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Bylo. Bude
Co bylo, je těžké napsat. Proč? Abych na někoho a na něco nezapomněl. Co bude, je ještě těžší. Ze stejného důvodu. Proto pozorně čtěte kulturní program Telčské léto, který je stále k dostání
v radničním IC. A snad i tyto Telčské listy, které
o jim známých událostech v červenci informují.
Určitě ale ne o všech... Za všechno, „co bylo“:
Vystoupení dětského rytmického orchestru Hakuna Matata na závěr velkolepé oslavy desátých
narozenin TELČísel v režii jejich sbormistra Pavla Saláka v neděli 17. června byl vrchol, na který
naše náměstí bude dlouho vzpomínat.
/z/

Na řadě míst v Praze nás propagovaly světelné
panely. Více na str. 2 v příspěvku V. Peichlové.

13. až 15. července se vrátíme do historie retrozávodem Mezi dvěma branami (str. 16).

Foto: Jaroslava Melicharová a Lubomír Zadina

Část republiky trápí sucho. Podrobněji na str. 24.

Příloha: Prázdniny v Telči

Z jednání rady města
87. schůze - 16. května
--RM schválila podání žádosti na Krajský úřad Kraje Vysočina o provedení
přezkoumání hospodaření města Telče
za rok 2018.
--RM rozhodla na základě doporučení komisí pro posouzení a hodnocení nabídek,
že zhotovitelem akce „Cyklostezka Telč
– Lipky (část lávka přes Nadymák)“ bude společnost LEMONTA, s.r.o., přístavby požární zbrojnice (Garáž pro JSDH
Telč)“, společnost STANER CZ, s.r.o.,
a sportovního areálu Hradecká společnost RED BERRY, SE. Rada schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenými
společnostmi.
--RM schválila zrušení veřejné zakázky na akci „Cyklostezka po hrázi rybníka Roštejn“ a vyhlášení nových zakázek
na akce „Cyklostezka po hrázi rybníka
Roštejn“ a „Most na hrázi rybníka Roštejn“.
--RM schválila uzavření smlouvy o nájmu
frankovacího stroje Neopost IS 350 s příslušenstvím a sloganovým razítkem č.
FS20180026 se společností EVROFIN
FS, s.r.o.

88. schůze - 30. května
--RM schválila podání žádosti o dotaci na akci „Obnova lesní cesty pro pěší
na Oslednicích“.
--RM rozhodla, že zhotovitelem akce
„Cyklostezka Telč – Lipky, část cyklostezka kolem rybníku Nadymák“, bude
společnost STARKON, a.s., a „Cyklostezka Telč – Lipky (část odpočívadla)“
společnost Pozemní stavby Telč, s.r.o.
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo
s těmito společnostmi.
--RM města schválila užití veřejného prostranství pro zřízení předzahrádky určené k poskytování hostinských služeb pro
letní turistickou sezonu 2018 pro Creative Cafe, nám. Zachariáše z Hradce
49, za stejných podmínek jako obdobné
předzahrádky.

Konzultační den
rady města
středa 25. 7.
od 13.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.
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Ví se o nás?
Prezentace Telče u nás i ve světě

Už jste to slyšeli?

Telč okouzlila čistou
krásou renesance

Kovář staví na Radkovské ubytovnu pro...

Město Telč nabízí spoustu kulturních, společenských a sportovních akcí. Ale před jejich
realizací a před zahájením turistické sezóny
je potřeba dát o Telči vědět do celé republiky
i do jiných zemí. Nejenom tím, že se zúčastníme veletrhů cestovního ruchu.
Telč byla letos vidět třeba v Praze. Prostřednictvím Vysočina Tourism jsme se zde zapojili s dalšími českými památkami UNESCO
do propagační kampaně na prosvětlených velkých reklamních panelech, které byly k vidění na frekventovaných místech. Telč na nich
okouzlila čistou krásou renesance. Dalším
zviditelněním města byly reportáže v tisku, např. v časopise Moje země, Průvodci
UNESCO, ale třeba i v odborném časopise
Pharma News, v jehož červnovém čísle vyšel
dvoustránkový článek o Telči. O propagaci
města v Českém centru ve Vídni píše v tomto
čísle Tl jak starosta Roman Fabeš, tak ředitel
UC Jaroslav Makovec. Úspěšně jsme tam také propagovali piva Pavla Trojana a produkty Petra Haase. Propagují nás ale i zahraniční novináři a blogeři z celého světa. Často to
jsou „lovci“ památek UNESCO, jak se někteří
sami nazývají, a texty zvou své čtenáře k návštěvě Telče. Nedá mi neuvést několik glos,
které jsme v různých médiích zaznamenali:
Proč byste měli navštívit Telč? Krásný zámek
a okolí.… Telč je jedno z míst, která se jeví jako přímo ze stránek vaší oblíbené dětské pohádky … Krásné budovy uvidíte i na jiných
náměstích, ale není nic, co by bylo srovnatelné s Telčí. … Nebudete moci odejít bez toho,
aniž byste neobdivovali každý z těchto domů.
… Pochopíte, proč tolik turistů chce navštívit
právě Telč.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury

Tahle fáma si již žije vlastním životem
nejen na Starém Městě a přilehlém sídlišti v Radkovské ulici. Kdekdo ví o ní vše,
odvážnější se ptají na radnici: Na sídlišti
Radkovská staví Jiří Kovář, resp. firma Starkon, bytový dům pro sociální bydlení... Sám Jiří Kovář, úspěšný podnikatel ve stavebnictví, majitel firmy Starkon,
jinak dlouholetý a oblíbený starosta Bohuslavic, k té „zaručené“ zprávě nám poskytl obsáhlé vysvětlení. Celé si ho můžete
přečíst v Listárně Telčských listů na www.
telc.eu. Co je v něm podstatné?
Do 12 měsíců by měl stát na sídlišti nový
bytový dům o 29 bytech s výtahem a odpovídajícími parkovacími místy. Jedná se
o byty velikosti 1+kk a 2+kk, primárně určené pro seniory, mladé rodiny a samostatné žijící občany. Výstavba je financována
z 20% z vlastních prostředků firmy a zbytek
z úvěru od banky. Byty jsou určeny k prodeji nebo k pronájmu. Ani jeden z mnoha
domů postavených firmou Starkon nebyl
nikdy postaven z nějakého dotačního titulu. Dotace na sociální bydlení mohou získat pouze obce nebo církevní a neziskové organizace. Případné nájemníky firma
velmi pečlivě vybírá. Podepisuje s nimi
smlouvy výhradně na dobu určitou, zpočátku pouze na několik měsíců. Nájemníky navíc limituje 2 - 3 měsíční kaucí. Jiří
Kovář ve vyjádření také podrobně vysvětluje občas zmiňovaný příběh z Nové Říše,
kde občané peticí znemožnili výstavbu podobného domu. Firma pak od jeho výstavby sama upustila. Připomíná také města
a obce, kde Starkon již domy podobné tomu nově stavěnému v Telči postavil, či jejich výstavbu připravuje. Dačice (Nivy),
Třešť, Moravské Budějovice, Jihlavu, Brno
a další. Co je ve vyjádření sympatické?
Jiří Kovář se v něm těm, kdo ho neznají,
podrobně představuje, připomíná aktivity
firmy Starkon. „Zvědavým“ nabízí osobní
setkání v Bohuslavicích v tamní restauraci
či palírně. A uvádí i svou adresu a telefonní a mailový kontakt. Takový přístup stojí
za zamyšlení a určitě i za využití. Zkrátilo
by to té fámě život.
/z/

Ocenění in memoriam
pro Henryho Hahna
U příležitosti letošní Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018 od 15. do 18.
srpna bude také oceněno několik osobností,
které se mimořádným způsobem zasloužily
o propagaci československé filatelie ve světě.
Mezi vyznamenanými členy Society for Czechoslovak Philately (Společnost pro československou filatelii) bude také čestný občan
Telče Henry Hahn. Bohužel in memoriam.
Society for Czechoslovak Philately působí od roku 1939 nejen v USA, ale prakticky
po celém světě. Henry (Hanuš) Hahn byl řadu let jejím předsedou.
/bm/

Listárnu Telčských listů
najdete na
https://www.telc.eu/obcan/telcske_listy/
listarna_telcskych_listu_2018_2019
TL 7/2018

Radosti a starosti telčského starosty
Telegraficky ze staveb
Dokončovací práce probíhají na cestách pro
pěší a cyklisty od Belpské lávky směrem
do Hradecké ulice a ke gymnáziu. Průchozí
jsou už i schody na plochu starého zimního
stadionu. Do finiše jde budování expozice
ve věži sv. Ducha. Dokončují se nové elektroinstalace potřebné pro umístění výstavních panelů a pro nasvícení celé cesty od paty věže až po nově zpřístupněný hodinový
stroj pod jejím vrcholem. Do poloviny čer-

mově pro seniory. Díky jeho zaměstnancům
si užili jak klienti, tak i jejich rodinní příslušníci zajímavý program. Věřím, že toto
příjemné setkání se příští rok uskuteční už
v novém domově.

Euroregion Dunaj-Vltava
v Telči

Evropský region Dunaj - Vltava (ERDV)
je rakousko-německo-české pracovní společenství, které bylo založeno v roce 2012.

to údaji nakládají. A za nesplnění pravidel
hrozí několikamilionové pokuty. Samozřejmě se vyrojila řada subjektů, které nabízí zajištění této agendy. Problém je, že naše legislativa bude hotova až někdy na podzim,
a tak nikdo přesně neví, co vlastně bude třeba udělat. Ale přesto jsme do konce května
museli na patřičná místa nahlásit svého „pověřence“. Nechci to dál rozebírat, jen chci
konstatovat, že jsme tuto záležitost vyřešili
prostřednictvím Mikroregionu Telčsko a jím
nasmlouvané společnosti FairData Professionals, a.s. Tato společnost zajistí agendy GDPR jak pro členské obce mikroregionu, tak i pro obcemi zřizované organizace.
Přišlo nám totiž logické, aby se alespoň naše obce řídily stejnými pravidly a výklady,
když už to není schopen zajistit stát. Protože
na to, zda se může na web pověsit něčí fotka
z pouti, je hned několik právních názorů ...

Blahopřání TELČíslům

KONEC BAGŘÍ ODYSEY. Čtenář Josef Holec zaznamenal 31. května odjezd posledního
bagru ze Štěpnického rybníku. Bagry a bagristé nás nejen proslavili, domácím i turistům předvedli svou náročnou práci a hlavně rybník pro příští generaci odbahnili.
vence se hodiny rozběhnou, což bude i znamením pro zpřístupnění celé věže. Zemními pracemi začínají práce na rekonstrukci
sportovního areálu u škol v Hradecké ulici. Zahájena je i stavba nového zázemí pro
dobrovolné hasiče v areálu HZS. Na stavbě
nového domova pro seniory v Batelovské
ulici jsou hotovy zemní a základové práce
a začíná růst nová budova. V té staré budově bývalého internátu se instalují nové stropy a příčky.

