
9. května pomaloval pachatel různými barevnými nápisy venkovní stěny zděného včelína.
Přitom vnikl do oploceného areálu, kde poškodil zelenou barvou dřevěnou sochu a povalil pět úlů se včelstvy. Způsobil tak škodu přes
třicet tisíc korun. Po pachateli policisté pátrají.

Divočák kontra Daewoo Matiz

Ve čtvrtek 3. května řešili policisté muže, který ležel na chodníku vedle vozovky, po které jezdí autobusy z přilehlého nádraží. Jednalo se o devětapadesátiletého muže, který
vzhledem k opilosti nebyl schopen komunikace, samostatné chůze ani provedení dechové zkoušky. Po vyšetření lékařem ZZS jej
policisté odvezli na protialkoholní záchytnou
stanici k vystřízlivění.

V sobotu 21. dubna kolem deváté dopoledne došlo v katastru Rozseče ke střetu Daewoo Matiz s divočákem. Při nehodě utrpěla
v automobilu zranění spolujedoucí, která byla ošetřena zdravotnickou záchrannou službou. Divoké prase převzal na místě zástupce
mysliveckého sdružení. Policisté provedenou
dechovou zkouškou u řidiče požití alkoholu
vyloučili. Na vozidle vznikla škoda přibližně
deset tisíc korun.

V úterý 8. května zastavila policejní hlídka

Podle zprávy npor. Mgr. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Řídil, a nesmí

23. zasedání zastupitelstva města

Online přenosy z jednání zastupitelstva nebudou
V pondělí 23. dubna se konalo 23. zasedání zastupitelstva města Telče a zápis z něj,
i z těch příštích, si můžete nadále jenom přečíst. Návrh na zavedení online přenosů a archivu záznamů z jednání zastupitelstev totiž
nebyl přijat.
To, že psaný dokument nemůže úplně zachytit projednávanou problematiku a všechny související informace, se opět potvrdilo
po únorovém zastupitelstvu. Lidé se nás ptali, proč a jak chce město investovat v areálu
bývalého statku, dnes Panského dvora. Zprvu
jsme nechápali, dokud jsme si nepřečetli zápis z jednání, ve kterém se z více než půlhodinové debaty objevilo pouze shrnutí diskutujících, několik čísel, dat a dodatků. Nic víc.
Není se proto čemu divit, že nezúčastněnému
čtenáři nebylo na první pohled jasné, že se
projednávala situace naprosto opačná. Tedy
že tím, kdo bude kupovat a investovat, není
město, ale společnost Panský dvůr. Možná se
to může zdát jako banální, ale přesně z těchto situací vznikají nedorozumění, která se pak
městem rychle šíří. I tato zkušenost se proto stala impulzem, abychom se pokusili prostr. 4

sadit pořizování online přenosů a zpřístupnění archivu záznamů z jednání zastupitelstva.
Zastupitel Jiří Pykal za „Společně pro Telč Piráti a Zelení“, který tento bod do programu
navrhl, odpovídal na všechny dotazy a uváděl na pravou míru obavy některých zastupitelů. Poukazoval zejména na to, že jednání
zastupitelstva je z principu veřejné, proto není důvod se přenosům bránit a zdůrazňoval,
že doba se mění a přenosy se stávají standardem. Uváděl také příklady - Kraje Vysočina
a desítky měst z Vysočiny (např. Jihlava nebo
Nové Město na Moravě), kde online přenosy
a archivy záznamů fungují zcela bez problémů a ke spokojenosti občanů již mnoho let.
Dokonce z krajského úřadu je možné zapůjčit si potřebnou přenosovou techniku zdarma.
Bohužel, ani obsáhlá diskuze většinu zastupitelů nepřesvědčila. Když došlo na hlasování, zvedlo pro návrh ruku pouze 5 přítomných
zastupitelů, 5 bylo proti a zdrželo se 8. Usnesení proto nebylo přijato. Bohužel, pro návrh
nehlasovali ani všichni zástupci stran, které
měly online přenosy ve svých volebních programech.
Hana Hajnová

Sice napřed nesměle jako dívenka, jež
na nás pohlédne na okamžik s plachým
úsměvem, ale posléze už tu máme nebývale teplé jaro. Po dlouhé zimě ty intenzívní paprsky zahřály a potěšily. Jen by
to ještě chtělo více vláhy, sucho už trápí
nejen zahrádkáře. Líně se rozvaluji na lavičce před městskou galerií, v níž dělám
společnost soškám a obrázkům. A mžourám. Je sobota a telčské náměstí ožívá pohybem turistů. Na protější straně se před
řadou renesančních domů vyhřívají u stolů
kavárničky motoristé v kožených bundách,
kteří přijeli před chvílí na svých hlučných
strojích. Celému prostranství dominují hloučky Asiatů. Jejich přístroje cvakají a cvakají. Jsou to klasičtí Japonci, nebo
už i Korejci či Číňané? Jedno pěkné děvče z Dálného východu si přisedlo ke mně
na lavičku. Usměju se na ni, ona opětuje
úsměv. Nebo byla první ona? Její spolubojovnice na cestě Evropou fotí… Naznačuje, že bychom se mohli do jejího objektivu
vlézt oba. Nedám se dlouho prosit a přisunu se. Po té se děvčata vyměňují. A zase cvak cvak. Usmíváme se. Jindy pohovořím s českými emigranty z Austrálie, co
po skoro padesáti letech navštívili rodnou
hroudu a chválí naše pěkné oživlé městečko. I nějací Rakušané, Němci a Francouzi
se zastaví. Často i Slováci, dokonce i Jihočeši a Pražáci. Všichni jsou přívětiví. Světový mír v praxi. Love and peace. Může
být. V letošním roce si připomeneme 100
let od vzniku Československa. Naše generace se bezesporu nedočká za svého života významnějšího výročí. Dnes už příliš
nevnímáme tu spontánní radost a hrdost,
jakou cítili naši předci z realizace odvěkého snu mnoha pokolení. I v Telči si vícekrát připomeneme sto let existence našeho státu. O Historických slavnostech nás
18. srpna opět navštíví i Tomáš G. Masaryk. Připomeneme tak jeho návštěvu před
90 lety. Společně s ním se přitom budeme
moci potěšit i prvorepublikovým vojskem,
legionáři... Každoročně v těchto chvílích,
kdy se přenášíme zpět do historie, vídávám
nadšené rozesmáté tváře návštěvníků Telče a i svých spoluobčanů. Někteří domorodci se ale jen ušklíbnou a raději se tomu mumraji vyhnou. Možná nám všechny
ty děje v historických kulisách jen poněkud zevšedněly. Pro jistotu tedy připomínám – přátelství, krásy a veselosti není nikdy dosti.
TL 6/2018

2014 - 2018

Starosta bilancuje
Současné volební období je téměř za námi
a blíží se podzimní komunální volby. V několika dílech proto na žádost TL bilancuje
starosta Roman Fabeš to, co Telči přinesly
uplynulé čtyři roky. Druhým tématem je životní prostředí.
Za největší pozitivum uplynulého období jednoznačně považuji zavedení nového systému nakládání s odpady ve městě.
Město vypovědělo smlouvu s privátní firmou a spolu se 13 okolními obcemi založilo odpadářský svazek a hlavně vlastní
svozovou firmu. Ta sváží jak směsný, tak
i tříděný odpad a bioodpad. Díky zapojení
mnoha obyvatel se během krátké doby podařilo vytvořit funkční systém, který je daleko operativnější a hlavně generuje úspory. Zlepšení systému přispělo i rozšíření
sběrového dvora v areálu Služeb. Přínosem
pro obyvatele jsou také nádoby na tříděný
odpad a kompostéry a i motivační systém.
A předpokládá se i snížení poplatku pro
obyvatele.
Město pokračovalo v investicích do vodovodních a kanalizačních sítí. Byla dokončena kanalizace v Radkovské ulici, nové
řady máme na náměstí Hrdinů, v ulicích
Tyršova, Mládkova a Batelovská. Mnohde se jednalo o akce související s celkovými rekonstrukcemi ulic nebo revitalizacemi veřejných prostranství. A v rámci
nich se také upravovala nebo vysazovala nová zeleň. Když jsem u zeleně, město
každoročně nechává posuzovat zdravotní
stav stromů a nemocné postupně nahrazuje novými. A také stále doplňuje nové
plochy zeleně. Rád bych na tomto místě
poděkoval jak Službám Telč, tak i řadě
obyvatel, kteří se o veřejnou zeleň starají.
V rámci úspor energií se podařilo zateplit další městské budovy - Dům s pečovatelskou službou, MŠ Nerudovu a obřadní
síň v Lipkách. Spolu s nákupy elektřiny
a plynu přes burzu tak došlo k výraznému snížení provozních nákladů. Na závěr jsem si nechal asi nejsložitější a také nejvíce sledovanou akci - revitalizaci
Štěpnického rybníka. Od bagrů zapadlých
v netušeném množství bahna po dokončení oprav uběhl rok. Rybník má vyčištěné
dno, nové loviště, opravenou hráz, molo
a také novou vydlážděnou cestu. Novou
technologií vložkování byly také opraveny kanalizační řady po obou stranách rybníka. To, co jen těžko ovlivníme, je nedostatek srážek a tím pádem hrozící sucho
a s tím související kůrovcová kalamita.
Uvidíme, zda a jak si s tím budeme umět
do budoucna poradit.
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Řidičské průkazy
od 1. července
Od 1. července dojde k výrazné změně na odboru dopravy v agendě řidičských průkazů.
Od tohoto data totiž nabývá účinnosti právní předpis, který tuto agendu výrazně zjednodušuje. Zjednodušení spočívá v tom, že dojde
k částečnému rozvolnění místní příslušnosti
podle trvalého pobytu občana podobně jako
u registru vozidel, občanských průkazů nebo
cestovních dokladů. Občan tak bude moci
požádat o vydání nebo výměnu řidičského
průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností. Tato změna
však pro občana není jediná. Další změna bude spočívat v tom, že fotografie řidiče se bude pořizovat přímo na místě, respektive pracovník na odboru dopravy se nejprve pokusí
získat fotografii z databáze fotografií k občanským průkazům nebo pasům, a pokud by fotografie žadatele nebyla aktuální nebo nastal
jakýkoliv problém s dostupností fotografie,
jednoduše úředník žadatele vyfotí. Tak jako
doposud bude možné i po 1. 7. 2018 požádat
o vydání řidičského průkazu ve zrychleném
řízení do 5 dnů, avšak za cenu 700 Kč místo současných 500 Kč (standardní lhůta je 20
dnů – v současné době za 50 Kč, od 1. 7. 2018
se zvýší poplatek za vydání ŘP na 200 Kč, výměna ŘP z důvodu ukončení platnosti bude
jako dosud bez poplatku). Rozvolnění místní příslušnosti se týká žádostí o vydání řidičského průkazu (1. ŘP, výměna, rozšíření řidičského oprávnění), vydání paměťové
karty řidiče, vydání mezinárodního řidičského průkazu a výpisů z evidenční karty řidiče.
V ostatních případech zůstává místní příslušnost dle trvalého pobytu řidiče nezměněna.
Jelikož bude nutné se na tyto změny
technicky připravit, bude poslední týden
v červnu výrazně omezen provoz na odboru dopravy - registru řidičů. Ve dnech
28. - 29. 6. 2018 (čtvrtek, pátek) bude
registr na základě instrukce Ministerstva dopravy pro veřejnost uzavřen.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Nový Newsletter
ITAMu a CET
Na konci dubna byl na http://www.itam.
cas.cz zveřejněn nový zpravodaj – Newsletter Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Přináší také řadu informací z telčského pracoviště CET. Pravidelné
zasílání Newsletteru je možné objednat
na http://www.itam.cas.cz

Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Některé věci musíme
dělat v Telči bohužel
vícekrát
Pouhé dva dny sloužily svému účelu nově nainstalované kolíky zabraňující vjezdu
motorových vozidel na novou cyklostezku
v Lipkách. Byly umístěny jenom pár metrů
za cedulí označující povolený pohyb na této komunikaci, to je pěšky, na kole nebo
na inline bruslích.
Nic z toho nerespektoval řidič, který zabetonované litinové sloupky svým vozem za bílého dne doslova amputoval z cyklostezky.
Prostě jsou věci, které musíme v Telči dělat dvakrát. Hodně to mrzí, ale takoví prostě
jsme. Kolíky vyměníme, ale vandalům nepodlehneme. To bychom v Telči nic nemohli dělat a vypadalo by to tady... A pro vás
zvědavé. Přestupek řidiče řeší Policie ČR
a oprava se tentokrát (snad) uhradí z povinného pojištění vozidla majitele.
Pavel Komín

Všímavý uživatel cyklostezky, který si zaslouží poděkování, stačil vůz neukázněného
řidiče, který sloupky přerazil, vyfotografovat.