Mít úsměv ve tváři v mládí
i ve stáří

To je motto úspěšného projektu, na kterém se podílely všechny subjekty pracující
v Telči se seniory. Za podpory Kraje Vysočina a města se uskutečnila řada besed, přednášek a vzdělávacích akcí. A vše vyvrcholilo na náměstí veletrhem sociálních služeb.
Zapojily se i školy, dechovka a řada dalších,
a vlastně i každý, kdo přišel na náměstí. Poděkování patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Úsměv ve tváři měli i všichni
účastníci setkání, které se pod názvem Rodina s námi, my s rodinou uskutečnilo v DoTL 7/2018

Skládá se ze sedmi partnerských regionů Horní Rakousko, dolnorakouské Mostviertel a Waldviertel, Dolní Bavorsko s Altöttingem, Horní Falc, Plzeňský kraj, Jihočeský
kraj a Kraj Vysočina. A nejvyšší představitelé těchto regionů se sešli koncem května v Telči. Byly jim představeny výsledky dvou analýz, které mají přinést posílení
společných aktivit ERDV pro mladé a starší obyvatele. Výstupy z obou analýz budou
dále rozpracovány do návrhu konkrétních
aktivit a projektů, Mezi nejaktuálnější patří problematika průmyslu, cestovního ruchu,
vzdělávání, a to jak v rámci jazykové výuky,
tak i odborné specializace, služeb pro seniory, služeb na venkově nebo vylidňování venkova. Více o euroregionu najdete na www.
evropskyregion.cz

V GDPR společně
Tahle zkratka straší zhruba půl roku celé
Česko. Jako obvykle totiž dotčená ministerstva nestihla zapracovat evropskou směrnici
o ochraně osobních údajů do naší legislativy.
Ale nařízení platí od konce května pro všechny veřejné i privátní subjekty, které s těmi-

A to hned dvakrát. Jednak k ocenění Zlatou jeřabinou, kterou vedoucí souboru Pavel Salák převzal na slavnostním udílení
těchto krajských cen v Kamenici nad Lipou.
A hlavně pak k desátým narozeninám, které
tento dětský pěvecký sbor oslavil krásným
koncertem na náměstí. Je neuvěřitelné, že
sborem prošlo už víc než 120 dětí ... Až přijde kocour, Křik, Historie vodárenství, Architektura ve službách první republiky, Jak
se vařilo dříve, Jak to vidím já... Ptáte se, co
to je za názvy? To jsou jen některé z dalších
výstav, které jste mohli nebo můžete vidět
na zámku, radnici, NPÚ, ZUŠ nebo v Hasičském domě. Nesmím zapomenout na dechovky na náměstí, koncerty ZUŠ a KPH
nebo charitativní koncert No Name pro Sdílení. Geopark uspořádal opět exkurze do lomů a Landart v Panském dvoře. Den otevřených dveří byl na Úpravně vody Nová Říše
nebo v Lanneráku. A na náměstí jste mohli
kromě farmářských trhů vidět i krásná veteránská auta různých značek. Psát tyto řádky
je pro mě vždy radost, protože v Telči se pořád něco děje.

Kniholavičky
Začalo to nápadem Jindřicha Kaupy a knihobudkou v Květinové ulici. Pak přibyla kniholavička při cestě do parku za Ulickým rybníkem. Teď už jsou další dvě podobné lavičky
na hrázi Štěpničáku a přečíst knihu si můžete
i v čekárně nebo na peróně vlakového a autobusového nádraží. Sedněte, přečtěte a vraťte, nebo třeba i vyměňte. Ale nezapomeňte, že
po vás přijde číst někdo další...
Roman Fabeš
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Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů od 1. července 2018

Pasy a OP v případě potřeby rychleji. Občanky navíc s čipem
Od 1. července 2018 bude mnohem snazší získat plnohodnotné doklady (občanský průkaz nebo cestovní pas s platností deset let u občanů starších 15 let a pět let u občanů mladších 15 let) ve zkrácené lhůtě.
Samozřejmě s patřičným expresním příplatkem. Navíc vedle pracovišť provozovaných obcemi s rozšířenou působností vznikne další při
Ministerstvu vnitra. Tam bude možné požádat o vydání nebo vyzvednout pouze průkazy a pasy zpracovávané ve zkrácené pětidenní nebo čtyřiadvacetihodinové lhůtě. Stávající pracoviště dokladů ORP
budou tedy fungovat tak, jako doposud, tzn. budou přijímat žádosti o občanské průkazy a cestovní pasy vyhotovované ve standardní
třicetidenní lhůtě, ale i o „Blesky“ s termínem zpracování do 5 dnů
nebo 24 hodin. Vyzvednout na dokladovém pracovišti obce s rozšířenou působností bude možné jenom první dva výše uváděné typy,
o doklad vydávaný ve 24hodinové expresní lhůtě tam budou moci
občané pouze požádat, ale vyzvednout si ho budou muset vždy přímo na Ministerstvu vnitra na adrese Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“) v pondělí a ve středu od 8.00
do 17.00 hod, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 hod a v pátek
od 8.00 do 15.00 hod.
U občanských průkazů dojde od 1. července 2018 ještě k další změně - budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem a při
běžné výměně tohoto dokladu bezplatně. Čip bude sloužit k elektronické identifikaci držitele při komunikaci především s informačními
systémy veřejné správy. Dosavadní občanské průkazy zůstávají plat-

né po dobu v nich uvedenou, nebude prováděna jejich plošná výměna. I nadále budou vydávány v době, kdy budou otevřeny volební
místnosti, příslušnými pracovišti obcí s rozšířenou působností „rychlé“ občanské průkazy, aby občan, který nebude disponovat jiným odpovídajícím platným dokladem, mohl využít volebního práva.
Občanské průkazy
Zpracování
do 30 dnů
bez poplatku
(viz výše)

Žadatel starší
15 let
Žadatel mladší
50 Kč
15 let

Zpracování
do 30 dnů
Žadatel starší
600 Kč
15 let
Žadatel mladší
100 Kč
15 let

Město Telč se aktivně zapojilo do úspěšného
projektu Mikroregionu Telčsko, jehož cílem je
podpořit třídění kompostovatelné složky odpadu z odpadu komunálního u jednotlivých domácností. Konkrétně jde o pořízení domácích
kompostérů pro občany, kteří o toto zařízení
projeví zájem. Pomocí kompostérů lze vhodně přeměnit odpad z domácnosti, tzv. bioodpad (zbytky z kuchyně, posekanou trávu, listí
ze stromů, ořezané větve, sáčky od čaje apod.)
na domácí hnojivo. Občané Telče mají stále
možnost si vyzvednout kvalitní kompostéry
o velikosti 900l. Cena za jeden kompostér je
stanovena ve výši 750 Kč, což představuje cca
20% pořizovací ceny. Upozornění - kompostérů je omezený počet. Kompostéry jsou k vyzvednutí po předchozí dohodě. Kontaktní
osoba: Bc. Lukáš Nosek, tel.: 567 112 429,
e-mail: lukas.nosek@telc.eu
Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje
a územního plánování

Od 9. července bude změněno umístění
stávajícího sběrného místa separovaného
odpadu v křižovatce ul. Seminářská/ Hradební/ U Masných krámů. Sběrné místo
bude přemístěno nedaleko na plochu bývalého zimního stadionu, hned vedle nových schodů vedoucích od Belpské lávky.
Pro občany města, kteří budou mít zájem,
jsou stále k dispozici zdarma k vyzvednutí
nádoby na plast a papír. Svoz plastu a papíru přímo od nemovitostí probíhá standardně 1x za měsíc.
Více informací o možnosti vyzvednutí nádob na plast a papír na www.ohrr.cz
Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje
a územního plánování
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500 Kč

1.000 Kč

300 Kč

500 Kč

Zpracování
do 5 dnů

Zpracování
do 24 hodin

3.000 Kč

6.000 Kč

1.000 Kč

2.000 Kč

JUDr. Jana Matoušková, ved. odboru vnitřních věcí

Změna umístění sběrného místa odpadu

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

Zpracování
do 24 hodin

Cestovní pasy

Nabídka kompostérů
pro občany trvá

Aktuální informace
z radnice

Zpracování
do 5 dnů

Vše o odpadech
v Telči
OHR Services s.r.o.
Kancelář: MěÚ Telč,
nám. Zachariáše z Hradce 10, dvorní trakt
PO, ST: 8:00 - 12:00
v jiný čas dle tel. domluvy
606 676 842 ● 608 547 704
info@ohrr.cz ● www.ohrr.cz

Dotace pro podnikatele
Kraj Vysočina v rámci Fondu Vysočiny vyhlásil v letošním roce opět dotační program
„ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018“. Jde
o program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na realizaci investičních rozvojových
záměrů podniků spojených s modernizací
provozního a výrobního zařízení. Maximální
výše příspěvku je 150 tis. Kč s tím, že maximální dotace může být 40% celkových nákladů. Žádosti se podávají do 18. července 2018.
Jde o velmi zajímavou možnost, jak získat dotaci na zařízení, stroje, obnovu prostor apod.
Více informací na internetových stránkách
Kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz v sekci Fond Vysočiny.
Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje
a územního plánování

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.

16. 7.
17. 7.

IV.
18. 7.
V. - VI. 19. 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
TL 7/2018

1 + 205. Revoluce pro řidiče
Od 1. července mají řidiči možnost vyřídit
většinu agend spojených s řidičským průkazem a paměťovou kartou na libovolném úřadu obce s rozšířenou působností, tzv. malém
okrese.
Těch je v republice včetně Telče 206. V Kraji Vysočina je to odbor dopravy telčské radnice a dalších 14 úřadů v Bystřici nad Pernštejnem, Havlíčkově Brodě, Humpolci,

Chotěboři, Jihlavě, Moravských Budějovicích, Náměšti nad Oslavou, Novém Městě
na Moravě, Pacově, Pelhřimově, Světlé nad
Sázavou, Třebíči, Velkém Meziříčí a Žďáru nad Sázavou. A přidáváme také dva úřady v sousedních městech, které leží v jiném
kraji, resp. okrese, v Dačicích a Moravských
Budějovicích. Přehled změn najdete v následující informaci Ministerstva dopravy.