Humanitární sbírka
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 16. 6. od 9
do 12 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
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Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Backman: A každé ráno je cesta domů delší
a delší; Cornwell: Blázni a smrtelníci; Horáková: Brněnské nevěstky; Ellwood: Co
zbylo z mojí sestry; Läckberg: Čarodějnice; Dvořáková: Dědina; Ageiwa: Deník japonské manželky; Tremayne: Druhá smrt;
Třeštík: Jen aby, řekla moje žena; Nesbö:
Macbeth; Ferrante: Geniální přítelkyně.
Příběh ztracené holčičky; Mayle: Psí život;
Dousková: Rakvičky; Haran: Za jasné noci

Naučná

Encyklopedie bylin; Baker: Krakov; Žídková: Naším snem byla Kanada; Jazairiová: Příběhy z Mexika; Matějček: Rodičům
na nejhezčí cestu

Dětská

Jechová: Báje a pověsti k povídání; Ščerba: Časodějové. Číselné jméno; Stamp: Čuníkovo úžasné dobrodružství; Nováková:
Ema a lesní zvířátka; Russell: Maxovy trable; Engel: Jak to žije v zahradnictví; Pellissier: Velká kniha zahradničení pro děti
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Jaroslav Čechura: Lucemburkové: Životopisná encyklopedie; Reiner Stach: Franz
Kafka: Rané roky; Aleš Pospíšil: Kutná Hora; Josef Kyncl: Letokruhy jako kalendář
i záznamník; Mariusz Surosz: Ach, ty Češky!; Dalibor Vácha: Bratrstvo; Eva Mozesová Korová: Děti, které přežily Mengeleho; Bedřich Velický: Spor o přirozený svět;
Pro TL připravuje Ilona Martinů
V pátek 8. června bude Knihovna UC
uzavřena.
Půjčovní doba Městské knihovny a Knihovny Univerzitního centra v červnu až v srpnu
Po, St 8.30 – 12.00 13.00 -17.00
Pá 8.30 – 12.00

Novinky knihovny NPÚ
Pavel Zavadil (ed.): Čeští jezuité objevují
Nový svět; Leopold Škarek: Alfons Rodriguez: mystik z Mallorky (1531-1617); Leopold
Škarek: Co bylo po zrušení Tovaryšstva Ježíšova?: životopis Josefa Pignatelliho; Markéta Holubová: Katalog kramářských tisků II.
Biblická a křesťanská ikonografie; Jaroslav
Miller: Falcký mýtus: Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii; Bohuslav
Balbín: Rozmanitosti z historie Království
českého; Markéta Holubová: Etnografický
atlas Čech, Moravy a Slezska VI. Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
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Alois Zwach. Telčan, starosta V. Meziříčí
25. prosince 1836 se manželům Leopoldu a Kateřině Zwachovým narodil v domě
čp. 56 na náměstí (dnes Chornitzerův dům)
prvorozený syn Alois. Od sudiček dostal
do vínku mimořádný dar. Geny svých předků a příbuzných, kteří často pozitivně ovlivnili nejen dějiny Telče, ale i Velkého Meziříčí. Otec Leopold byl úspěšným mydlářem,
ale také jako účetní a člen výboru pravovárečných měšťanů se v roce 1846 zasloužil
o výstavbu nového pivovaru v dnešní Masarykově ulici. Aloisovým bratrancem nebyl nikdo jiný než obrozenecký básník Vincenc Furch. Manželka jeho praděda Ignáce,
Anna, koupila v roce 1786 zrušenou kapli sv.
Rocha na staroměstském hřbitově a vzápětí
ji darovala ke kostelu Matky Boží, a tak ji
vlastně zachránila do současné doby. Jeden
z jeho prastrýců, P. Ignác Chornitzer, kaplan
u špitálu na Starém Městě, nechal na svůj náklad vydláždit Dlážky, po kterých chodíme
dodnes... Druhý dědeček, Jan Stohandl, byl
řadu let starostou Velkého Meziříčí.
Malý Alois navštěvoval Hlavní školu, kam
to měl jen pár kroků podél velkého podloubí
do čp. 47 v horním rohu náměstí. V dalších
studiích ale nepokračoval. Když mu bylo
patnáct roků, odešel k dědečkovi do Velkého Meziříčí, u kterého se vyučil rodinnému
řemeslu. Stal se také mydlářem. K řemeslu,
které celý život provozoval, si zařídil větší
hospodářství a zabýval se také prodejem soli. 2. února 1887, v padesáti letech, se dočkal
uznání svých spoluobčanů. Byl zvolen starostou Velkého Meziříčí. A pak ještě ve třech
následujících volbách.
Ve funkci starosty tak působil úctyhodných
13 roků, až do roku 1901. Za jeho působení
ve velkomeziříčské samosprávě byl výrazně
rozšířen počet městských trhů, důležitých pro

hospodářský rozvoj města a regionu, byly postaveny nové budovy pro měšťanskou (1889)
a německou (1891) školu a v roce 1900 ještě
zahájil stavbu zemské vyšší reálky. Z výčtu je
zřejmé, že Alois Zwach mimořádně podporoval rozvoj místního školství. Není bez zajímavosti, že v roce 1893 se ve Velkém Meziříčí uskutečnila velká Krajinská průmyslová
výstava. Stejný podnik na podporu místního
průmyslu se uskutečnil o pět let dříve, v roce 1888 v Telči. A tak můžeme jen odhadovat, že právě v rodném městě se Alois Zwach
inspiroval k uskutečnění podobného projektu
ve městě, v jehož čele stál.
Rodinný život Aloise Zwacha: Poprvé se
oženil v roce 1868 s Marií roz. Budišovskou
z Třebíče. Dcera Marie se provdala za Ferdinanda Plachetku a dcera Anna za Eduarda Schatta. Když mu manželka Marie
v roce 1884 zemřela, oženil se v roce 1886
s Marií Schattovou, sestrou svého zetě. Jejich dvě děti bohužel na prahu dospělosti
zemřely. Dcera Josefa, provdaná za Karla
Rosendorfa v 21 letech a syn Alois, poručík
dělostřelectva, tragicky ve dvaceti letech
na otravu uhelným plynem.
Do Telče se totiž stále vracel. V letech 1883
až 1897 byl jediným vlastníkem rodného
domu čp. 56 na náměstí. S přibývajícím
věkem postupně zanechal obchodních aktivit i polního hospodářství. Zemřel 8. ledna
1916 s dobovým vysvětlením: Sešlostí věkem. Bylo mu 80 roků... Oldřich Zadražil
S využitím nepublikovaného rukopisu životopisu Aloise Zwacha, autor Karel Janíček, uloženém v SOKA Žďár nad Sázavou,
pobočka Velké Meziříčí a prací prof. Josefa Rampuly v archivu autora.

Připomínáme si
170 roků

21. června 1848 se v Kostelní Myslové narodil Johann (Jan) Hamza (+ 22. 12. 1927,
Vídeň). Od roku 1852 až do odchodu na studia do Vídně žil s rodiči na telčském Podolí. Absolvent vídeňské akademie výtvarných
umění je dnes řazen mezi přední rakouské
malíře své doby. I když měl v Telči domovské právo až do roku 1902, zcela splynul
s rakouskou společností, která i dnes vysoce
hodnotí jeho malířské dílo.

130 roků

15. června 1888 se v Telči narodil Alois Cejnar (+1938, Praha). Absolvent telčské reálky (1905) a později pedagog na středních
školách v Praze se zapsal do literární historie města sbírkou básní Jezerní město, kte-

rou v roce 1933 vydal jiný telčský rodák, Jan
Pospíchal, ve svém pražském vydavatelství.

40 roků

1. května 1978 zemřel v Brně Emil Pavelka
(* 1. 10. 1898, Brno). V letech 1935 až 1939
přednosta okresního soudu v Telči. Od 1.
května 1939 až do 1942 byl vězněn v nacistických koncentračních táborech. V roce 1945 člen RNV v Telči. Jeho práce, Telč
v národně osvobozeneckém boji a za revolučních dnů v květnu 1945, stejně jako Dvě
stě let české knižní značky s telčskými motivy, zůstaly ve strojopisu.
Více Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telčska (Muzejní spolek a Telčské listy 1995)
a www.encyklopedie.brna.cz
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Pochvala studentům GOB a SOŠ
od rakouských učitelů
Lektoři kurzu němčiny na GOB, o kterém informujeme v samostatném příspěvku vpravo, Ingrid a Friedrich Pekny a Gerhard Bigl, bývalí učitelé gymnázia v partnerském
Waidhofenu a/Th, poskytli Věře Zadinové
následující rozhovor pro Tl.
Již poněkolikáté jste vedli kurz němčiny pro studenty gymnázia. Vidíte nějaký rozdíl mezi nimi a jejich vrstevníky
ve Waidhofenu?
Ingrid Pekny: Žáci ve Waidhofenu mají také zájem o výuku cizích jazyků. Neučí se
bohužel česky, ale kromě angličtiny ještě
francouzsky a španělsky.
Friedrich Pekny: Jelikož účast na kurzu je
dobrovolná, mají žáci zájem se dozvědět
a naučit něco nového.
Gerhard Bigl: Telčští žáci jsou velmi disciplinovaní a zdvořilí.

Co se Vám osobně v Telči líbí?
I.P.: Historické jádro města mě nepřestává fascinovat a Telčané jsou velmi přátelští
a ochotní.
F.P.: Telč má ve střední Evropě jedinečně
dochované náměstí a já jsem vždy uchvácen, když se mohu po náměstí projít a žasnout.
G.B.: Historické stavby a částečně středověká atmosféra.
A naopak, co nelíbí?
I.P.: Náměstí Zachariáše z Hradce bez aut
by bylo úžasné.
F.P. + G.B.: Intenzívnější večerní osvětlení
takového jedinečného náměstí by bylo krásné, především v létě.
Pro pana Pekny. Vaše příjmení je českého
původu. Víte, odkud Vaši předci do Rakouska přišli?