GDPR pro Telč
a mikroregion

Nezaměstnanost v květnu

Pro obec Telč, ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je jmenován
pověřenec:
FairData Professionals, a.s.,
Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1
- Nové Město, e-mail: poverenec@telcsko.cz,
tel. 255 000 111
Více v příspěvku starosty na str. 3.
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ČR
květen 3,0%, duben 3,2%; březen 3,5%
Kraj Vysočina
květen 2,7%, duben 2,9%; březen 3,4%
Správní obvod Telče
květen 2,6%, duben 3,1%; březen 4,1%;
Telč
květen 3,1%, duben 3,4%; březen 4,3%;
Obce správního obvodu Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí na konci května:
Vápovice (10,7), Vystrčenovice (5,7)
Zdroj: Statistiky ÚP

Volby do zastupitelstev
obcí 5. a 6. října
Počet podpisů na peticích k podpoře kandidátní listiny nezávislého kandidáta nebo
sdružení nezávislých kandidátů v obcích
správního obvodu ORP Telč.
počet podpisů na peticích
k podpoře kandidátní listiny
sdružení
nezávislého
nezávislých
kandidáta
kandidátů
Bohuslavice
7
10
Borovná
4
6
Černíč
7
9
Dolní Vilímeč
5
7
Doupě
6
8
Dyjice
7
10
H. Myslová
5
7
Hostětice
7
10
Jindřichovice
5
7
Klatovec
4
6
Knínice
10
14
K. Myslová
3
4
Krahulčí
25
43
Krasonice
11
15
Lhotka
5
6
Markvartice
11
15
Mrákotín
36
63
Mysletice
7
9
Mysliboř
11
15
Nevcehle
12
17
Olšany
4
6
Olší
4
5
Ořechov
4
6
P. Dubenky
7
9
Radkov
13
18
Rozseč
9
13
Řásná
12
17
Řídelov
5
6
Sedlatice
3
4
Sedlejov
14
20
Stará Říše
25
43
Strachoňovice
5
6
Svojkovice
3
4
Telč
161
374
Urbanov
7
10
Vanov
5
7
Vanůvek
2
3
Vápovice
2
3
Volevčice
4
5
Vystrčenovice
6
8
Zadní Vydří
3
4
Zdeňkov
3
4
Zvolenovice
5
7
Žatec
6
9

Zpracoval odbor vnitřních věcí MěÚ
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24. ročník Francouzsko-české hudební akademie

Letos vedou hornisté
Může se zdát, že letošní ročník Akademie
od 15. do 25. července bude probíhat téměř
ve čtvrt století zaběhlém schématu. Tradiční
záštity předsedy Senátu a hejtmana Vysočiny, tradiční vyučující, Jean-Louis Capezzali /hoboj/, profesor na Konzervatoři v Lyonu,
André Cazalet /lesní roh/, sólista l´Orchestre
de Paris, Vladimír Bukač /viola/ profesor
na Vysoké hudební škole v Drážďanech
a na Královské konzervatoři v Bruselu a Michal Kaňka /violoncello/, profesor na pražské HAMU. Opak je pravdou.
Odkud jsou letošní studenti Akademie?
Samozřejmě z Česka a také z Francie,
Thajska, Japonska, USA, Mexika, Rakouska, Kostariky, Jižní Koreje, Tuniska,
Turecka a Chorvatska.

O novinkách informovala TL ředitelka Akademie Marie-Anna Myšíková: Letos poprvé povede houslovou třídu známý Pavel
Šporcl spolu s Janem Fišerem. Flétnovou třídu pak Stéphane Réty, první flétnista symfonického orchestru v Basileji. Posilu dostane také Jean-Louis Capezzali ve třídě hoboj.
Dalším vyučujícím v ní bude Fabien Thouand, první hobojista milánského orchestru
divadla La Scala. Protože mezi šedesáti přihlášenými studenty z celého světa je největší
zájem o výuku ve třídě lesního rohu Andrého Cazaleta, bude zde jeho asistentkou vynikající česká hornistka Kateřina Javůrková.
Koncerty Akademie i letos zavítají do Žďáru
nad Sázavou, Třebíče a nově také do nedaleké Velké Lhoty.
Podle TZ

Foto: Archiv Akademie

Výstavy na židovském
hřbitově v červenci

Telč se prezentovala
ve Vídni

30/6 − 06/7
Nina Fránková a Denisa Kollarová
Ancient Acrobatics /různé

Jedinečnou šanci pro prezentaci našich aktivit jsme dostali v půli června. Společně
s Univerzitním centrem Masarykovy univerzity jsme mohli v Českém centru ve Vídni představit jak vzdělávací aktivity, tak i nabídku cestovního ruchu a řadu kulturních
projektů, které v našem městě letos pořádáme. A o naše prezentace byl mezi několika
desítkami rakouských novinářů opravdu zájem. Uvidíme, zda se to odrazí na počtu rakouských návštěvníků...
Roman Fabeš

07/7 − 13/7
Adam Tománek
Za sklem / malby, instalace
14/7 − 20/7
Jiřina Budková
In memoriam / malby
21/7 − 27/7
JMM Rodinná výstava /objekty
28/7 − 03/8
Robert Houzar
Posthuman / fotografie, zvuk, objekty, video
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O výstavách spolku Oblast více

http://www.oblast.org

Program
Francouzsko-české
hudební akademie 2018
15. července v 19 hodin
Slavnostní zahájení
Aula Univerzitního centra MU v Telči
16. července 9:30 až 19 hodin
Projekt Hudebník 21. století, Den soudobé hudby
Areál NPÚ v Hradecké ulici v Telči
18. července v 18 hodin
Večerní koncert účastníků
Sál NPÚ v Hradecké ulici v Telči
19. července v 18 hodin
Za památkami UNESCO Kraje Vysočina I.
Společný koncert lektorů a účastníků
Zámek Žďár nad Sázavou
20. července v 19 hodin
Za památkami UNESCO Kraje Vysočina II.
Slavnostní koncert účastníků
Zámek Třebíč
21. července v 19 hodin.
Slavnostní koncert lektorů
Sál Panského dvora Telč
22. července v 19 hodin
Koncerty mezi Telčí a Kremží
Koncert účastníků
Evangelický kostel ve Velké Lhotě
23. července 14 až 18 hodin
Den barokní hudby a tance
Sál NPÚ v Hradecké ulici v Telči
24. července v 18 hodin
Slavnostní koncert účastníků
Sál Panského dvora Telč
Více www.akademietelc.cz

Letní projekt divadla T.E.J.P.

Divadelní „dílna“.
Můžete se na ní podílet
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
TL 7/2018

Policie ČR Telč
informuje
Ukradl sazenice stromů

V době od 15. května do pondělí 11. června
odcizil dosud neznámý pachatel v katastrálním území Jihlávky z oplocenky osmdesát
sazenic jedlí a dvacet kusů dřevěných kůlů.
Majiteli způsobil škodu kolem 3 tis. Kč. Policisté případ prošetřují a po pachateli pátrají.

Ve Svatoanenské zmizelo kolo

Ve středu 6. června večer vnikl zatím neznámý pachatel do suterénu domu ve Svatoanenské ulici. Odcizil zde pánské trekingové kolo
značky 4Ever Shadow bíločerné barvy. Majiteli způsobil škodu přibližně 8 tis. Kč.

Opilec skončil na záchytce

V sobotu 9. června po desáté hodině večer zasahovali policisté v obci nedaleko Telče. Nacházel se tam opilý muž, kterému přivolaná
hlídka naměřila při dechové zkoušce 2,48
promile alkoholu. Vzhledem ke stavu dvaačtyřicetiletého výtečníka jej policisté z obavy o jeho život a zdraví odvezli na záchytku.

To byla výtržnice!

V neděli 10. června před desátou hodinou večer zasahovali policisté v restauraci na náměstí Zachariáše z Hradce. Šestadvacetiletá
žena z Třebíčska zde obtěžovala hosty, nesrozumitelně pokřikovala, sahala na návštěvníky a přisedávala si k jejich stolům. Svého jednání nezanechala ani přes odpor okolí
a zaměstnanců restaurace. Dechová zkouška,
kterou u ní policisté provedli, byla negativní,
ale test na zjištění ovlivnění návykovou látkou ne. Žena uvedla, že v odpoledních hodinách po užití drog upadla a udeřila se do hlavy, policisté proto přivolali zdravotnickou
záchrannou službu. Ta ženu odvezla na vyšetření do jihlavské nemocnice. Při převozu
policisté asistovali zdravotníkům.
Podle zprávy npor. Mgr. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Poděkování
za dobrý skutek
Chtěla bych poděkovat a velmi ocenit
ochotu zaměstnanců hospody Na Kocandě
v Krahulčí, kteří mi uschovali a až do Brna
přivezli kabelku, kterou jsem v restauraci
zapomněla. Kéž by takových lidí bylo mezi námi více. Ještě jednou velké díky.
Marie Mackerlová, Brno

Policie ČR, Obvodní oddělení Telč
Luční 625, tel.: 567 243 633, 974 266 721
krpkvy.oop.telc@pcr.cz
974 266 720 (vedoucí)
974 266 722 (zástupce vedoucího)
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Hasičské zprávy
V období od 15. března do 15. června zasahovala jednotka telčské stanice HZS Kraje
Vysočina u pětapadesáti událostí. Bylo to
u devíti dopravních nehod, dvanácti požárů a třiatřiceti technických pomocí. K těmto zásahům patří také připočítat jedno taktické cvičení. Dopravní nehody se obešly
bez ztráty na životech, ve většině případů
se jednalo pouze o lehčí zranění a poškození vozidel. Při požárech zasahovala naše
jednotka z převážné části ve vyschlých lesních porostech například u Radkova, Velkého Pěčína, Krasonic nebo v Myslůvce.
Jednotka také likvidovala i dva požáry popelnic v Telči. V Komenského ulici a u supermarketu Tesco a požár lesního stroje u Rácova. Z technických pomocí řešili
telčští hasiči Telče odstranění popadaných
stromů na komunikaci, záchranu psa z rybníka, únik plynu z poškozené přípojky
v Radkově, první pomoc při mozkové příhodě a několikrát spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou při transportu pacienta. Taktické cvičení v DZR
v Senior Home ve Štěpnici bylo pro hasiče
zkouškou postupů při požáru v budovách
s větším počtem osob. Od června telčská
jednotka disponuje novým cisternovým
automobilem Tatra Force 815 7 s 9000 l.
To přes svůj veliký objem hasebních látek snadno projede na náměstí Zachariáše
z Hradce. Vozidlo nahradilo starší cisternu
s 6000 l vody, která bude převedena místní
jednotce sboru dobrovolných hasičů.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Farmářský
a řemeslný trh
v Telči

sobota 21. července
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

2014 - 2018

Starosta bilancuje

Současné volební období je téměř za námi
a blíží se podzimní komunální volby. V několika dílech proto požádají TL starostu
Romana Fabeše o krátkou bilanci toho, co
Telči přinesly uplynulé čtyři roky. Třetím tématem je sociální oblast a školství.
Stěžejním projektem končícího volebního
období byl bezesporu nový Domov pro
seniory. Po řadě jednání a zvážení všech
variant možného řešení, financování a výstavby se zastupitelstvo shodlo na spolupráci se společností Senior Holding, která se smluvně zavázala nejen vybudovat
nový domov za zhruba 130 milionů korun, ale i převzít všechny klienty a zaměstnance toho stávajícího. V současné
době již výstavba na Batelovské ulici probíhá. K přestěhování stávajícího domova
pak dojde do pololetí příštího roku. Zde
je na místě ocenit náročnou práci pracovníků současného domova, kteří v nelehkých podmínkách poskytují skvělou péči.
Ve městě ale funguje i řada dalších sociálních služeb. Rekonstrukcí za cca 8,5 mil.
Kč prošel Dům s pečovatelskou službou,
který společně s nízkoprahovým klubem
ZASTÁVka provozuje jihlavská Charita. Těžko si dnes ve městě dokážeme
představit péči o naše seniory bez profesionální i dobrovolnické pomoci obecně
prospěšné společnosti Sdílení. Do systému nově přibylo i zařízení Senior Home ve Štěpnici a také Senior taxi zřízené
městem. A nesmím zapomenout na centrum poraden, Úřad práce a sociální odbor městského úřadu. Díky podpoře města a spolupráci všech uvedených subjektů,
ale hlavně jejich zaměstnanců, máme fungující systém, který nám závidí i daleko
větší města.
V oblasti školství považuji za zásadní, že
díky novému oboru management sportu se
podařilo na GOB a SOŠ zachránit ekonomický obor. Pokračovali jsme v modernizaci našich školských budov. Za zhruba 6
milionů korun byla zateplena budova MŠ
Nerudova, dokončena rekonstrukce sociálního zázemí na ZŠ Masarykova a opravena střecha tělocvičny ZŠ Hradecká. Velké úsilí bylo věnováno i přípravě dalších
projektů. V současné době máme schválenou dotaci 29 milionů na modernizaci odborných učeben, zlepšení sociálního zázemí a vybudování výtahu v hlavní budově
na Hradecké. A čekáme na výsledek hodnocení menšího projektu na Masaryčce.
Pro podání žádosti pak máme připraven
projekt rozšíření učeben pro děti od 2 let
na MŠ Komenského.
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Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Whitton: Anna Lucemburská; Valko: Arabská krev; Gavalda: Citlivá místa; Colombani: Cop; Bradford: Dar osudu; Taylor:
Doktore, fofrem, jde o život!; Cubeca: Faraonův soud; Obermannová: Jasnozřivost;
Green: Jedna želva za druhou; Jachina:
Zulejka otevírá oči; Cole: Zrada; Nesser:
Vlaštovka, kočka, růže, smrt; Palán: Raději zešílet v divočině: setkání se šumavskými
samotáři; Constantine: Poslední paní Parrishová; Valmorbida: Madona z hor;

V Masarykově ulici otevřeli UM...
Přibližně před 100 lety otevřel v tomto domě vyhlášené zámečnictví s prodejem tehdy do historie vstupujících jízdních kol
Martin Hůrek.

Letos 18. června se do dějin domu zapsala rodina Jakuba Myslína a Michaely Čermákové s dcerou Maruškou. Právě tento den zde v komorním prostředí otevřeli
obchodní galerii UM... Po loňské úspěšné
prezentaci v Galerii Středočeského kraje
(GASK) v Kutné Hoře (viz TL 12/2017)
si zde řezbář a výtvarník Jakub Myslín pl-

ní svůj sen. Dřevěné objekty, které zde vystavuje a nabízí, charakterizuje jednoduše
jako „užitečné“ umění. Partnerka Michaela dodává vtipnou repliku: Jde o práce
přirozeně vzniklé. Ta se plně hodí i na její bytové doplňky, drobné vitráže, které přímo v obchodě/galerii sama zhotovuje a které rozjasní každou domácnost.
Že se k výtvarným aktivitám rodičů brzy
přidá i dcera Maruška, nikdo z nich nepochybuje. Přívětivost ve vystupování Michaely Čermákové a malé Marušky můžeme hledat ve zděděných genech po Josefu
Přinesdomů, oblíbeném telčském kostelníkovi první poloviny minulého století,
umělecké vlohy pak po druhém dědečkovi, malíři Antonínu V. Slavíčkovi. A hlava
rodiny Jakub Myslín? Zatím je známější
více v Praze než v Telči. A tak jen připomenu jeho účast na výstavě Pro Hrabala:
deda.mama.syn. v Nové Libeňské synagoze, kterou uspořádalo známé umělecké
sdružení SERPENS. Představily se na ní
tři generace pražské rodiny malířů blízké
Bohumilu Hrabalovi... Text je také pozváním na „Rodinnou výstavu“ JMM od 21.
do 27. července na židovském hřbitově
na Oslednicích. Dozvíte se (a uvidíte) to,
co se do tohoto sloupku nevešlo.
/z/

Atelier SÍŇ připomene
Jiřinu Budkovou

Z nabídky
Informačního centra

Po celé prázdniny bude opět možnost navštívit židovský hřbitov na Oslednicích.
Jako v předešlých letech je to zásluhou
kulturního spolku Oblast, který v bývalé
obřadní síni hřbitova připravuje zajímavé výstavy. Na jednu z nich upozorňuje
čtenáře TL Helena Buzková: V půlce července si například návštěvníci budou moci prohlédnout obrazy málo známé Jiřiny
Budkové, rodačky z Doupí, která zde žila
a tvořila do roku 2017. Namalovala několik stovek obrazů, námětem byla převážně
okolní krajina s blízkým hradem Roštejnem, tyto trochu tajuplné malby nazývala snové výjevy, ale také dělala portréty
nebo zátiší. Namalovala například i obraz
Krista na kovovém korpusu na kříži před
kostelem v Třeštici, nebo třeba postavu
hasiče v nové hasičské stanici v Telči. Výstava In memoriam bude k vidění od 14.
do 20. července.
Helena Buzková

Česká republika – hrady a zámky (mapa
s piktogramy + stručný průvodce)
Malovaná mapa Telč a Malovaná mapa
Jihlavsko (ručně malované mapy s popisem)
Světlo v temnotě (čtyřicet zamyšlení nad
biblickými texty) - František Bukvaj
Bohatý výběr pohlednic Telče a regionu
a další propagační materiály města.
Připravuje Jana Nováková

Naučná

Honzák: Psychosomatická prvouka; Stojan: Tatra v archivní dokumentaci; Toušlová: Toulavá kamera 26; Geist: Život za První republiky; Koukolík: O lidech a životě

Dětská

Ardley: 101 skvělých vědeckých experimentů; Flanagan: Bratrstvo Kaldera; Simon: Darebák David má noční můru; Hagerup: Dívka, která chtěla zachránit knížky;
Schlüter: Drákula a já; Krolupperová: Josífku, k noze!; Constantin: Léto, kdy jsme
se potkali; Wilson: Nečekané prázdniny;
Townsend: Nikdyuš; Brown: Poppy Borůvková. Poprask na Akademii; Rožnovská: Ty,
ty, ty Matyldo!;
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Pacner: Neobyčejné okamžiky historie;
Beneš: Cesta do středu mozku; Drulák:
Jak zkoumat politiku; Szczepanik: Továrna Barrandov: Svět filmařů a politická moc
1945-1970; Morse: Japonské domy a vše,
co k nim patří; Juřík: Liechtensteinové:
Historie sídla a knížecího rodu; Geist: Život
za První republiky
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky knihovny NPÚ
Úředníček: Edmund Kampián SJ (15401581): anglický jezuita a mučedník; Ravier:
Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo; Ignác z Loyoly: Souborné dílo; Kalista: Tvář baroka; Entner: Georgius Josephus
Camel (1661-1706); Rahner: Má dnes Ignác
z Loyoly ještě co říci?; Koláček: Kříž nad Těšínem; Paul: Průprava estetiky
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
Půjčovní doba městské knihovny a Knihovny
Univerzitního centra v červenci a srpnu:
Po, St 8.30 - 12.00, 13.00 -17.00
Pá 8.30 - 12.00
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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.
osobně, tel. 567 112 407,
e-mail info@telc.eu

Dovolená v knihovnách

Městská: 30. 7. až 10. 8.  UC: 4. 7. a 23. až 27. 7.
TL 7/2018

Vzpomínáme na 20. století
TELČ, 28. ČERVENCE 1918. Neděle před sto léty patří k významným dnům
nejen telčské historie. Daleko větší stopu
ale bez nadsázky zanechala v dějinách republiky. A nakonec, byť z opačného úhlu
pohledu, i Rakouska-Uherska. Asi 20 tisíc
lidí zde tento sváteční den nejen holdovalo
poslanci Říšského parlamentu a předsedovi Českého svazu (platformě všech českých
poslanců v Říšské radě), Františku Staňkovi. Vyslechli také jeho projev, který byl
vlastně konceptem jeho slavného vystoupení v Říšské radě o tři měsíce později, 2.
října. Ten je historiky označován za faktické české rozloučení s Rakouskem – Uherskem na parlamentní půdě. Staněk se jím
také plně přihlásil k zahraničnímu odboji
a mezinárodnímu řešení české otázky mimo Rakousko-Uhersko. I další hosté a řečníci na náměstí jsou známé postavy z historie. Nejen Československa, ale i Polska
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a Jugoslávie (Slovinska). Z českých politiků z tribuny před radnicí promluvil Vlastimil Tusar, přední sociální demokrat, a v letech 1919 až 1920 předseda československé
vlády. Dalším byl Václav Klofáč, dlouholetý předseda Československé strany národně socialistické, předseda Senátu a ministr
obrany v první československé vládě. Poslanec Říšské rady Aleksander Skarbek byl
po rozpadu monarchie poslancem polského
Sejmu a diplomatem. Slovinský katolický
kněz Anton Korošec, další poslanec Říšské
rady, se dokonce stal ve dvacátých letech
prvním nesrbrským premiérem Jugoslávie.
Zcela přirozeně tak pamětníci oné neděle
ji pojmenovávali jako Staňkův den a české noviny jí věnovaly mimořádnou pozornost. Hned několik stránek reportáži z Telče
věnoval česky vycházející týdeník Vídeňské
ilustrované noviny, jehož titulní stranu ze
srpna 1918 přetiskujeme.
/z/

Přečtěte si

Život za První
republiky
Od svého vydání na počátku letošního roku zaujímá nová práce Zdeňka Geista Život
za První republiky s podtitulem Jihlavsko v letech 1918 - 1938 v dobovém tisku
přední místo v zájmu čtenářů v jihlavských
knihkupectvích. Právem. Do šestnácti kapitol vměstnal autor pohled na život ve zmíněném období. Nebádal v archivech, nekonzultoval se sociology nebo politology.
K napsání publikace mu „stačilo“ pozorné
čtení v té době v Jihlavě vycházejících novin, Jihlavských listů v češtině a Mährischer
Grenzbote v němčině. Současnému čtenáři
může Geistova práce přinést vedle předpokládaného poučení překvapivě i uklidnění. Uvědomí si totiž, že vše již tady bylo...
Od obecně známé dámské módy až po politiky před soudem či jejich neoprávněné
služební cesty. Autor nepominul ani největší stíny dnes občas idealizované I. republiky. Poválečnou chudobu a nezaměstnanost
ve 30. letech. Geistův pohled do minulosti Jihlavska také spolehlivě vyvrací fikci
o Telči na Jihlavsku. Historický vývoj obou
regionů byl zcela odlišný a na sobě nezávislý. Obecná „čísla mluví“, platí v tomto případě více než jasně. Zatímco v Jihlavě žilo před I.
světovou válkou a tedy před
vznikem Československa
20 tisíc Němců
a 5 tisíc Čechů,
v Telči byl poměr obou etnik
diametrálně jiný. Při přibližně stejném počtu Čechů jako
v Jihlavě (4618) v ní žilo 38 Němců... Proto
je sympatické, že pokud uvádí příběhy z našeho regionu, a není jich málo, tak se podle
něj staly na Telčsku. Při absenci českých
jihlavských špiček tehdejšího republikového politického života (historie se opakuje, že...) zaslouží pochvalu to, že čtenářům
z Jihlavska podrobně připomíná Františka
Staňka, muže, který byl „doma“ ve Strmilově, Telči a v Želetavě, jen ne v Jihlavě.
Kniha Zdeňka Geista stojí za přečtení jak
těm, kdo chtějí nahlédnout do relativně nedávné historie, tak také těm, kdo začínají
svůj pohled na současnost výrokem: To dříve nebylo...
Publikace je v nabídce obou veřejných
knihoven ve městě.
/z/
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Jak to vidí 243 obyvatel