Friedrich a Ingrid Pekny pomáhají studentům při řešení úkolu.
Kurz je v současné době nejviditelnější,
a zřejmě jedinou spoluprací našich partnerských měst. Co by podle Vás prospělo oživení vztahů mezi Telčí a Waidhofenem a/Th.?
I.P.: Při sportovních či kulturních akcích by
mohla být navázána nová přátelství mezi žáky, popřípadě dospělými.
F.P.: Mělo by se pořádat více výměnných
akcí jak v oblasti sportovní (např. utkání dorostu v kopané), tak kulturní (koncerty, vzájemné poznávání partnerských měst atd.).
G.B.: Sportovní přátelská utkání a kulturní
akce pro menší skupiny a soukromé výměnné aktivity mezi studenty obou škol.
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Kurz němčiny
s rodilými mluvčími

Foto V. Zadinová

Můj pradědeček pochází z Hlavnova
u Soběslavi, tam se v roce 1893 narodil můj
dědeček. Rodina se v roce 1900 přestěhovala do Vídně, kde můj pradědeček provozoval velkou krejčovskou dílnu. Můj dědeček
uměl ještě velmi dobře česky, což jsem bohužel nezdědil.
Chtěli byste ještě něco čtenářům Telčských listů vzkázat?
I.P.: Rádi se zase do Telče vrátíme a ukážeme tento historický klenot i našim známým.
F.P.: Budeme se těšit na novou příležitost
přiblížit němčinu a krásy Rakouska studentům, kteří o to projeví zájem.

V týdnu 16. – 20. dubna proběhl na GOB
a SOŠ Telč v rámci projektu Přeshraniční přátelství středních škol, financovaného z programu EU Interreg Rakousko – Česká republika, intenzívní konverzační kurz německého
jazyka (4 hodiny denně) za účasti rodilých
mluvčí – lektorů, bývalých učitelů na Gymnáziu ve Waidhofenu. Již počtvrté jsme přivítali manžele Pekny, kterým tentokrát pomáhal jejich bývalý kolega Gerhard Bigl. Náplní
kurzu byly rakouské reálie a práce s konverzační učebnicí SprechenSiemit! Studentům
se podařilo překonat počáteční ostych i díky
velice přátelské atmosféře na kurzu a zájmu
lektorů o český jazyk. Předkové pana Friedricha Pekny pocházejí totiž z Čech.
Věra Zadinová

Umělecké odpoledne
na GOB a SOŠ
Stalo se již téměř tradicí, že v jarních měsících
najdeme volné odpoledne a dáme prostor různým druhům umění. Názvy jednotlivých ročníků uměleckých soutěží se od sebe mnohdy
liší, takže jsme prošli soutěží Gympl má talent, Muzikus školy či Gymplstar. Letošní
ročník proběhl v pondělí 7. května v aule školy. Představili se především žáci nižšího gymnázia. Na nikoho nemohu zapomenout, protože vystoupit před spolužáky chtělo notnou
dávku odvahy! Zazpívali nám: Sára Šeniglová a Barbora Nosková z kvarty, které se
mohou pochlubit umístěním v ústředním kole
soutěže ZUŠ, Štěpánka Langhammerová,
jež byla se svým sólovým pěveckým vystoupením úspěšná v krajském kole soutěže ZUŠ,
Klára Zažímalová, jejíž vystoupení bylo doplněno hrou na housle, Marie Jacobsová,
Ellen Němečková, jež si publikum získala
svým scénickým projevem, Kateřina Kučerová, která dokázala zpívat a capella. Dívčí vystoupení pak ozdobil alespoň jeden zpěvák z řad „mužů“. Byl jím David Šindelář
ze sekundy. Po připravených vystoupeních
přišla řada na publikum, které bylo osloveno
a mohlo nabídnout „své umění“. Výzvu přijal student kvinty Tadeáš Fejfar, který nám
předvedl matematickou recitaci a pokusil se
o neskutečnou řadu čísel (výpočet PI na 201
desetinných míst). Úplný závěr pak obstarala
Anna Bártů, byla vlastně požádána, aby přidala ještě jednu recitaci. Tentokrát ne matematickou. Šlo o Růžový monolog od Heleny
Malířové, s nímž se jí podařilo uspět na recitační soutěži Pelhřimovský Poetikon (oblastní přehlídka Wolkerův Prostějov). Anna Bártů
bude reprezentovat naši školu v národní přehlídce recitační soutěže Wolkerův Prostějov.
Květa Zažímalová
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Červen v Univerzitním
centru
•

•

•
•
•

•

Telč – renesanční perla Vysočiny,
kurz oblíbené lektorky PhDr. Martiny
Indrové nad rámec základního programu U3V, na který je možné se přihlásit (lze i bez ubytování) v knihovně Univerzitního centra Telč (31. 5.
– 3. 6.)
11. ročník mezinárodní konference Drug Delivery Systems, pořádané
Výzkumným ústavem veterinárního
lékařství Brno (5. – 7. 6.)
Seminář Asociace poskytovatelů sociálních služeb (11. - 13. 6.)
Výjezdní zasedání personalistů Masarykovy univerzity (14. – 15. 6.)
Prezentace výstavy prací studentů
Univerzity třetího věku a aktivit UC
Telč v Českém centru ve Vídni (20.
6. ve Vídni)
Hudební dílny, workshop nad rámec
základního programu U3V, na který
je možné se přihlásit (lze i bez ubytování) v knihovně Univerzitního centra Telč (16. – 22. 6.)

Podrobnější informace o všech akcích jsou
k dispozici na internetových stránkách nebo na tel. 777 119 220.
http://www.uct.muni.cz
https://www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc

Letní kurzy angličtiny
v UC
Také v letošním létě se v Univerzitním centru MU Telč budou konat tradiční kurzy
angličtiny. V pořadí již 13. ročník proběhne od 13. do 18. srpna. Již nyní je možné se
na ně přihlásit na adrese https://is.muni.
cz/obchod/vzdelani/js_pri_ff/lkt/. Bližší informace jsou k dispozici i v Univerzitním centru u Jarmily Svobodové, tel.
549 498 182.
Účastníci kurzů mají možnost vybrat si ze
tří úrovní, podle svých schopností – mírně
pokročilí, středně pokročilí a pokročilí. Při
výuce je důraz kladen především na zlepšení komunikačních dovedností, rozšíření slovní zásoby a přípravu na každodenní komunikaci. Ti méně zdatní se naučí
a procvičí praktické fráze. Kurzy opět povedou profesionální a kvalifikovaní lektoři
s mnoha lety praxe v čele s hlavní organizátorkou Markétou Pilařovou z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Jaroslav Makovec, ředitel UC
TL 6/2018

Letní projekt divadla T.E.J.P.

Jak se dělá divadlo?
Můžete být u toho
Od 10. do 18. srpna připravuje divadlo
T.E.J.P. projekt letní dílny pro připravované představení Divadlo na Štěpnickém rybníku. Ta se uskuteční v podvečer 17. a 18.
srpna v rámci Historických slavností. „Jako
každý rok zveme k účasti na projektu herce,
performery, výtvarníky, muzikanty, tanečníky i zájemce z řad široké veřejnosti. Projekt
je otevřený, zúčastnit se může opravdu každý…“ říká vedoucí projektu a principál divadla T.E.J.P. Jakub Škrdla. V letošním roce se pro ambiciózní projekt spojilo divadlo
T.E.J.P. s další jihlavskou scénou, divadlem
DIOD, a opět využije podpory a zázemí
Panského dvora. Více o projektu a přihlášky zájemců na www.tejp.cz
Podle TZ

Farmářský
a řemeslný trh v Telči

16. června

od 9 do 15 hodin,
náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry ● masné
výrobky a uzeniny ● ovoce a zeleninu
● sušené ovoce ● med a medovinu
● ovocné šťávy a sirupy ● koření
● výrobky z rakytníku
● domácí oplatky● kávu● 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

No Name pro mobilní
hospic
Fungování mobilního hospice Sdílení v Telči je z velké části závislé na darech jednotlivců, firem i nadací. To ví i agentura Vysočina Events. Rozhodla se proto ve městě
uspořádat koncert známé slovenské skupiny No Name a výtěžek věnovat na podporu provozu mobilního hospice, který se stará o nemocné a umírající nejen na Telčsku.
Koncert se bude konat ve čtvrtek 28. června
na bývalém zimním stadionu v Telči od 16
hodin. Spolu s No Name zahrají i třešťští
Vzhůru a níž a zpěvák Sebastian.
Vstupenky (při zakoupení do 15. 5. cena
400 Kč, po 15. 5. cena 450 Kč, na místě
500 Kč) lze zakoupit on-line nebo na vybraných prodejních místech. Veškeré informace naleznete na www.vysocina-events.cz.
Jana Bělíková, tisková mluvčí Sdílení

Senioři cestují do vzpomínek. Se Sdílením
Sdílení uspořádá za podpory Nadace České
spořitelny 30 individuálních výletů pro seniory, kteří se chtějí podívat do míst, na které mají nejkrásnější vzpomínky. První výlet
se uskutečnil 8. května, kdy se paní Markéta z Domova pro seniory v Telči podívala do své milované Jihlavy. Navštívila hrob
manžela i blízké rodiny, náměstí, kamarádku,
bývalé pracoviště i bydliště, a to vše v úctyhodném věku 95 let. „Děvčata moje, děkuji,
byl to nádherný den a jeden z nejkrásnějších
zážitků v mém životě,“ řekla paní Markéta
po návratu. Výletů se aktivně účastní jak zaměstnanci Sdílení, tak hlavně dobrovolníci.
Těch Sdílení stále nemá dostatek. V případě,
že byste se chtěli zapojit, kontaktujte prosím
Evu Švecovou, koordinátorku dobrovolníků,
na telefonu 603 200 536.
Jana Bělíková, Sdílení, o.p.s.

Hospic Sdílení získal lineární dávkovač léků
Mobilní hospic Sdílení získal nový lineární dávkovač léků pro těžce nemocné pacienty. Dávkovač, jehož cena je více než 32 tisíc
Kč, obdržel od Nadačního fondu Umění doprovázet. Ten již dvanáctým rokem patří mezi významné podporovatele českých hospiců. „K tomu, abychom byli schopni zajistit
důstojný odchod nevyléčitelně nemocných
v domácím prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, bez nichž by

nebylo možné kvalitní paliativní péči poskytovat,“ uvedla pro TL ředitelka Sdílení Michaela Čeřovská a dodala, „jedním z těchto
přístrojů je i výše zmíněný lineární dávkovač
léků, který využíváme téměř v každé rodině,
kde náš paliativní tým působí. Jedná se o přístroj, který slouží k přesnému a kontinuálnímu podávání léků a umožňuje tak pacientům
trpícím bolestí zůstat doma ve svém prostředí
až do konce života.“
Podle TZ
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TGM PO DRUHÉ. Přesně před 90 lety,
13. června 1928, navštívil Telč prezident
Tomáš G. Masaryk. Že to byla nejvýznamnější návštěva města ve 20. století, nikdo
nepochybuje. Navíc, když byla prakticky
celodenní. Většina měst na Vysočině, včetně krajské Jihlavy, mohla o takové poctě
jen snít. Za velkého zájmu veřejnosti ji připomněli 5. května hranou scénkou pořadatelé Veteránské revue. „Letošní ročník byl
věnován 100. výročí vzniku Československa a zmíněnému 90. výročí návštěvy prezidenta v Telči. Představoval ho náš člen Jiří
Javůrek. Na náměstí slavnou návštěvu přivezl otevřený automobil Panhard &Levassor a pozdravil ji starosta Roman Fabeš,
senátor Miloš Vystrčil a místní kaplan Zdeněk Drštka,“ připomněl jeden z pořadatelů
Jiří Holubec a dodal, „při vítání nechyběla ani krojovaná skupina Podjavořičanu.“
Veteránskou revui a její bohatý doprovodný program si „užilo“ za krásného počasí několik tisíc spokojených návštěvníků s doprovodem telčského J.I.P. Bandu.
V srpnu se TGM objeví v Telči potřetí.
Bude ústřední postavou letošních Historických slavností na konci srpna.
Foto: Bohumil Bína

DEN MATEK. Radostnou atmosféru Dne matek 13. května na náměstí provázelo nejen
vystoupení Telčské dechovky a řady vystupujících, ale také květiny maminkám od pořadatelů, telčské organizace KDU-ČSL.
Foto: Pavel Boček
str. 10

SLAVNÉ HODINY. Na výstavě k 55. výročí natáčení filmu Až přijde kocour v Justičním sále zámku je vystavena i maketa nejznámějšího ciferníku věžních hodin
v Česku. Právě z jeho okénka představil Jan
Werich divákům pohádkovou Telč. V červnu je výstava otevřena od 10 do 16 hodin.
Foto: Lucie Norková
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Lidé mikroregionu

Dotazy v IC: Nejen Zachariáš z Hradce, ale i boty pana starosty
Maturoval na jihlavském gymnáziu, poté vystudoval v krajském městě Vysokou školu polytechnickou. Doma je v Sedlejově. Již téměř pět
roků se s ním pravidelně setkáváte. Když potřebujete vyhledat dopravní spojení, zaplatit poplatek za komunální odpad, aktualizovat
přihlášku do Mobilního rozhlasu... Ale hlavně, když se chcete dovědět něco o Telči, o programu kulturních akcí... Ještě častěji ale odpovídá na dotazy návštěvníků města. V seriálu Lidé mikroregionu představujeme Petra Macha, pracovníka Informačního centra radnice.
Máte spočítané, na kolik dotazů jste v loňském roce odpověděl?
To snad ani nejde. Ale asi: V loňském roce zavítalo do našeho centra
více než 60 tisíc návštěvníků. Protože se střídáme s kolegyní Janou
Novákovou a v sezóně nám pomáhají brigádníci, tak hrubý odhad by
mohl být 30 tisíc dotazů. Ne všechny máme totiž zaznamenané a ne
každý návštěvník má jen jeden dotaz.
Na co se návštěvníci města ptají nejčastěji?
S trochou nadsázky se dá
říci, že v době před obědem vyhrává dotaz „Kde
se dobře najíme?“ a v době po obědě „Kde jsou tady záchody?“☺. Vybrat jeden dotaz opravdu nejde.
Převládají dotazy z historie,
místopisu města a okolí,..
Nějaký kuriózní?
Jaké číslo obuvi má pan starosta? Pochází z období, kdy v okolí probíhají letní dětské tábory a děti dostanou od vedoucích zjistit různé
informace o městě.
Odpověděli jste na něj?
Samozřejmě, i když nevím jestli správně. Tam šlo hlavně o to, aby
děti měly stejnou odpověď.
Udělá vám nějaký dotaz radost?
Určitě takový, kdy na něj můžeme odpovědět kladně a přitom zmínit
nějakou pozitivní informaci o městě. Ale zařadil bych mezi takové
i ty, které pomohou něco objevit. Jako příklad uvedu dotaz návštěvníka na telčského rodáka, o kterém se chtěl dovědět něco více. Odpověď jsme neznali a neznal ji ani pan kronikář. A výsledkem několikaměsíčního pátrání byl v minulých Telčských listech rozsáhlý
příspěvek o Adolfu Koukalovi, příslušníkovi RAF za II. světové války. Tazateli jsme tak mohli, byť se zpožděním, odpovědět.
Dotazy místních jsou asi jiné?
Ano. Převládají ty na dopravní spojení, na začátky kulturních programů, data svozů odpadů, na umístění pracovišť městského úřadu.
Na přelomu měsíce zda již vyšly Telčské listy.
Pominuli jsme to podstatné. Co vše Informační centrum návštěvníkům města nabízí?
Je toho poměrně hodně. Namátkou informace o ubytování, otevírací
době památek, rozesílání Telčských listů,provoz Telčského podzemí, vydávání parkovacích karet, přijímání inzerce do TL a JL, zajišťování volně dostupných propagačních materiálů o Telči, turistické
informace a tipy na výlety. A také prodej publikací, které se věnují
telčské a regionální historii a samozřejmě také pohlednic města. Nesmím zapomenout na poskytování oblíbených razítek dokumentujících návštěvu Telče.
TL 6/2018

Jste vlastně jako růže mezi trním. Pracoviště informačních center jsou převážné ženskou doménou. Je to tak?
Začíná se to měnit. Třeba na IC v Jemnici pracují také muži. Ono
moc žen pohromadě nedělá dobrotu. (Směje se)
Spolupracujete s ostatními informačními centry?
Samozřejmě. Nejvíce asi s centry ze sdružení Česká inspirace a České dědictví UNESCO. Vzájemně si zasíláme informační letáky
a snažíme se vzájemně propagovat. Vypomáháme si i na veletrzích
cestovního ruchu. Spolupracujeme ovšem i s centry v blízkém okolí.
Namátkou třeba s Třeští, Dačicemi atd.
Když jedete na výlet nebo dovolenou, navštěvujete infocentra?
Většinou to je tak, že to je první místo, kam vedou mé kroky. Zamířím tam nejen pro informace, ale jsem zvědavý na práci kolegů.
I když musím říct, že když jedu někam na dovolenou v posledních
letech, tak zcela úmyslně někam do přírody pod stan nebo do nějakého zapadlého penzionu. Dál od lidí a turistického ruchu.
Už jste si odněkud přivezl nějaký příklad, doporučení?
Takové malé doporučení bych měl. V hodně informačních centrech
jsem si všiml moderních technologií (dotykové obrazovky apod.),
které usnadňují návštěvníkům orientaci po městě a zodpoví jim
spoustu dotazů, aniž by se museli ptát obsluhy. V letních měsících by
nám to určitě pomohlo a dostalo by se na každého. Na druhou stranu se bojím, že nás brzy tihle dotykoví a mluvící „roboti“ nahradí.
Co by telčské infocentrum podle Vás nejvíce potřebovalo?
Jednoznačně větší prostor. Aby si příchozí mohli v klidu prohlédnout
materiály o městě, vstřebat všechny informace a třeba také v klidu
na chvíli posedět. To u nás, především v sezóně, opravdu nejde. Tím
ale nechci říct, že prostory naší radnice se mi nelíbí. Právě naopak.
Do Telče přijede Váš dobrý známý. Které místo mu k návštěvě
doporučíte na prvním místě?
Záleželo by na jeho zájmech, zda by přijel s rodinou, s malými
dětmi... Třeba u těch před návštěvou zámku často vítězila v předešlých letech projížďka na lodičkách na Štěpnickém rybníku. Odhaduji, že letos po jeho napuštění to bude podobné. Určitě bych
mu také doporučil Technické muzeum nebo některé naše „vyhlídkové místo“, jako věž sv. Jakuba, tento rok nově opravenou věž
sv. Ducha, popřípadě rozhlednu Oslednice.
Na závěr trochu osobně. Kam si zajde v Telči odpočinout (relaxovat) Petr Mach, když má volno?
Nejraději mám zámecký park nebo procházku v Lipkách. Případně přírodu kolem Sedlejova – tu tady ale máme krásnou všude.
Zahraniční návštěvníci mi často říkají, že pohled na přírodu při
cestě do Telče je naprosto uhranul. Měli bychom si vážit, v jakém
krásném prostředí žijeme.
A jakou knihu přitom čte, nebo jakou poslouchá hudbu?
Hlavně knihy Karla Čapka a A. C. Clarka. Co se týče hudby, tak
nejoblíbenější jsou Pink Floyd, Toots&theMaytals, David Bowie
a z českých třeba Midi Lidi, Dan Bárta a Buty. Ale dá se říct, že
poslouchám všechno.
O. Zadražil
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Mikroregionální střípky
Třeštice

9. 6. Večerní pouťová zábava
Pořádá: SDH Třeštice, hraje: VIGO
10. 6. Pouťová mše svatá
Začátek v 10 hod. v kapli sv. Antonína
24. 6. Soutěž mladých hasičů
Začátek ve 13 hod. na fotbalovém hřišti
Pořádá: SDH Třeštice

Radkov

9. 6. Dětský den s pohádkovou cestou
Od 10:30 ve sportovním areálu

Stará Říše

TGM V NOVÉ ŘÍŠI. Prezident Masaryk se cestou z návštěvy Telče 13. června 1928 zastavil také v Nové Říši. Na vyzdobeném náměstí ho uvítal starosta Josef Marek, pradědeček Romana Fabeše. Na unikátním snímku právě s prezidentem hovoří.

Kosení na Mrzatci 2018
V sobotu 23. června se již posedmé sejdeme na tradičním kosení rašelinné loučky
u rybníka Horní Mrzatec, které pořádá telčský Spolek Javořice. Zapojit se může každý,
kdykoli, od rána do odpoledne. Kromě kosení budeme nahrabovat, odnášet a nakládat
na valník posečenou trávu, likvidovat nálet
a obnovovat odvodňovací stružky. Těšit se
můžete i na opékání klobásek na ohni a kou-

pání v rybníce. Vhodná je vlastní kosa a další nářadí. Určitě nezapomeňte na pracovní rukavice a vysoké holínky, které se vám
budou na podmáčené louce hodit. Klobásky
k opečení na ohni pro všechny a malé občerstvení pro děti je připraveno. Podrobnější
informace na ww.osjavorice.webnode.cz
nebo tel. 602 725 509.
Jiří Pykal, Spolek Javořice

23. 6. Extraliga České republiky v požárním útoku
Od 9 hod. v hasičském areálu U Jechovce
24. 6. Soutěž mladých hasičů v požárním útoku
Od 10 hodin v hasičském areálu U Jechovce

Doupě – hrad Roštejn

30. 6. Myslivecké odpoledne od 14 hod.

Dyjice

30. 6. Volejbalový turnaj Oldschoolák
Od 9 hodin na volejbalových kurtech. Více na str. 18

Myslivecké odpoledne
na Roštejně
V souvislosti se zpřístupněním nových expozic na trase B hradu Roštejna proběhne
zde 30. června od 14 hodin Myslivecké odpoledne. Kromě ukázek nejrůznějších činností spojených s myslivostí bude pro děti
připravena přírodní výtvarná dílna. Všechny s jedničkou z přírodopisu budou mít
navíc v tento den vstup do nové expozice
zdarma (po předložení vysvědčení na pokladně hradu). Bližší program v průběhu
června na www.hrad-rostejn.cz
Kateřina Rozinková

Radost po loňském kosení.