V Telči se nám žije dobře, ale…
„Vážíme si prostředí, ve kterém žijeme, ale
chtělo by to více práce, bydlení, lékařů, lepší nakupování a také bazén!“ Tak by se dal
ve zkratce vyjádřit výsledek Ankety spokojenosti občanů města Telče, kterou na přelomu
dubna a května uspořádali členové sdružení
„Společně pro Telč - Piráti a Zelení“.
Celkem se sešlo 243 odpovědí (106 elektronicky, 137 v papírové podobě); 43% ze Starého Města, 25% ze Štěpnice, 20% z Podolí
a 9% z Vnitřního Města. Mírně převažovaly
ženy a více než polovina respondentů uvedla,
že v Telči žije celý život.
Potěšil nás výsledek zdánlivě jednoduché
otázky „Jak se Vám ve městě žije?“ 60% odpovědělo velmi nebo spíše dobře a 30% neutrálně. U otázky „Jak hodnotíte prostředí
a služby ve městě?“ účastníci známkovali jako ve škole řadu kritérií. Negativně hodnotili
pracovní příležitosti, příležitosti pro podnikání, dostupnost bydlení a zdravotní péče, možnosti nakupování a neutrálně úroveň zdravotní péče. Naopak byli spokojeni s nabídkou
kultury, možnostmi parkování, dostupností
a komunikací úřadů. Výrazně pozitivně hodnotili sportovní vyžití, mateřské a základní
školy, množství a kvalitu zeleně, klid ve městě a mezilidské vztahy. Následovaly otevřené
dotazy, kam mohli občané napsat cokoli dle
svého uvážení. Nejvíce podle nich ve městě
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chybí obchody (hlavně obuv, oděvy a masna) a služby, krytý bazén, pracovní příležitosti, odborní, praktičtí a zubní lékaři, dostupné
bydlení a stavební parcely. Velká spokojenost naopak panuje s kulturním vyžitím včetně Prázdnin v Telči, dostatkem zeleně, parků
a blízkosti přírody v okolí, klidem ve městě,
čistotou a pořádkem, odpadovým hospodář-

stvím a sportovním zázemím a aktivitami.
Na otázku „Mrzela Vás ztráta něčeho, co jste
měli rádi ve městě nebo okolí a dnes to již není, případně se to změnilo?“ byl dle očekávání nejčastěji zmiňován Růžek a hned za ním
následovalo kino. Lidem také chybí stromy
a více zeleně v ulicích. S tím souvisí i velká
část odpovědí, která upozorňovala na neutěšený stav dříve krásných telčských lesoparků (např. Romantika). Chátrající a oprýskané

domy, Parní mlýn, Oslednice a Růžek v dnešním stavu jsou zase místa a objekty, za které se účastníci ankety nejvíce stydí. Naopak
by vždy svým známým hrdě ukázali náměstí,
zámek, park, Lipky, kostely a věž sv. Jakuba. Pokud by respondenti rozhodovali o investicích města, absolutní prioritu by získal
krytý bazén, pro něj se vyjádřilo 54% dotazovaných. Dále bodují motivační výhody pro
nové lékaře (37%), podpora bytové výstavby
(25%), větší zapojení veřejnosti do rozhodování o projektech města (23%) a městská policie (21%). Zajímavostí je, že 32 hlasů získal
i nehlučný novoroční ohňostroj. Jako další
palčivý problém je vnímána dopravní situace ve městě, potřeba obchvatu, stav některých komunikací a chodníků, málo přechodů
pro chodce, parkující auta na náměstí a vandalismus. Často se také objevovalo přání více pečovat o zeleň, čistotu ulic a prostranství
a také pocit, že by se město mělo více zajímat
o své občany a méně o turisty. S jednotlivými výstupy budeme dále pracovat, ve větším
rozsahu je včetně přehledné grafiky umístíme
na web telc.zeleniapirati.cz a zajímavé náměty k diskusi budeme zveřejňovat i na facebooku. Děkujeme všem, kdo se ankety
zúčastnili.
Hana Hajnová a Jiří Pykal,
za organizátory ankety
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Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Svatá Anna
s novou střechou
Nelze si nevšimnout, že do dálkových pohledů na město vedle opravené střechy věže sv. Ducha přibyla také zatím částečně
opravená střecha kostela sv. Anny. Na letošní etapě oprav se finančně spolupodílí Město Telč, Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury. Pevně věřím, že jsme pouze
na počátku celkové rekonstrukce kostela
a zachováme tak pro budoucí generace tuto památku a důkaz, že se o odkaz našich
předků umíme starat a že nám není lhostejný. Chtěl bych poděkovat všem za trpělivost, pokud jsou rekonstrukcí nějak omezeni. Při procházkách městem se na novou
část střechy zajděte podívat. Je povedená
a zatím neokoukaná.
Pavel Komín

Foto: Pavel Boček

Historická „detektivka“
s telčskou stopou

Kdo otrávil čtyři
olomoucké biskupy?
Jan Mezoun (*1542) má mezi telčskými
rodáky jeden nezpochybnitelný primát. 13.
května 1576 se stal olomouckým biskupem.
Takovou hodnost v katolické církvi zatím
jiný zdejší rodák nezískal.
Syn krejčího, kterého údajně vychovala
babička, špitální hospodyně u sv. Ducha,
se postupně, díky svému nadání, dostal
na studia v Krakově, Bologni a v Řezně,
kde byl v roce 1575 vysvěcen na kněze.
Rok nato je již olomouckým biskupem
a další rok, 1577, je mu svěřeno pronesestr. 12

ní hlavní pohřební řeči za zemřelého císaře Maxmiliána ve svatovítském chrámu

v Praze. A krátce nato (15. 2. 1578), v pouhých 35 letech, sám umírá... I to se občas
v životě stává... Kdyby ale Mezoun nebyl čtvrtým olomouckým biskupem, který
v rozmezí let 1572 až 1578 v mladém věku
zemřel. Teprve jeho nástupce, Stanislav II.
Pavlovský z Pavlovic, dokázal zastavit traviče, který měl na svědomí jeho předchůdce. Aféra, která za vlády Rudolfa II. otřásla
Českým královstvím, a zvláště Moravou,
je námětem studie renomovaného historika, mimochodem jindřichohradeckého rodáka, Františka Stellnera, Čtyři vraždy
stačí, preláte! v 70. čísle časopisu Tajemství české minulosti. Svým obsahem patří
do telčské historiografie, protože objasňuje
smrt jednoho z nejvýznamnějších Telčanů.
Studii najdete ve fondu obou veřejných
knihoven ve městě.
/z/
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Úspěšná sezóna mažoretek pokračuje
Květnové a červnové víkendy přinesly mažoretkám z Telče další medailové úspěchy.
Soutěž O brněnskou dračici, s mezinárodní účastí, Poupátka v kategorii děti obsadila
čtvrté místo, Růžičky v kategorii kadetek baton první místo, v kategorii mažoretky klasik
druhé místo. Nejstarší mažoretky Růže vybojovaly třetí místo v kategorii seniorek baton, v kategorii mažoretky klasik druhé místo.
Telčská děvčata soutěžila ještě v kategoriích
baton miniformace. Miniformace juniorek
(Kosová T., Liščáková N., Vyvadilová K.,
Hradilová K., Lupačová A.) vybojovaly
ve velké mezinárodní konkurenci první mís-

to. Miniformace seniorek (Liščáková S., Vyvadilová A., Doskočilová K., Lazárková
K., Křížová M., Štěpánová K., Rychtecká
S.) skončila na stříbrné příčce. Další víkend
jsme soutěžily v Jihlavě O bodlinku jihlavského ježka. Poupátka zvítězila v kategorii
děti, stejně jako Růžičky v kategorii juniorky, Růže v kategorii seniorek obsadily druhé
místo. Skladby Dirididon Poupátek, Kolem
páté Růžiček a Dívka z lepší čtvrti Růží nám
přinášejí téměř snové úspěchy především díky nápadité choreografii Marie Strnadové
a perfektními, bezchybnými výkony děvčat.
Renata Křížková

Noc kostelů.
Objevná i tajemná
Po loňském „objevení“ kaple sv. Karla mezi Telčí a Vanovem se i v letošním programu Noci kostelů 25. května objevila novinka, která její účastníky vyvedla
z města ven. Pro mnohé to byl velký objev. Kapli sv. Eustacha na hradě Roštejně
dosud navštívil takto málokdo. Nejen proto, že v poslední době byla z důvodu rozsáhlé rekonstrukce uzavřena, ale i proto, že
v předchozí prezentaci hradu nebyla příliš
vnímána jako církevní objekt. Restaurovaný interiér kaple a zasvěcený výklad kastelánky Kateřiny Rozinkové byly „hitem“
letošní hojně navštívené akce. Mimořádně
k tomu přispělo zajištění dopravy z Telče
na Roštejn. Hlavní organizátor Noci kostelů Martin Kohoutek tak po jejím skončení
mohl napsat: Největší radost jsem měl z to-

Mažoretky a Telčská dechovka na Setkání dechovek 3. června spolu ladily. Jak je ale
dostat na jeden snímek?
Foto: Vlasta Müller

Pravé tajemno. Vchod do krypty pod jezuitským kostelem.
Foto: Pavla Doležalová

Více než 60 účastníků Dne otevřených dveří v sídle NPÚ se podívalo i na půdu Lannerova
domu. „Zaujaly je i dokumenty, které jim památkáři ze svého archivu představili“ uvedla
pro TL Ilona Ampapová.
Foto: Viktor Mašát
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ho, že lidi využili kyvadlovou autobusovou
dopravu, a to tak, že v 18:10 musel být spoj
posílen o další autobus, aby se vešlo více
než 100 lidí, kteří čekali na zastávce. Hrad
Roštejn hlásil cca 500 návštěvníků, což
předčilo naše očekávání. Jsem rád, že se
jak minulý rok, tak i letos, vydařil pomyslný krok do okolí Telče. Tajemno pak telčské
Noci zajistila instalace prací žáků ZUŠ ze
třídy Pavly Doležalové v kryptě jezuitského kostela. Martin Kohoutek tak oprávněně konstatoval: Pavla tak po minulém roku, kdy připravila interaktivní cestu ke sv.
Karlu, opět vnesla do Noci kostelů v Telči
nádherné výtvarné umění.
/z/
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Neformální spolupráce středních škol

Nový nástroj ZUŠ

Jak se maturuje v Rakousku? Na GOB to vědí

Klavír, který umí
všechno

V souvislosti s projektem „Přeshraniční partnerství středních škol“, který je součástí Programu EU Interreg Rakousko – Česká republika,
se v letošním školním roce rozvinula spolupráce
mezi GOB a SOŠ a gymnáziem ve Waidhofenu
a/Th, která přesahuje rámec projektu.
Na počátku roku navštívil GOB a SOŠ ředitel
waidhofenského gymnázia Roland Senk. Seznámil se s organizací výuky, vybavením školy, průběhem maturitních zkoušek a ověřil si
výstupy společného projektu. V březnu jsme
naopak my využili jeho pozvání a zhlédli u rakouských sousedů obhajoby maturitních prací.