Foto: Archiv autora

Voda. Více než aktuální téma
V letošním teplém a suchém jaru je v radniční síni téměř po celý červen (do 21.) výstava na mimořádně aktuální téma: Historie
pitné vody na Vysočině. Prakticky celou ji
připravil bývalý vedoucí Úpravny vody Nová Říše pan Jindřich Kaupa. Při vernisáži 28.
května k ní uvedl: „Výstava připomíná nejen
30. výročí dokončení Vodního díla Nová Říše, ale také přibližuje historii zásobování Telče vodou v 16. století za Zachariáše z Hradstr. 12

ce. Právě v této době vzniklo u nás zcela nové
odvětví, které dnes nazýváme vodárenství.“
I proto při přípravě výstavy spolupracoval
s jihlavskou divizí VAS, a.s. J. Kaupa také
podrobně připomněl postupnou výstavbu celého Vodního díla Nová Říše mezi lety 1979
až 1988. To je dodnes, a bude i v příštích letech, strategickým dodavatelem kvalitní pitné
vody pro jižní část bývalého okresu Jihlava
včetně Telče.
Podle textu J. Kaupy

Magdalena Křenková
vystavuje v Brně
Staroříšská malířka a absolventka telčského
gymnázia Magdalena Křenková Florianová vystavuje své nové práce od 11. června
do 20. července v brněnské kavárně/galerii
Kafe na gauči v Kopečné ulici na Starém
Brně. Otevřeno je zde pouze ve všední dny
od 8:30 do 22 hodin. Kavárna již teď oznamuje, že v týdnu od 2. do 8. července bude
z provozních důvodů uzavřena.
TL 6/2018

FOLKLOR V MÁJI. Více než 250 vystupujících připomnělo na náměstí v soboru
19. května české folklorní tradice.
Foto: Ilona Jeníčková

750 MAŽORETEK. Tolik se jich sjelo na devátý ročník soutěže O střevíček z pohádkové Telče v neděli 20. května. „Bez přestávky se soutěžilo plných šest hodin. Děkujeme
sluníčku, že nás celý den hřálo,“ uvedla bezprostředně po skočení soutěže obětavá vedoucí místních mažoretek a hlavní pořadatelka Renata Křížková. Na snímku A. Šeredové
domácí Růžičky, které kategorii Kadetky starší vyhrály.

BYLO ČAROVÁNÍ. VLASTNĚ ČARODĚJNICE U ROŠTEJNA.
Za krásného „čarodějného“ počasí proběhlo v pondělí 30. dubna na louce u Roštejna
další Telčské čarování. Děti si zastřílely ze
vzduchovky, využily skákací hrad, zkusily
si sirénu na hasičském autě místních hasičů.
Při velkém suchu naštěstí množství přítomných hasilo jen žízeň v pořádajícím campu U Roštěnky. A také se volila nejhezčí/
nejošklivější čarodějnice. Můžete si vybrat
na snímku Josefa Šoukala, který ji zachytil
i s dortem pro vítězku.

KRASOBRUSLAŘSKÁ JEZERNÍ RŮŽE. 21. dubna se krasobruslilo v telčském ledovém království, ceny se předávaly na sluníčku.
Foto: Petr Procházka ml.
Více na str. 18.
TL 6/2018
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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.
• Autoškola Ekol - Vladimír Roupec.
Učebna v Telči na Myslibořské ulici, výuka a výcvik na osobní automobil. Více
info na www.autoskolaekol.wz.cz a tel.
607 185 517.
• Koupím STARÉ peřiny a nedrané peří.
Tel. 721 469 234.
• Hledáme brigádníka na pozici maskot
Telčského domu. Místo: Telč, Kraj Vysočina, 100 Kč/hod. Pracovní doba: SO+NE
11 – 15 hod. Výška postavy min. 170 cm.
Zájemci pište na email: info@telcsky-dum.cz
• Prodám zděný byt v Telči 3+KK se zahradou. Cena 2 700 000 Kč. Tel. 723 216 749.
• Prodám levně dětské oblečení, hračky,
boty, věci na sport (po dceři 6 let). Tel.
723 216 749.
• Prodám plynovou bombu na propan butan 10 kg. Tel. 607 991 256.Nabízím seno z mé zahrady, nutné posekat, sekačku
mám, sušit pomohu. Tel. 721 820 653
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Žákyně ZUŠ uspěla ve dvou ústředních kolech – v klarinetu a ve zpěvu

Nevšední talent Barbory Noskové
Pochází z Urbanova, studuje na osmiletém
gymnáziu v Telči, je žákyní telčské ZUŠ.
Barbora Nosková. Má mimořádné hudební
nadání. V pěti letech začala hrát na zobcovou flétnu, o něco později na klarinet – obojí
se učila u paní učitelky Svobodové. Od roku
2013 se věnuje sólovému zpěvu pod vedením učitelky Evy Pavlíkové. Čtvrtým rokem
hraje v dechovém orchestru TUTTI pod vedením Jana Noska, občas hostuje v dechové kapele Hudba z Marsu Revajvl z Dačic.

V letošním roce úspěšně složila přijímací
zkoušky na dvě konzervatoře, do oboru klarinet v Brně, v oboru sólový zpěv v Českých
Budějovicích. Mimořádným úspěchem je
i to, že se v obou oborech probojovala sítem okresních a krajských kol až do kola ústředního, kde získala v klarinetu první
místo a ve zpěvu třetí místo. Čtenářům TL
představujeme patnáctiletou Barboru Noskovou, o které jistě v příštích letech hodně
uslyšíme.
Za TL ti dodatečně k nedávným velkým
úspěchům gratuluji. Kterou konzervatoř
si vybereš ke studiu?
Brněnskou i díky tomu, že tam studovala
a učila moje paní učitelka na klarinet Milena Svobodová.
Pocházíš z hudební rodiny? Kde se vzaly
tvé hudební geny?
U nás každý na něco hraje. Já sama na klarinet, klavír, varhany a učila jsem se i na flétnu. Doma si rádi zahrajeme a zazpíváme.
Jak ses připravovala na přijímací zkoušky?
Na hudební teorii mě připravoval ředitel telčské ZUŠ Lubomír Zadina a můj strýc, zástupce ředitele jihlavské ZUŠ, Jan Nosek.
A samozřejmě moje vyučující Eva Pavlíková (zpěv) a Milena Svobodová (klarinet).
Jak jsi prožívala soutěže?
Užívala jsem si je, protože nás pokaždé jeTL 6/2018

lo víc. Do ústředního kola ve zpěvu se mnou
jela moje spolužačka a kamarádka Sára Šeniglová a do ústředního kola ve hře na klarinet někteří přátelé z TUTTI.
V čem bude pro tebe studium na konzervatoři jiné?
To ještě nevím, ale určitě bude více zaměřeno na hudbu. A předměty, jako je matematika, chemie, fyzika, už mě na další cestě doprovázet nebudou.
Máš nějaký vzor?
Těch vzorů je víc, ale ten nejdůležitější je
můj strýc Jan. Vzorem pro mě byli také
učitelé, rozhodně paní učitelky Svobodová
a Pavlíková, i pan učitel Sobotka (varhany).
Ovlivňují mě i moji kamarádi.
Jakou hudbu si poslechneš ve svém volném čase?
Já poslouchám skoro všechny styly. Jediný
styl, který se mi opravdu nelíbí, je rap. Nejdůležitější je, aby mě zaujala melodie. Nejvíce se mi líbí vážná hudba.
Máš kromě hudby i jiné záliby?
Určitě. Sport. Ráda hraju volejbal u nás
na vsi, jezdím na kole a kolečkových bruslích.
Před měsícem jsi měla patnáct. Můžu se
zeptat, jaká byla oslava?
Super! Povedla se. Moc ráda na ni vzpomínám. Zrovna v den mých patnáctých narozenin jsem byla s přáteli v Praze a hrála
na koncertě vítězů celostátního kola dechových nástrojů.
Jak vidíš svou budoucnost za dalších patnáct let? Bude pořád v hlavní roli hudba?
Co bude za patnáct let, nevím, ale rozhodně
v mém profesním životě bude hudba na prvním místě.
Kde tě můžeme v dohledné době slyšet
hrát a zpívat?
Na mém koncertě na rozloučenou s telčskou
ZUŠkou 7. června. Pozvala jsem jako hosty
i kamarády a kolegy z dechového orchestru.
Budu ráda, když si nás přijdete poslechnout.
Marta Horáková

Z nabídky
Informačního centra
Muzeum Vysočiny Jihlava - Lidová malírna v Telči
Kartografie Praha – Vyhlídkové věže
a rozhledny České republiky (mapa)
Martina a Milan Lancingerovi – Telčské
leporelo (pro nejmenší čtenáře)
Připravuje Jana Nováková

Mimořádný zážitek.
O podivuhodné škole v Telči

Telč před 50 lety.
V iVysílání ČT
Pokud máte možnost, otevřete si internetové
stránky České televize (www.ceskatelevize.
cz) a v iVysílání vyhledejte video Didaktika veliká, díl O podivuhodné škole v Telči.
Po spuštění se ocitnete rázem v Telči o půl
století zpět, přesně v pátek 24. května 1968,
kdy Česká televize premiérově odvysílala
v rámci cyklu Zvědavá kamera – Didaktika
veliká pořad O podivuhodné škole v Telči,
tehdejší zemědělské škole. 47 minutami (!)
nás provází citáty J. A. Komenského a monology ředitele školy J. M. Dudka. V pořadu se vám ale připomenou i další telčské
osobnosti té doby, manželé Drdáčtí, dr. Ladislav Mátl a s ním hudební skupina Laděna,
Antonín Hrůza s jezdeckým oddílem školy
a hlavně celá řada spolužáků Antonína Špačka a Ludmily Bušové, žáků školy, kteří v pořadu vystupují. Nejen pamětníky zaujmou
záběry z restaurace Na Kopečku, třída mateřské školy procházející náměstím a další
postavy, které se v pořadu objeví. Vzhledem
k době vzniku, na jaře v roce 1968, a dalším
následujícím událostem, byl pořad minimálně reprízován a není moc znám ani v telčské
filmové historiografii. I když tam určitě patří. Na počítači se pořad nespustí v Internet
Exploreru, kde není přehrávání podporováno. Raději použijte některý z ostatních prohlížečů, jako je Opera, Firefox, Chrome. Pro
usnadnění je zde i zkrácený odkaz na tento
pořad https://goo.gl/Xhmf8s
Pro přímé otevření pořadu použijte odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/porady/
1006323478-zvedava-kamera/26853118755
-didaktika-velika/
O podivuhodné škole v Telči. Scénář
V. Bronislav a J. Kincl. Kamera J. Volbracht.
Režie M. Tomsa
/z/

Vyšla 7. zpráva Muzejního spolku v Telči
V prodeji je v muzeu, v městské knihovně
a v Knihovně Univerzitního centra MU. Zpráva obsahuje mimo jiné medailony významných osobností Telče, navazující na již vydanou publikaci Muzejního spolku Kdo byl kdo,
dále dokumentuje drobné sakrální stavby Telčska, hřbitovní pomníky z kamenosochařské
dílny Foitových na hřbitově u sv. Anny, zamyšlení nad historií hradu Roštejn a další články, které zaujmou milovníky historie. Zpráva
je vydaná formou CD a v prodeji je nabízena
za 50 Kč.
Helena Grycová Benešová
str. 15

Léto se střídalo s jarem

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 4. do 18. 5. 2018.

Duben v číslech
Průměrná teplota: 		
Průměrný tlak: 		
Srážky: 			
Max. teplota: 		
			
Min. teplota: 		
			
Max. rychlost větru:

12,9°C
1014,3 hPa
14,6 mm
28,7°C, 21. 4.
v 16:09
0,6°C, 3. 4.
v 4:59
36,8 km/h, 13. 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

Diskusní kavárna

Počátkem dubna byla denní maxima kolem
10°C, ale postupně se v dalších dnech zvedala až na 23°C. V první polovině měsíce byly
pouze 3 dny s maximem nad 20°C, ve druhé
polovině to bylo již 11 dnů. Z toho dokonce 1
den letní s teplotou nad 25°C. Ve druhé polovině měsíce už bylo téměř letní počasí s maximy 18 až 25°C. Kdeže jsou bývalé aprílové plískanice! Minimální teplota klesla slabě
pod nulu jenom jednou počátkem měsíce, přízemní minimum pod nulu kleslo několikrát
do -2°C v prvním dubnovém týdnu. Citelné
ochlazení přišlo ještě 26. a 27. dubna. Maxima v tyto dny vystoupila jen na 15°C. Minima
sice zůstala nad nulou, ale přízemní minimum
27. 4. bylo -3°C. Po celý měsíc byla oblačnost proměnlivá, ale převažovalo skoro jasno
až polojasno. V dubnu bylo 22 dnů s délkou
slunečního svitu nad 6 hodin a v kombinaci
s vysokými teplotami se zdálo, že počasí téměř vynechalo jaro a během dvou týdnů jsme
se ocitli v létě. Velmi teplé a suché počasí způsobilo, že stromy jako třešně, blumy, ale i třeba šeřík, rozkvétaly již v posledním dubnovém týdnu. Pršelo jen zřídka a většinou slabě,
že to ani na pořádné zalití nestačilo. Bouřky se
přidaly ke srážkám jen ve dvou dnech.
Měsíc hodnotíme jako mimořádně teplý, srážkově jako mírně podnormální.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Téma: „Vyhodnocení ankety spokojenosti
občanů města Telče“
V pátek 15. června od 18 hodin zveme
na další z řady diskusních kaváren, která proběhne opět v restauraci Zach na náměstí. Tentokrát můžete debatovat s pořádajícími, členy sdružení „Společně pro
Telč - Piráti a Zelení“, o výsledcích ankety spokojenosti občanů města. Na otázky v tomto dotazníku obyvatelé Telče odpovídali elektronicky anebo mohli do 6.
května odevzdat vyplněný anketní lístek,
který předtím členové sdružení roznesli do všech schránek. Všem respondentům velice děkujeme, že si na anketu udělali čas. Z asi 250 sesbíraných dotazníků
se podaří vytvořit jednak několik přehledných grafik, ale hlavně se sešla spousta postřehů, návrhů a připomínek pro diskusi,
i k zamyšlení. A doufejme, že budou využity i pro další koncepční rozvoj města.
Kam by podle vás měly směřovat obecní investice? Co vám chybí a s čím jste
ve městě spokojeni? Přijďte, dozvíte se toho ještě mnohem více a můžete nám říci,
co si o výsledcích myslíte i vy.
Jiří Pykal, zastupitel

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!
str. 16

Do Knihovny UC
na debatu o EU
Ve středu 6. června v 17:30 pořádá Knihovna Univerzitního centra ve svých prostorách
v přízemí bývalé jezuitské koleje debatu
na téma Evropská unie a migrace. Debatu zajišťuje Centrum demokratického vzdělávání a Zastoupení Evropské komise v ČR.

Pozvání od Geoparku Vysočina

Otevře se kamenolom
v Mrákotíně
V rámci Týdne geoparků ČR nabízí 8. června Geopark Vysočina jedinečnou příležitost – exkurzi do kamenolomu v Mrákotíně,
dnes Granit Zedníček a také komentovanou
prohlídku Muzea kamenictví v budově úřadu městyse v Mrákotíně. Manažerka Geoparku Vysočina Kateřina Fučíková doporučuje
účastníkům dvě varianty, jak se k lomu dostat.
Pěšky, za kostelem v Mrákotíně nahoru doleva po modré, po 400 m sejít z modré a pokračovat rovně, na další vidličce odbočit doleva
(GPS: 49° 11‘ 37.19“ N, 15° 21‘ 59.94“ E).
Motorizovaní účastníci mohou přijet až přímo k lomu. (kontakt: 777 009 763). Vlastní
exkurze začne v 10 hodin.
O hodinu později, v 11 hodin, bude pro zájemce připravena komentovaná návštěva
Muzea kamenictví v budově úřadu městyse
(kontakt 725 102 685).
Akcí připomeneme nejen Týden geoparků
ČR, ale také historické výročí. Právě před
90 roky byl na Pražském hradě slavnostně
vztyčen Sloup svobody (monolit), který byl
vytěžen v mrákotínském kamenolomu, připomněla K. Fučíková.
TZ

Farmářské trhy 2018
● 16. června ● 21. července ● 25. srpna
● 8. září ● 13. října ● 27. října
vždy od 9 do 15 hodin
na náměstí Zachariáše z Hradce
kontakt – tel.: 722 499 299
e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
TL 6/2018

Vzpomínáme na 20. století

13. 6. 1928. Telč vítá prezidenta T. G. Masaryka

Pamětní desky

81. pěší pluk a další
Na pamětních deskách zemřelých a padlých mužů z telčské farnosti v předsíní farního kostela sv. Jakuba jsou také informace
o kmenových jednotkách, ve kterých muži
sloužili. Určitě nepřekvapí, že velká většina byla příslušníky 81. pěšího pluku, který je někdy také uváděn jako „jihlavský“.
Útvaru, do kterého rukovali nejen v době války muži z moravské části dnešního
Kraje Vysočina, tedy také z Telčska. V době Velké války čekalo jeho příslušníky nasazení na ruské frontě. V roce 1917 patřil
pluk dokonce mezi rakousko – uherské jednotky v bitvě u Zborova, proti kterým stály
i československé legie. Obě strany tak doslova podstoupily bratrovražedný boj... Ko-

nec války pak pluk zastihl na italské frontě, na známé Piavě. Kdo byl ale na vojně,
tak ví, že v armádě bývá často všechno jinak. V míru, natož ve válce. A tak ve výčtu
jednotek, ve kterých sloužili muži z Telčska, najdeme i jiné útvary než zmíněný jihlavský pluk. Bratři Tušerové z Dyjice sloužili u 42. pěšího pluku, jenž byl posádkou
v Terezíně, Jan Dvořák z Volevčic u 1. praporu zákopníků, Eduard Čech ze Zvolenovic u 11. dragounského pluku v Brně, František Sedláček z Hostětic u tehdejší elitní
jednotky Tyrolských střelců... A tak i přehled útvarů, ve kterých padlí a zemřelí krajané sloužili, je mimořádně cenou informací, které pamětní desky nabízí.
/z/

Pozvánka na výstavu do Lannerova domu

Architektura ve službách první republiky
Pozoruhodnou výstavu věnovanou architektuře na území dnešního Kraje Vysočina v meziválečném období nabízí telčské pracoviště Národního památkového ústavu. Autoři na ní prezentují vybrané zajímavé stavby realizované v letech 1918 až 1938. Výstava je přístupná v sídle
památkářů v Lannerově domě ještě do 8. června v pracovní dny od 9 do 16 hodin.
TZ

Knihovna NPÚ objevuje krajana L. Škarka
V Novinkách knihovny Národního památkového ústavu v Lannerově domě informuje Miloslav Záškoda hned o dvou pracích P. Leopolda Škarka, rodáka z Mysletic (*1874) a žáka telčské reálky, které má nově ve svém fondu knihovna památkářů. Autor zemřel právě před půl
stoletím, 23. března 1968, v komunistické internaci. Díky knihovně NPÚ, která je přístupná
veřejnosti, se tak můžeme blíže seznámit s dílem významného rodáka.
/z/
TL 6/2018

5. díl

1918 ►100◄ 2018
CEJNAR Karel
katol., ženatý obchodník v Telči, *1882
v Telči; od 1914 u 81. pěš. pl. ● +20. 1.
1915 v Telči, pochován u sv. Anny
ČERNÝ Antonín
katol., svobodný aktivní důstojnický
zástupce 81. pěš. pl.; *1885 v Telči ●
padl 27. 7. 1917 v Koniuch v Haliči
ČERNÝ Josef
katol., ženatý evid. geometr v Mor. Budějovicích; * 1882 v Telči; od 1914 poručík 31. zeměbr. pl. ●padl 21.11. 1914
ve Wolbromu – Kališe (Polsko)
DÁŃA Josef
katol, svob. knihař v Telči; * 1896
v Telči; od 1915 u 81. pěš. pl. ● padl
14. 8. 1916 u Božíkova v Haliči
DÁŃA Ludvík
katol., svob. účetní v Bílovci ve Slezsku; *1891 v Telči; od 1917 u 81. pěš.
pl.. ● padl 18. 11. 1914 v Parkoszowicích, gub. Piotrkov (Rus. Polsko)
DOSKOČIL Rudolf
katol., svob. rol. syn v Telči; *1895
v Telči; od 1915 u 81. pěš. pl.. ● 16.
5. 1915 zraněn na rus. boj., padl 6. 8.
1916 na ital. bojišti na Monte Sabatino
DUŠEK František
katol., ženatý zedník v Telči; *1879
v Mrákotíně; od 1915 u 81. pěš. pl., ●
padl 21. 7. 1915 v Toustbaby u Zlaté
Lípy
DUŠEK Josef
katol., svob. obuvník v Telči; *1895
v Telči; od 1915 u 81. pl., zeměbr.., ●
1916 zajat v Rusku, tam 27. 10. 1916
pochován v Comelu, gub. Mohilevská
DVOŘÁK Vladimír
katol., svob. knihkupecký účetní v Brně; *1894 v Telči; od 1914 u 8. pěš. pl.,
● padl 25. 5. 1915 u Machova (Halič)
FURCHT Viktor
israel., svob. obchodní příručí v Telči;
*1895 v Telči; od 1915 u 81. pěš. pl.,
● padl 10. 5. 1915 u Janniana (Itálie)
HADRAVSKÝ Josef
katol., ženatý dělník na pile v Telči; *1873 v Telči; od 1914 u 24. prap.
domobr., ● zápalem plic 10. 3. 1918
ve Vídni
HAMERNÍK Alois
katol., svob. natěrač v Telči; *1891
v Telči; od 1912 u 14. pl. zeměbr., ●
padl 27. 8. 1914 u Zamošče
HARTL František
katol., ženatý dělník na pile v Telči;
*1886 v Telči; od 1914 u 81. pěš. pl., ●
1916 raněn do břicha na ruském boj. +
doma 7. 9. 1918
pokračování příště
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GOB a SOŠ

Fyzika, chemie, biologie.
Mohou být i zábavné
Skupina studentů gymnázia zapálená pro
fyziku, chemii a biologii chce ve středu 6.
června v 16 hodin v aule škole dokázat, že
i tyto předměty mohou patřit mezi oblíbené
u současné generace. Zábavné odpoledne,
které připravili, bude plné zajímavých pokusů. „Budete si moci vyzkoušet reakce suchého ledu nebo na vlastní kůži poznat oheň,
který nepálí,“ prozradil TL jeden z organizátorů Ondřej Běhan. Studenti se těší na vaši návštěvu a za svou aktivitu si ji zaslouží.
Podle zaslané zprávy.