Byla to zajímavá zkušenost, tento typ zkoušky
se na telčském gymnáziu zatím nepraktikuje,
ale do budoucna se o něm uvažuje. V květnu se
ředitel Senk přijel podívat na naše ústní maturitní zkoušky. O měsíc později jsme podobnou
možnost měli my ve Waidhofenu. Technicky
se průběh ústních zkoušek od těch našich téměř neliší, ale přesto existují rozdíly – např.
ve složení předmětů, v délce času na přípravu,
náročnosti… Věříme, že vzájemné poznávání
školního života na obou stranách hranice bude
pokračovat i v příštím školním roce.
PaedDr. Věra Zadinová

Spolky a školy znají cestu do Senior Home
Domov se zvláštním režimem Senior Home, který sídlí v bývalém hotelu Pod Kaštany
ve Štěpnici, dobře spolupracuje s řadou místních spolků a organizací. TL o tom informovala vedoucí sociálního úseku domova Zdeňka
Škarková: V rámci akce ZUŠ Open přišli zahrát našim klientům i žáci zdejší ZUŠ pod vedením Evžena Mašáta, nedávno je pak potěšily
ženy z Klubu důchodců v čele s Annou Kosovou,

Základní umělecká škola uspěla se žádostí
o dotaci u Krajského úřadu Kraje Vysočina a pořídila nový digitální klavír. „Nástroj
je přenosný, lze na něj hrát i cembalovým
nebo varhanním rejstříkem a také je možné
využít i historická ladění. Takže je vhodný
i pro interpretaci staré hudby,“ popsal výhody nástroje ředitel školy Lubomír Zadina.
Škola bude klavír používat nejen k výuce,
ale uslyšíme ho i na koncertech. Na nástroj
v ceně téměř 40 tisíc Kč získala škola téměř
padesátiprocentní dotaci, zbytek uhradila ze
svého rozpočtu.
/lz/

se kterými si společně zazpívali písničky Karla
Hašlera. Především pro naše muže pak bylo zajímavé představení zásahové hasičské techniky
velitelem telčské stanice Jiřím Fišarou. To se
uskutečnilo po skončení požárního cvičení v domově. Všem, kdo si najdou čas na zpříjemnění
pobytu klientů domova, patří velké poděkování,
uvedla na závěr Z. Škarková.
Podle TZ
Nový nástroj se ve škole hned rozezněl pod
prsty učitelky Heleny Tůmové.

Výtvarná soutěž

Kreslili nejen úsměv
ve tváři
ZPÍVALI SPOLEČNĚ. Se sborem žen z Klubu důchodců si rádi zazpívali i klienti
domova Senior Home.
Foto: Archiv DZR Senior Home

Berušky byly v učilišti

Běh pro hospic

V úterý 29. května navštívila třída BERUŠEK telčské mateřské školy areál SOŠ
a SOU Třešť. „Výlet se dětem líbil, posvačily v útulném altánku rozkvetlého arboreta, sledovaly s nadšením práci učňů
s rybičkami a jejich krmení, stejně jako
divadelní pohádku a soutěže, které pro ně
připravila vychovatelka Monika Nováková,“ informovala TL učitelka BERUŠEK
Olga Zdeňková Pešová. Za zajímavým dopolednem, děti si dokonce zahrály minigolf a na závěr dostaly dárečky, které pro
ně třešťští učni připravili, stojí pochopení
ředitele školy Karla Matějů.
Podle textu Olgy Zdeňkové Pešové

Druhý ročník Běhu městem šťastných lásek
se bude konat 5. srpna na náměstí Zachariáše
z Hradce. Start bude v 10:30 hodin, registrace
již od 9 hodin. V rámci registrace jsou v prodeji funkční neonová trička a bavlněné sukně.
Pro snadnější organizaci startu se, prosím, registrujte předem na www.behyprohospice.cz.
Každého účastníka čeká v cíli medaile, děti dostanou i diplom. Nejrychlejší běžci budou odměněni dárkovými balíčky. Běh není měřený.
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.
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Výsledky výtvarné soutěže „Jak se vařilo
dříve a jak se vaří dnes“ žáků a studentů
ZUŠ, kterou vyhlásily Město Telč a Domov
pro seniory Telč v rámci projektu Mít úsměv
ve tváři v mládí i ve stáří.
Výsledky jednotlivých kategorií:
předškolní + 1. - 2. třída ZŠ
1. Kateřina Šimková, 2. Viktorie Ježková, 3.
Amálie Svobodová
3. - 5. třída ZŠ
1. Eliška Hrůzová, 2. Matouš Veselý, 3. Laura Haasová
6. - 9. třída ZŠ + prima - kvarta GOB a SOŠ
1. Anna Veselá, 2. Lucie Páralová, 3. Klára
Coufalová
středoškoláci
1. Veronika Svobodová, 2. Michaela Tomková, 3. Sabina Římáková
Zvláštní cena
„Donuty“ přípravky výtvarného oboru ZUŠ
Telč
Autory všech prací jsou žáci tříd Pavly Doležalové a Lenky Bláhové. Práce hodnotil
akad. malíř Ivoš Návrat.
TL 7/2018
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Lidé mikroregionu

David Habermann:
Bylo by pěkné potkávat se s mými sochami v Telči
Narodil se v Jihlavě, kde také absolvoval Střední odborné učiliště v oboru umělecký kovář. Žije ale v Telči, pracuje v Klatovci.
V současné době probíhá v Městské galerii Hasičský dům velká
retrospektivní výstava jeho prací. Takže do Mikroregionu Telčsko jednoznačně patří. V dnešním díle seriálu Lidé mikroregionu
představujeme uměleckého kováře Davida Habermanna.
Pocházíte ze známé kovářské rodiny. Předpokládám, že tím
byla Vaše profesní dráha daná dávno před tím, než jste opouštěl základní školu …
Byla i nebyla. V rodině se sice automaticky předpokládala, ale já sám jsem měl dlouho
zcela jinou představu o svém
budoucím povolání. Chtěl
jsem být čímkoliv jiným než
kovářem. Byl to ale spíš pubertální vzdor právě proti té
jasné „danosti“ čím mám být.
Skončil nástupem do učiliště
a jsem rád, že to tak dopadlo.
Mistrem odborného výcviku (praktického vyučování)
jste měl na učilišti svého otce Alfreda. Byla to výhoda?
Hugo - David se svým dílem KlapV porovnání s ostatními spoka pro Zlínský filmový festival 2018
lužáky bych řekl, že ne. Ono
je obecně známé, že v řemeslných oborech jsou tátové v takových
situacích na své syny daleko přísnější než na druhé učně.
Máte pro to nějaké vysvětlení, odůvodnění?
Vychází to z historie. Řemeslník, který v jakémkoliv oboru vzdělával svého potomka, měl na paměti nejen jeho profesní způsobilost, ale také prosperitu rodinného podniku a zachování jejího dobrého jména. I když v jiných podmínkách, tak tuhle zásadu
na nás otec určitě uplatňoval.
Takže učení nakonec skončilo úspěšně?
Nechci, aby to vypadalo jako samochvála. Moje závěrečná práce
na učilišti, secesní krbová mříž, získala první cenu na Mezinárodním kovářském symposiu Hefaiston ´96 a stala se logem následujícího ročníku.
Kde ji můžeme vidět?
Do 23. července na právě probíhající výstavě mých prací v Městské galerii Hasičský dům.
Nahrál jste mi. Výstavu jste nazval Křik. To je docela zvláštní,
když se převážně jedná o kované sochy …
Nechtěl jsem, aby to byla výstava, na které se návštěvníci podívají na vystavené práce a odejdou... Chtěl jsem, aby jim nejen
představila mé práce, ale aby jim také řekla něco o mně, o mých
názorech, pohledu na svět, na umění…. Za rok mi bude čtyřicet.
Myslím, že to je již dostatečně dlouhá doba k ohlédnutí za touto
etapou života. Jak profesního, tak osobního.
Přibližte ji tedy čtenářům blíže.
Moje výstava Křik má tři části. Jako každý umělec prezentuji
TL 7/2018

na výstavě své úspěchy. To je první část. Ve druhé části představuji svou volnou tvorbu - figurální objekty, které v mém ztvárnění vyjadřují určitý neklid, napětí, emoce nebo jsou karikaturou.
A třetí část přibližuje návštěvníkům můj pohled na svět. Multimediální projekce v patře galerie „křičí“ proti v současné době se
objevujícímu extremismu, ale také připomíná historii - hrůzy holocaustu. Právě kvůli ní bych si přál, aby na výstavu přišlo co nejvíce mladých lidí.
Má umělecký kovář nějaký vzor? Třeba staré mistry kováře?
Ani ne. Má tvorba jde jiným směrem, než byl jejich denní chléb praktické výrobky, mříže, zámky... I když to většinou byly, dnešním pohledem, umělecká díla. Své vzory mám spíš v sochařích,
například v Otto Gutfreundovi. Proto mi přijde jako symbolické,
že se má výstava dostala do programu galerie hned po výstavě věnované sochaři Jaroslavu Krepčíkovi.
A ještě. Podle plakátu výstavy může nezasvěcený návštěvník
na ní očekávat práce jak Davida Habermanna, tak Huga Jonáše. Ne mnoho jich ví, že to je Váš pseudonym. Proč vznikl?
Zcela prozaicky. Když přihlašuji své práce do nějaké soutěže, projektu ap., tak tu podepsanou Habermann, si každý zařadí do parametrů, mými předky daných (dávno stanovených). Kladných,
u někoho třeba záporných. Práce Huga Jonáše ale nikdo nezná
a posuzuje je tak nezaujatě...
Vaše práce logicky vznikají v kovárně. Jak vypadá kovárna
uměleckého kováře na počátku 21. století?
Hodně podobně jako v těch předchozích. Najdete tam výheň, kovářské uhlí, kovadlinu, buchar... Jen měch výhně již nešlapeme
nohama. Od toho máme elektřinu...
Takže bych tam našel i kleště na trhání zubů, dříve druhou
profesi kovářů?
Tak to určitě ne. Slyšel jsem o ní vyprávět, ale vůbec bych ji nechtěl zkusit.
Máte nějakou zakázku, práci, kterou byste si přál?
Před několika lety jsem zvítězil v konkurzech na sochy ve Švábově a také v Řásné. Tam za kapličkou „sedí“ můj Naslouchající.
Každý den kolem něj jezdím do práce, a tak si říkám, že by bylo
moc pěkné potkávat se s mými sochami i ve veřejném prostoru tady doma v Telči.
V úvodu jste zmínil Vaši původní nechuť k rodinné kovářské
tradici. Jak se k ní zachováte Vy u svých potomků?
U dcer Elisabeth a Isabelly nepřipadá asi v úvahu. Leda, že by se
za kováře provdaly. U syna Matyáše nechám rozhodnutí na něm
samém, je moc zručný a má spousty nápadu. Čas ukáže, kterou
cestou se vydají.
Takže na závěr. Kolik generací Habermannů bylo kováři?
V naší rodině se traduje, že kovářem byl již náš praděda Anton
Habermann.
O. Zadražil
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Mikroregionální střípky
Hodice

14. 7.
Nohejbalový turnaj – Memoriál Františka Nevrkly
28. 7.
Parní léto na nádraží v Hodicích

Stará Říše

5. 7.
Pouťová zábava od 20 hod.