Rádi uveřejňujeme

Poděkování
za Lesní klub
Rád bych jako aktivní člen spolku Na Větvi,
ale především jako otec dvou dcer předškolního věku, z nichž jedna Lesní klub spokojeně navštěvuje a druhá se od září „do školky“
chystá, poděkoval všem členům rady města,
kteří podpořili náš projekt a hlasovali ve prospěch pronájmu městského pozemku – krásného sadu – našemu spolku. Osobně se domnívám, že tímto osvíceným krokem vedení
města podpořilo žádanou službu rodičům,
kteří z nejrůznějších důvodů nechtějí nebo nemohou využívat klasické MŠ. A že poptávka
je, potvrdila, pro mne až nečekaná, účast rodičů a dětí dokonce z Jemnicka, Dačicka, ba
i Jihlavy na Dnu otevřených dveří v Lesním
klubu. Je pro mne jako rodilého „Telčáka“
příjemné žít ve městě, které ukazuje ostatním
v regionu směr. Zvláštní poděkování zaslouží
pan starosta za to, jak trpělivě a vstřícně s námi v této věci jednal. Každopádně slova díků
nestačí. Nejlepší je vidět spokojené děti dokonale využívající možnosti, které tento prostor
nabízí. To se musí zažít. Přijďte se podívat.
Ing. Milan Maleček

Běh pro hospic
Druhý ročník akce Běh městem šťastných
lásek se bude konat 5. 8. na náměstí v Telči. Start bude v 10:30 hodin, registrace již
od 9 hodin. V rámci registrace jsou v prodeji funkční neonová trička a bavlněné sukně. Vše je možno pohodlně vyřídit na www.
behyprohospice.cz. Každého účastníka čeká
v cíli medaile, děti i diplom. Nemusíte ani
běžet, stačí jít a podpořit dobrou věc. Tou je
letos pořízení automobilu pro novou zdravotní sestřičku hospice Laďku, která každý
den vyjíždí k pacientům v Telči a okolí.
Jana Bělíková, Sdílení, o.p.s.
str. 18

Přihlášky do U3V
Univerzitní centrum MU oznamuje, že pro rok 2018/2019 otevírá nový dvousemestrální (jednoletý) kurz Univerzity třetího věku s názvem Etudy ze středověkého a raně novověkého života. Přihlášky lze podávat od 2. května do 30. června. Další informace v Knihovně UC, nám. Zachariáše z Hradce 2 nebo na tel.: 549 49 1143, mobil:
774 886 640, e-mail: martinu@rect.muni.cz, kontaktní osoba Ilona Martinů.

Sport
Jezerní růže.
Krasobruslařská

Mažoretky si vybojovaly postup na ME

Celé sobotní dopoledne 21. dubna patřilo
na telčském zimním stadionu krasobruslařům z pěti klubů Vysočiny, z Jihlavy, H. Brodu, Pelhřimova, Ledče n. Sázavou, domácí
Telče a sousedního jihočeského Jindřichova
Hradce, kteří se zúčastnili prvního ročníku
závodu Jezerní růže pořádaného Krasobruslařským klubem Telč. Své výkony předvedlo
celkem 87 (!) dětí v 99 vystoupeních. V krásné atmosféře závodů se našim soutěžícím povedly pěkné výkony. V kategorii Prvky 2 vyhrála Anna Chalupová a na druhém místě se
umístila Barbora Ondráčková. Prvky 3 vyhrál David Kodys a druhé místo vybojovala
Kristýna Štanclová. V Prvcích 4 byla Saša
Chalačeva druhá a Markéta Kodysová třetí.
Všem telčským soutěžícím, i těm, kteří neskončili na předních pozicích, děkuji za vzornou reprezentaci klubu a za snahu získat Jezerní růži. Ta patří i jejich rodičům za velikou
podporu, a to nejen těchto závodů.
Petr Procházka, Krasobruslařský klub Telč

V sobotu 12. května odjely do Dubňan
všechny tři skupiny telčských mažoretek,
Poupátka, Růžičky a Růže, bojovat o postup v IMC na Mistrovství Evropy. Na postupové kolo se sjely jejich kolegyně z celé
ČR i ze Slovenska. Všechny kategorie byly plně obsazené. Skupiny Růžiček a Růže
usilovaly o postup ve dvou kategoriích –
mažoretka (twirling) a klasická mažoretka.
Poupátka pouze v kategorii klasická mažoretka. Po vynikajících výkonech postupují
Růžičky i Růže v obou soutěžních kategoriích na ME, které se bude konat poslední
týden v srpnu v Chorvatsku. Na ME postupují se svojí skladbou i malá Poupátka.
Pro všechny naše mažoretky je to vynikající úspěch a zúročení hodin tréninků v tělocvičnách.
Renata Křížková, vedoucí Mažoretek Telč

Rokenrol
7. dubna zahájili jarní sezónu tanečníci
rokenrolového klubu Elvis Jihlava, za který
startuje telčská Nela Šedová, na mezinárodní soutěži v Benátkách nad Jizerou. S partnerem Danielem Menšíkem se v konkurenci účastníků ze Slovenska, Polska, Francie
a Ruska neztratili. I když poprvé tančili
ve starší kategorii Junior, obsadili v Benátkách výborné páté místo. O měsíc později,
5. května, skončil pár na Mistrovství republiky v kategorii Junior na „smutném“ čtvrtém místě. I tak odborníci hodnotí jejich první působení ve starší kategorii jako úspěšné.

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

Oldschoolák 2018 již klepe na dveře

Volejbalová star,
Jan Štokr, se objeví
v Dyjici
30. června se na volejbalových kurtech v Dyjici uskuteční pátý ročník volejbalového turnaje Oldschoolák. Ten letošní bude nabitý
skvělým hráčským obsazením. „Zúčastní se
ho hlavně telčští odchovanci v čele s Honzou Štokrem. Dále budou na kurtech k vidění
jak hráči extraligy, 1. ligy, tak i úplní amatéři hájící barvy rodné Telče. Můžeme se těšit na různorodě poskládané týmy složené
vždy ze dvou žen a čtyř mužů. Turnaj vypukne již v 9 ráno a jeho finále je naplánováno
cca na 18. hodinu,“ informoval TL za pořadatele Marek Brychta a dodal, „díky úžasným partnerům turnaje je opravdu o co hrát
a i diváci si přijdou na své. Mimo kvalitního sportu je čeká mnoho zajímavých aktivit,
jako například stolní fotbálek či uždibování
pečeného prasátka.“
TL 6/2018

Sport

Florbal

4. ročník Orelcupu

Fotbal

Krajská I. A třída po 22. kole
1. Žirovnice

22 59:29

46

2. Třešť

22 58:42

43

3. Kamenice n. L.

22 35:29

38

4. Dobronín

22 67:42

37

5. Leština u Světlé

22 49:40

36

6. Světlá n. S.

21 45:36

35

7. Bedřichov

22 45:47

33

8. Havlíčkův Brod B

22 32:42

30

9. Telč

22 33:37

29

10. Kostelecy

22 42:49

27

11. Pacov

21 27:38

26

12. Mírovka B

22 44:57

23

13. Chotěboř B

22 25:39

22

14. Havlíčkova Borová

22 13:47

10

V sobotu 5. května hostila Telč pod taktovkou Orla 4. ročník florbalového turnaje pro
mládež do 16 let. Sešlo se celkem 6 týmů,
z toho 2 reprezentovali přímo Telč. Bohužel
se jim v náročné konkurenci příliš nevedlo.
Mužstvo Florbal Telč skončilo na 5. místě,
orelský tým letos uzavřel tabulku na místě
šestém. Vítězství si tentokrát odvezli SK Jemobu do Jemnice, druhé místo patřilo PSKC

Okříšky a třetí Velké Bíteši. Sluší se ještě napsat, že sousední Nová Říše reprezentovaná týmem základní školy skončila na čtvrtém místě. Nejlepším střelcem turnaje byl
Tomáš Brychta (ZŠ Nová Říše) a nejlepším brankářem Vendula Kmentová (Velká Bíteš). Kompletní výsledky a fotky najdete jako vždy na www.oreltelc.cz/orelcup
David Kovář

Basketbal

Konečná tabulka Waldviertel Sparkasee
CUP
1. Gmünd

6

406:341 11

2. Studená

6

467:362 9

3. Telč

6

388:365 9

4. Nová. Bystřice

6

288:481 7

Orel pro atletiku

Velká cena v atletice
V sobotu 23. 6. se uskuteční od 9.00 hodin
„Velká cena v atletice“ pro děti a mládež do 15 let. Letos mimořádně u fotbalového hřiště za sokolovnou. Soutěžit se
bude v šesti kategoriích, krom nejmladších
dětí zvlášť kluci a děvčata. Utkají se v atletickém víceboji, kde každá disciplína je
ohodnocena body dle tabulek atletického
svazu a pořadí se určí podle dosažených
bodů. Pro první tři nejlepší atlety v každé kategorii jsou připraveny odměny. Navíc ze všech závodníků vylosujeme jednoho, který dostane stylovou koloběžku.
Ta se bude na nové telčské cyklostezce vyjímat. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit
se. Pošlete své děti sportovat! Podrobnosti na www.oreltelc.cz/atletika. Neplatí se
žádné startovné ani vstupné, po celou dobu bude otevřen bufet. Přijďte se v sobotu
23. 6. podívat na velké souboje malých atletů. Bude to skvělá atletika.
David Kovář
TL 6/2018

POKLONA BRANKÁŘCE. Nejlepším brankářem florbalového ORELCUPU 5. května
Foto: Zdeněk Kovář
v Telči byla vyhodnocena Vendula Kmentová z týmu Velké Bíteše.

Basketbal má po sezóně. Bylo to o koš
S příchodem jara skončila také sezóna basketbalovému týmu Žabaři Telč. Jako v předešlých letech v ní bojoval v jediné přeshraniční sportovní soutěži v širokém
okolí, ve Waldviertel Sparkasee CUP.
Za soupeře v ní měl rakouský UBBC
Gmünd, sousední TJ Studenou a Jiskru Nová Bystřice z Jihočeského kraje.
Milan Maleček, se 138 body nejlepší střelec celé soutěže, okomentoval pro TL nejen
třetí místo telčského týmu, ale také basketbal v Telči celkově:
Druhé místo nám uniklo opravdu těsně.
Rozhodující skóre ze vzájemných zápasů
má Studená +2. Kdybychom dali v domácím zápase o jednu trojku více, byli bychom
druzí my. Myslím, že snad mluvím za všechny členy týmu, když napíšu, že letošní sezóna se nám vydařila. Oproti té minulé, kdy
jsme prohráli všechny zápasy, je znát posun
ve střelbě i souhře a hlavně opět dokážeme

vítězit. Největší radost mám ale z toho, že se
k nám přidali noví mladí hráči a že se opět
aktivně do soutěže zapojili zkušení borci Lukáš Dvořáček, Pavel Bulák a Radek Doležal, kteří už chtěli pověsit kariéru na pověstný hřebíček. Na místní poměry byl letos
i solidní zájem dětí o náš kroužek při DDM.
Na místní poměry píši záměrně, protože košíková je mimo hlavní sportovní proud, a to
nejen v Telči. V našem městě je navíc obrovská nabídka dalších atraktivních sportů a jen díky skvělé práci Vladimíra Falata, který se mladým nadějím věnuje, se daří
udržet zájem dětí o tuto krásnou hru. Novinkou uplynulé sezóny bylo rozšíření kroužku
pro děti předškolního a raně školního věku. Tady bych se ale naše počínání košíkovou neodvážil nazývat. S nejmenšími dětmi
se bavíme tím, nač mají zrovna chuť a náladu. Po této sezóně vidím budoucnost košíkové v Telči zase o něco růžověji.
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Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán
samostatný tisk
„Telčské léto 2018“
Koncerty

6. 6.
19.00
sál ZUŠ
Edita Randová (mezzosoprán)
a Stanislav Bogunia (klavír)
Program: písně A. Dvořáka a R. Leoncavalla a část árií od G. F. Händela, G. Bizeta
a G. Rossniho, klavírní skladby od A. Dvořáka a C. Debussyho

Přednáška

4. 6.
17.00
radnice
Srí Lanka - Muzeum Vysočiny Jihlava,
pob. Telč a Muzejní spolek v Telči zvou
na zoologicko-cestopisnou přednášku Pavla a Kláry Bezděčkových
6. 6.
18.00
Univerzitní centrum
1958 EXPO Brusel - Přednáší Daniela Kramerová. V rámci přednáškového cyklu NPÚ
Telč Rodinné stříbro - Památky kolem nás

Panský dvůr

Centrum volnočasových aktivit,
www.panskydvurtelc.cz
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod.,
http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka
1. 6.
14.00 – 18.00
Den dětí - Pevnost Boyard na ZASTÁVce
Inspirovat se necháme v televizní soutěži.
12. 6. a 14. 6.
14.00 – 18.00
Dílna - příležitost pro tvůrčí a manuálně
zručné uživatele služby.
20. 6. 14.00
Beseda s tatérem
21. 6. Účast na Telčském veletrhu sociálních služeb na náměstí

Krteček

Obvyklý program. Více na tel. 775 219 362,
www.krtecek.org, www.facebook.com/centrumkrtecek

Klub důchodců

Obvyklý program v klubovně na poliklinice

Chovatelé

10. 6. 7 – 10 hod.
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
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Pro hospic Sdílení.
Společně s ČSOB

Červen na zámku

Telčský hospic Sdílení se zapojil do grantového programu „ČSOB pomáhá regionům“.
Lidé přispívají na projekt „Pomůžeme vám
zůstat doma“. Čím více peněz se podaří hospici vybrat, tím více peněz od ČSOB dostane. Získat může až 50 000 Kč. Společným
přáním klientů mobilního hospice je velmi
často prožít zbývající čas spolu a doma. Díky projektu bude hospic moci poskytovat
mobilní specializovanou paliativní péči více pacientům v regionu Telče a okolí. Přispívat lze na www.csobpomaharegionum.cz
do 26. 6. 2018.
Jana Bělíková, Sdílení, o.p.s.

Výstava v Justičním sále z natáčení filmu,
které proběhlo právě před 55 lety převážně
v Telči. Více TL 5, str. 6. V červnu je výstava otevřena od 10 do 16 hodin.

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč
a Muzejní spolek v Telči
zvou na zoologicko-cestopisnou přednášku
Pavla a Kláry Bezděčkových

Srí Lanka

Obřadní síň radnice

4. června v 17 hodin
Sraz Audi

V sobotu 23. června uvidíme na náměstí
Zachariáše z Hradce kolonu automobilů zn.
Audi. V Telči se zdrží od 12 do 16 hodin.
Na základě povolení rady města bude přehlídková kolona parkovat od základní umělecké školy (čp. 71) směrem k pódiu a dále
kolem velkého podloubí nahoru.
Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro – Památky kolem nás
1918 – 1938:

1958 EXPO Brusel

Přednáší Daniela Kramerová

6. června v 18 hodin

Univerzitní centrum MU v Telči
První poválečná světová výstava Expo 58
znamenala zásadní mezník pro československou kulturu i životní styl. Poprvé od únorového převratu mohli českoslovenští umělci veřejně navázat na avantgardní dědictví
a prezentovat svou tvorbu na Západě. Podněty z Expa uvolnily cestu novému designovému stylu, který je v Československu označován jako bruselský.

Telčské podzemí

Interaktivní zábavně-naučná expozice se
zajímavými fakty z historie města
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.

Až přijde kocour

Pohádková neděle

10. 6. od 10 do 17 hodin, Zámek, zámecká
zahrada, park a nádvoří zámku
Pohádkový den bude plný zábavy nejen pro
děti, ale i jejich rodiče. V programu je představení divadla Kufr Tančíček, žonglérská
dílna, postavy na chůdách, loutkové divadlo Honzy Hrubce, klauni, řemeslné trhy,
soutěže pro děti, pohádková kavárna …

Žáci telčských škol průvodci
zámkem

Trasa A, 29. 5. – 8. 6. od 10 do 14 hod.
Žáci 8. a 9. ročníků obou telčských škol se
stanou průvodci zámkem na trase A. Rozšíří si jak své dějepisné znalosti, tak je neotřelou formou předají návštěvníkům zámku. V předchozích letech byla tato forma
návštěvníky mimořádně kladně hodnocena.

Čechomor Kooperativa tour 2018

Zámecký park, 14. září v 19 hodin.
Předprodej vstupenek zahájen na zámku
v Telči od 7. května v Zámecké galerii

Z učňů budou tovaryši
25. června v 9 hodin se na zámku stanou
z klempířských, tesařských a pokrývačských učňů tovaryši. O slavnostní vyřazení v současné době tolik potřebných řemeslníků se obětavě stará cechmistr uvedených
řemesel v Kraji Vysočina Oldřich Svoboda
z Nové Říše.

Tip na výlet (delší)

Šance podívat se do
zámku. Ve Veselíčku
Obec Veselíčko u Lipníka nad Bečvou připravuje v letošním roce výstavu připomínající 250 let od zahájení velké přestavby tamního zámku Podstatzkých Lichtensteinů,
druhého sídla posledních majitelů telčského
panství. 8. června bude dokonce možnost
si zámek, který je jinak nepřístupný, prohlédnout ve třech termínech s průvodcem (14:00, 14:30, 15:00). Zmíněná výstava pak bude přístupná v zámecké kapli 8.
a 9. června. Další termíny otevření výstavy
jsou 6. - 7. 7. a 18. - 19. 8.
Podle TZ starosty Tomáše Šuláka
TL 6/2018

Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
22. - 29. 6. - Mezinárodní divadelní festival Divadlo evropských regionů a Open
air program Hradec Králové
Klicperovo divadlo a centrum Hradec
Králové
19. ročník nabídne více než 200 divadelních, hudebních a doprovodných produkcí
z tuzemska i zahraničí, od činohry, alternativního divadla, tance a kabaretů po improvizaci, autorská představení, pohádky
či loutkové divadlo.
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3. 6.
ne
7.30
		9.00
		10.30
9. 6.
so
18.00
10. 6. ne
7.30
		9.00
		10.30
16. 6. so
18.00
17. 6. ne
7.30
		9.00
		10.30
23. 6. so
18.00
24. 6. ne
7.30
		9.00
		10.30
30. 6. so
18.00

Evangelické

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

LITOMYŠL

14. 6. - 7. 7. - 60. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl a 14. ročník
Smetanovy výtvarné Litomyšle

POLIČKA

2. 6. - Čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s bohatým programem a řadou překvapení.

TELČ

10. 6. - Pohádková neděle na zámku
Pohádková cesta v zámeckém parku s Domem dětí a mládeže.
Pohádkový den plný zábavy pro děti a jejich rodiče s moderátory Hitrádia Vysočina.

TŘEBOŇ

červen – září - Příběh Zlaté stoky
500 let jedinečného díla Štěpánka Netolického - výstava v Domě Štěpánka Netolického představuje historii, význam i řadu
zajímavostí unikátní Zlaté stoky.
TL 6/2018

Ondřej Mareš, Telč
a Jana Rozehnalová, Jihlava
Jan Pokorný, Mrákotín
a Ivona Šimková, Mrákotín

Opustili nás

Vilém Čech, Krahulčí
Miroslav Lazárek, Mrákotín
Josef Bartoň, Staré Město
Miloš Vyvadil, Štěpnice
Miluška Gregorová, Staré Město

46 let
62 let
83 let
66 let
92 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).

Na Den otců, který se slaví třetí červnovou
neděli, jsme si zatím, na rozdíl od Dne matek, příliš nezvykli. Změnit to chce Telčský dům na náměstí Zachariáše z Hradce.
Pro tatínky a dědečky připravil o víkendu
16. a 17. června speciální program. „Budou
probíhat neformální závody na naší autodráze, otevřeny budou všechny expozice a zdarma budou moci ochutnat pivo z minipivovaru a jednohubky z jednoho lahůdkářství,“ zve
k návštěvě Jozef Navrátil, majitel Telčského
domu, s tím, že program je vhodný i pro děti,
maminky a ostatní příbuzenstvo.
Podle TZ Marty Kašparové

Církev Slovo života

23. a 24. 6. - Královské stříbření Kutné Hory

Blahopřejeme novomanželům

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

JINDŘICHŮV HRADEC

KUTNÁ HORA

Lukáš Novotný, Staré Město

Den otců
v Telčském domě

Adventisté

15. 6. – závěrečný koncert Jihočeského
festivalu Concertino Praga
Rytířský sál, Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Vítáme nové občánky

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

CHEB

6. - 9. 6. - Chebské dvorky 2018
16. ročník, 4denní open air festival uměleckých projektů, Galerie 4

Společenská rubrika

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

Pozvání do Velké Lhoty

Koncert při svíčkách
V pátek 8. června se od 21 hodin uskuteční
v Horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě již tradiční večerní koncert při svíčkách. Účinkuje komorní
pěvecký sbor Festivia Chorus (sbormistryně
MgA. Jitka Čudlá). Jako host vystoupí Tomáš Jeřábek (varhany, sólový zpěv). Vstupenky je možné zakoupit na místě, 30 minut
před zahájením koncertu.
Podle TZ

Zrušená výstava
ve V. Lhotě
V minulém čísle Tl jsme avizovali výstavu
věnovanou hudebnímu vědci Robertu Smetanovi (1904 – 1988) z Poldovky, která se měla
konat v horním kostele ve Velké Lhotě. Výstava se bohužel z organizačních důvodů neuskuteční, sdělila Tl s omluvou za Spolek přátel Muzea české reformace Lenka Brychtová.

Uzávěrka příštího čísla

15. června 2018 ve 12:00 hod.

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.

18. 6.
19. 6.

IV.
20. 6.
V. - VI. 21. 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
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24. května: ZUŠ Open. Víc než skvělá akce
Kreslilo, zpívalo a hrálo se po celém městě. Sladkou odměnu si zasloužili všichni.

Foto: Lubomír Zadina a Tl

TELČísla oslaví desáté narozeniny
V neděli 17. června se na náměstí Zachariáše z Hradce uskuteční velká oslava desátého výročí založení TELČísel. V průběhu celého odpoledne vystoupí všechna oddělení TELČísel a pozvaní hosté. Dohromady se představí více než 250 účinkujících. Srdečně zveme na tuto
výjimečnou akci. Více informací naleznete v příloze Telčské léto 2018.

Po uzávěrce:
TELČísla zvítězila v anketě Kraje Vysočina Zlatá jeřabina se svým Vánočním koncertem 2017! Blahopřejeme.
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