Mezi dvěma branami

100 LET REPUBLIKY V KRAHULČÍ. V neděli 27. května si v Krahulčí připomněli letošní výročí republiky. Po vystoupení dětí ze základní a mateřské školy
a folklórního souboru Krahuláček jsme
na návsi slavnostně vysadili Strom svobody, který bude letošní významné výročí
připomínat, napsala TL ředitelka školy Na-

ďa Vokřínková. A dodala: O strom se škola bude starat a obec plánuje k němu osadit
žulovou pamětní desku. V Krahulčí se nejedná o první Strom svobody. V roce 1938
zde naproti místnímu hostinci vysadili lípy, u nichž je dodnes pamětní kámen, který to připomíná.
Foto: Tomáš Pilík

Vzpomínková jízda vozidel vyrobených
do roku 1939 s výstavou na náměstí.
Pátek 13. července
odpoledne příjezd vozidel
Sobota 14. července
9 - 10:30 hod. výstava vozidel na náměstí
11 - 12:30 hod. komentovaný start, 2x
okruh po městě
13 - 18 hod. vyjížďka regionem
Neděle 15. července
8 - 9 hod. sraz na náměstí
9 - 12 hod. vyjížďka regionem
12.00 hod. ukončení v prostorách Panského dvora
Popularita závodu vzrostla tak, že se letos opět přihlásilo několik desítek nových
jezdců, kteří se o akci dozvěděli od spokojených účastníků minulých ročníků, což je
vždy ta nejlepší reklama, jaká může být,
uvedl pro TL hlavní organizátor retrozávodu Mezi dvěma branami Jiří Mátl.

Letní kurzy angličtiny
v UC

NOVÝ ZVON V MARKVARTICÍCH.
V neděli 27. května se zdejší kaple Nanebevzetí Panny Marie dočkala po válečných rekvizicích v předchozích válkách nového zvonu. Posvětil ho novoříšský opat P. Rudolf M.
Kosík za účasti více než 250 obyvatel obce
str. 16

a dalších hostů. Pořízení zvonu přišlo na téměř 120 tisíc korun. „Částkou 30 tis. Kč přispěla sama obec, v jejíž režii se také konalo
následné setkání občanů v místním kulturním
domě,“ uvedl pro TL starosta Josef Nedvěd.
Foto: Stanislav Bartoň

Také v letošním létě se v Univerzitním
centru MU Telč budou konat od 13. do 18.
srpna tradiční kurzy angličtiny. Přihlásit se
na ně je možné 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 49 8182.
Účastníci kurzů mají možnost vybrat si ze
tří úrovní, podle svých schopností – mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí.
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 7/2018

Při ZUŠ Open se v koncertní sál proměnila úspěšně i Dolní brána.

ZUŠ: Ohlédnutí za školním rokem
Konec školního roku je příležitostí k malému bilancování. Počet žáků se zvýšil oproti školnímu roku 2016/2017 o 13.
Škola má 423 žáků - 136 ve výtvarném
a 287 v hudebním oboru. Zásluhu na zvýšení stavu žáků má především pěvecký
sbor a výtvarný obor. Podařila se nám zásadní kultivace sálu školy, což bylo veřejností velmi kladně přijato. V jarních měsících proběhla okresní, krajská a národní
kola soutěží ZUŠ. Zde největšího úspěchu
dosáhla pěvecká třída učitelky Evy Pavlíkové. V okresním kole získalo první místo

ra Klímy v okresním kole a prvního místa
ve hře na trubku Ondřeje Šenekla v kole krajském (žáci jsou ze tříd učitelky H.
Kinzlové a učitele P. Vohosky). Úspěšný
byl i výtvarný obor. V Brandýse nad Orlicí proběhlo ústřední kolo celostátní soutěže „Komenský a my“, letos na téma „Orbis pictus 21. století“. Julie Svobodová
si přivezla diplom za 2. místo v nejmladší kategorii, ale i několik dalších diplomů
a ocenění ostatním. Čestné uznání získala
ve stejné kategorii Natálie Mácová. Cenu
poroty za kolektivní práci Lípa srdčitá zís-

Červenec
v Univerzitním centru
• Dok. incubator, mezinárodní workshop, který podporuje celovečerní dokumentární filmy
ve fázi hrubého střihu (24. 6. - 1. 7.)
• Letní škola Fakulty sportovních studií MU,
kurz věnující se týmové psychologii v praxi
(2. - 7. 7.)
• Výtvarný plenér U3V MU 2018 (7. - 14. 7.)
• Francouzsko-česká hudební akademie (15.
- 25. 7.)
• Letní škola evropských studií (LŠES), pořádaná Diplomatickou akademií MZV ČR společně s Ústavem mezinárodních vztahů (30.
7. - 3. 8.)
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

Telč s UC ve Vídni

Při ZUŠ Open se v koncertní sál proměnila úspěšně i Dolní brána. Foto: Lubomír Zadina
ve své kategorii 10 sólistů (Tereza Soukupová, Sára Ekrtová, Magdalena Jarolímková, Amálie Svobodová, Jolana Ježková,
Adam Šimánek, Štěpánka Langhammerová, Klára Zažímalová, Barbora Nosková a Sára Šeniglová) a čtyři komorní
uskupení (duo Langhammerová, Jirásková, duo Nosková, Šeniglová, duo Mašátová, Jarolímková a trio Langhammerová,
Jirásková, Šimánek). Tereza Soukupová
získala titul „absolutní vítěz okresního kola“. V krajském kole získali všichni naši
postupující žáci i komorní uskupení první místa: sólistky Tereza Soukupová, Štěpánka Langhammerová a Barbora Nosková, duo Langhammerová, Jirásková, trio
Langhammerová, Jirásková Šimánek (navíc získalo titul „absolutní vítěz krajského kola“) a duo Nosková, Šeniglová, které vybojovalo v postupových kategoriích
navíc postup do ústředního kola. Zde toto duo obsadilo třetí místo. Dobře si vedli
i žáci dechového oddělení. Zde si velmi ceníme prvního místa ve hře na klarinet PetTL 7/2018

kaly Eliška Bednářová, Michaela Dvořáková, Julie Gregorová, Eliška Jaklová a Nela Švantnerová. Cena pedagogovi
byla udělena Lence Bláhové. Další úspěchy jsme zaznamenali v mezinárodní soutěži „Ríša fantázie“ ve slovenském Lučenci. Neztratili jsme se v bohaté mezinárodní
konkurenci, práce několika našich žáků
byly ve svých kategoriích oceněny. Stříbrné pásmo získala Sára Ekrtová a bronzové pásmo Anna Bártů, Anna Procházková a Michaela Tomková.
Z mnoha uskutečněných akcí byla asi nejvýznamnější a největší ZUŠ OPEN, mnohokrát reprízovaná Červená Karkulka,
koncerty TELČísel. Ze získaných ocenění nás velmi potěšila „Zlatá jeřabina 2017“
1. místo za „Vánoční koncert TELČísel“.
S většinou ostatních našich aktivit se čtenáři TL a návštěvníci kulturních akcí průběžně seznamovali po celý rok. Školní rok
2017/2018 byl jistě v téměř sedmdesátileté
historii školy jeden z nejúspěšnějších.
Lubomír Zadina, ředitel školy

Ve středu 20. června proběhla v prostorách
Českého centra ve Vídni vernisáž kreseb a fotografií účastníků Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. Výstava v hlavním městě Rakouska potrvá do 6. července. Připravilo
ji telčské Univerzitní centrum ve spolupráci
s Masarykovou univerzitou a Českým centrem ve Vídni. Tvoří ji kresby a fotografie, které v Telči vytvořili senioři v rámci kurzu U3V
nazvaném Výtvarný plenér. Vernisáži výstavy
předcházela tisková konference pro rakouské novináře, na které vystoupili náměstkyně
hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová,
prorektorka MU Naděžda Rozehnalová a starosta Roman Fabeš. „Naším společným cílem
bylo především představit Telč a celý náš region jako místo, kde se potkává vzdělávání,
kultura a cestovní ruch. Chceme nabídnout rakouským seniorům možnost vzdělávacích pobytů v Univerzitním centru,“ uvedl pro TL jeho ředitel Jaroslav Makovec.
Podle TZ

U3V táhne
V předchozích vydáních TL jsme přinesli informace o novém ročníku Univerzity třetího věku (U3V), který připravuje Univerzitní
centrum MU pro akademický rok 2018/2019.
Ilona Martinů, vedoucí Knihovny UC, která
přihlášky do kurzu Etudy ze středověkého
a raně novověkého života administruje, nám
na otázku Jaký je o kurz zájem? odpověděla:
Opravdu veliký. A to jak z řad stávajících, tak
i nových posluchačů. Většinou jsou z Telče
a blízkého okolí, ale někteří na přednášky dojíždí i ze vzdálenějších měst, např. z Jemnice
či Znojma. Maximální možná kapacita kurzu, 88 posluchačů, se naplnila již v průběhu
května. V červnu jsme tak bohužel zapisovali
jenom případné náhradníky...
/z/
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Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem

Dobrý anděl pomáhá
Již tři rodiny z Telče a dalších 57 z okolí dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám,
v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. „Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví,
že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší
snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ uvedl pro TL Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. Dárci každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické
onemocnění, selhání orgánů, vážné meta-

bolické poruchy a řadu dalších, včetně třeba cystické fibrózy. Mimo vyjmenovaná
onemocnění je možné také pomoci dětem
s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě
dětských pacientů podporují také rodiny
s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Zapojit se
do pomoci můžete i vy. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat.
Markéta Křížová

DDM a DpS se rýmuje
Pět klientů Domova pro seniory na Starém
Městě prožilo 5. červen na základně Domu
dětí a mládeže ve Zvolenovicích. Všichni se
shodli, že to byl „nádherný den plný pohody
a radování se“. A tak ze Starého Města putuje na náměstí prostřednictvím Telčských listů
poděkování zaměstnancům a dětem z DDM,
kteří se o zdar výletu seniorů zasloužili.

Blesková zpráva od J. Mátla:

Rádio Krokodýl na M2B
Brněnské rádio Krokodýl bude opět na startu retrozávodu Mezi dvěma branami v sobotu 14. července. Pro děti připravilo anketu
o ceny. Komentuje Jiří Wiener.

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 jízdní kolo tzv. „skládačku“ v dobrém pojízdném stavu. Cena dohodou (nabídněte). Prosím, pouze SMS. Tel. 739 067 427.
• Prodám lesní pozemek po těžbě 1856 m2. Cena dohodou. Tel. 608 282 189
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Pamětní desky

Polní myslivci, huláni ad.
Pamětní desky zemřelých a padlých mužů
z telčské farnosti v I. světové válce v předsíní farního kostela sv. Jakuba nám také
připomínají řadu jednotek rakousko-uherské armády podle jejich odborností. Některé jsou i po sto letech pro nás srozumitelné.
Pěšáci, dělostřelci dragouni... Ale co třeba polní myslivci, u kterých sloužil Eduard Novák, či huláni Jana Lupače? Polní myslivci byly elitní jednotky. U jejich
příslušníků se vyžadovala výborná střelba. Že k nim byli vybíráni hlavně tehdejší
lesníci, muži, kteří měli blízko ke zbraním
a střelbě již v civilu, je nasnadě. Přirovnání

k dnešním ostřelovačům či zásahovým jednotkám se přímo nabízí. Zato huláni zmizeli v propadlišti dějin. Jednalo se o kopiníky
na koních, od vynálezu palných zbraní byli huláni vyzbrojeni kopím, šavlí, a dvěma
pistolemi. V habsburské armádě existoval
za Velké války Haličský hulánský sbor. Jak
se k této odbornosti dostal cihlářský dělník Jan Lupač z Telče, nedokážeme dnes
ani odhadnout. I tehdy platilo, že na vojně
je možné vše. A tak i přehled vojenských
odborností jednotek padlých a zemřelých
by mohl být pro některé důvodem, aby se
u pamětních desek zastavili.
/z/

Aktuální informace o telčském muzeu

A je to tady! Muzeum se začíná stěhovat
Někdy v roce 2015 se začalo mluvit o tom,
že Státní zámek v Telči bude potřebovat
prostory, které dosud užívá muzeum, pro
své vlastní potřeby, takže bude nutné se vystěhovat. Oficiální výpověď ze stávajících
prostor jsme celkem záhy obdrželi a nezbylo nic jiného než hledat novou střechu nad
hlavou. Verze a možnosti byly vlastně jen
dvě – bývalá synagoga Na Parkaně nebo
Domov seniorů na Starém Městě. Synagoga
byla celkem brzo zamítnuta ze zcela pragmatických důvodů. Oprava a rekonstrukce
objektu by byla finančně příliš náročná a navíc prostory jsou poměrně omezené. Domov seniorů je ve vlastnictví města, senioři
se budou stěhovat do nového, celý komplex
budov bude k dispozici a část bude po nutných úpravách přenechána muzeu. To však
nebude možné ihned, takže kancelář muzea
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s nezbytným zázemím bude umístěna v provizorních podmínkách v bývalé jezuitské
koleji, dnes v Univerzitním centru Masarykovy univerzity. Současná expozice bude
v letošním roce ještě přístupná veřejnosti
v zámku až do konce srpna. Sbírky umístěné v depozitáři v zámku se ale již postupně
stěhují do moderního depozitáře Muzea Vysočiny v Jihlavě Heleníně. Stejně jako betlém manželů Vostrých, odborně rozebraný
panem Kamilem Andresem, který jej před
časem restauroval. Vitríny umístěné u betlému byly přestěhovány do Univerzitního
centra, kde již teď probíhá naše společná výstava o telčské malírně. Po skončení sezóny,
tedy od září, přijde na řadu stěhování sbírek
v expozici, vitrín a všeho ostatního vybavení
včetně kanceláře.
Helena Grycová Benešová

6. díl

1918 ►100◄ 2018
HLOŽEK Jan
katol., ženatý tesař v Telči; tam *1882;
od 1914 u 14.zeměbr. pl. ● 10.12.1914
zajat na rus. boj. + 8. 8. 1917 souchotinami v nem. v Omsku na Sibiři
HOFBAUER Jan
katol., svob. kovář v Telči; tam *1891;
od 1912 u 14. pl. zeměbr. ● 1914 zraněn
na rus. boj., + 31. 1. 1915 v nem. ve Svitavách u Brna
HOŠEK František
katol., svob. kočí v Telči; *1892 v Telči; od 1913 u 15. pl. drag. ● padl 1915
na srbském bojišti
HRADECKÝ Martin
katol., žen. děl. na pile v Telči, *1874
v Jezovicích; od 1914 u 38. dom. pl. ●
21. 12. 1916 zasypán lavinou na Marmoladě, pochován v Cavalese (Tiroly)
KADEŘÁVEK Josef
katol., žen. tesař v Telči, tam *1891;
od 1914 u 11. pl. drag. ● + 24. 10. 1918
chřipkou v Camporosatu, okres Asiaco
KATRNOŽKA Bohuslav
katol., svob. stud. reálky v Telči, *1900
v Mor. Budějovicích; od 1918 u 81. pěš.
pl. ● po útrapách válečných + 6. 12. 1918
v Telči, poch. u sv. Anny
KEŠNAR Matěj
katol., žen. tesař v Telči, *1884 ve Vanůvku; od 1914 u 81. pěš. pl. ● padl 27. 3.
1915 ve Vysokých Karpatech
KOCIAN Ferdinand
katol., svob. kolář v Telči, tam *1899;
od 1917 u 14. střel. pl. ● padl 10. 10.
1917 u Hoje (Tolmín – Přímoří)
KOCIAN Karel
katol., svob. učitel v Čudlově, okr. Uh.
Brod, *1891 v Telči; od 1914 důst. čekatel 14. pl. střel. ● padl 19. 4. 1915 na výšině Kozialata, kom. Zemuň (Uhry)
KREJČÍ Josef
katol., svob. pekař ve Starči, *1881 v Telči; od 1915 u 14. střel. pluku ● padl 26.
11. 1917 na italském bojišti
KŘEN František
katol., svob. čeledín v Krahulčí, *1896
v Telči; od 1914 u 14. pl. střel. ● 1915 zajat v Rusku, tam + 17.?.1917 v Charkově
KŘIKAVA Gabriel
katol, svob. kominík v Olomouci, *1887
v Telči; od 1914 u 14. pl. zeměbr. ● 1915
omrzl v Karpatech + 31. 8. 1915 v Telči,
pochován u Matky Boží
LAZÁREK JAN
katol., svob. truhlář v Telči, tam *1897;
od 1915 u 81. pěš. pl. ● padl 31. 3. 1917
u Břežan, pochován v Pryszcově, okr.
Břežany (Halič)
pokračování příště
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Léto

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

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

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

16,6°C
1015,3 hPa
66,8 mm
29,9°C, 31. 5.
v 15:09
6,3°C,
6. 5. v 5:49
30,4 km/h, 3. 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
Již od začátku měsíce vystupovaly maximální denní teploty na hodnoty kolem
20°C a noční minima klesala na 6 až 12°C.
Převažovalo počasí s malou, jen přechodně zvětšenou oblačností. Ojediněle
se utvořila bouřka a potom byla i nějaká přeháňka. Prakticky vládlo letní počasí. Pravidelné květnové ochlazení, které
známe pod pojmem ledoví muži, tentokrát přišlo poněkud později a ve velmi
mírné formě. Projevilo se ve dnech 15. až
17. 5., kdy maxima vystoupila jen na 13
až 17°C a přidaly se i dešťové srážky.
A byla to vláha velmi vítaná. Ještě před
tímto obdobím u nás vydatněji zapršelo
10. 5. při bouřce. V oblasti Telče, v závislosti na poloze místa vůči srážkovému
oblaku, napršelo mezi 15 až 25 litry vody
na 1 m2. Celkově ve druhé polovině měsíce bylo více oblačnosti i častější srážky.
Po období ochlazení pokračovalo teplé,
skoro letní počasí. Maximální teploty se
vrátily do okolí 20°C a koncem měsíce
se objevily i letní dny s denními maximy nad 25°C. Měsíc hodnotíme teplotně
jako mimořádně nadnormální, na úrovni
letních měsíců června nebo srpna. Srážkově byl v mezích normálu.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

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

Na podporu recyklace baterií

Muzeum připravuje
„retro“

Náměšť n. O.,
Třebíč, Telč

Retro frčí, a tak i my chystáme v roce
2019 výstavu, která nás vrátí v čase zpět.
Rádi bychom připomenuli 60., 70. a 80.
léta minulého století. Dobu, na kterou
by někteří nejraději zapomenuli, a někdo s nostalgií vzpomíná na čas, kdy rohlík
stál 30 haléřů. Ovšem výběr v obchodech
byl velmi omezený, a to ve všem sortimentu. Cestovat za hranice mohli pouze
vyvolení a o svobodě projevu se mohlo
všem jen zdát. V mnoha domácnostech
jsou dodnes předměty připomínající tuto
dobu – kuchyňské přístroje a nádobí, vybavení obývacích pokojů – lampy, porcelán nebo různé dekorativní předměty, jako byly chemlonové koberečky na zeď
či drátěné obrázky a podobné skvosty.
Možná leckdo doma ještě najde i obaly
od potravin, pracích prášků, ale i oblečení a módní doplňky. Prosíme tímto o zapůjčení všeho, co doma najdete a můžete postrádat. Vše můžete donést do muzea
(v zámku), a tak chystanou výstavu podpořit. Všem případným zapůjčitelům předem děkujeme.
H. Grycová Benešová,
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč

Jen tři místa, která uvádím v titulku, byla
v červnu zastávkou propagační Recyklojízdy
2018, která projíždí celou republikou. V Telči
se tříčlenná skupinka nadšenců na elektrokolech zastavila v neděli dopoledne 17. června.
Smyslem 800 km dlouhé cesty je propagace
recyklace odpadů, především baterií.
Kontakt pro další informace:
jana.cechova@open-com.cz

Poslední příležitost
Stávající expozice telčského muzea
v areálu zámku je přístupná do konce
srpna. Využijte poslední dva měsíce k její návštěvě!

Nezapomenutelný den.
Se Sdílením
V rámci projektu „Cestujme se seniory
do vzpomínek“ prožilo sedm členek Klubu důchodců Nezapomenutelný den. Díky telčskému Sdílení navštívily Český Rudolec, Slavonice a hrad Landštejn. „Některé z nás tam byly
poprvé, některé třeba po 27 letech. Celý výlet
provázely krásné vzpomínky a příběhy seniorek. Nechyběly dojemné, u některých jsme se
od srdce zasmály,“ napsala TL Eva Švecová
ze Sdílení, která výlet organizovala. Přáním seniorek pak bylo, aby se o jejich Nezapomenutelném dnu dozvěděli i čtenáři Telčských listů
stejně jako o oprávněném poděkování Sdílení.
Podle textu Evy Švecové

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

Dračí lodě po páté

Fotbal

Konečná tabulka krajské I. A třídy
1. Žirovnice
26 76:35
2. TJ Slavoj Třešť
26 71:50
3. Kamenice n. Lipou 26 52:37
4. Dobronín
26 82:49
5. TJ Leština u Světlé 26 64:47
6. Světlá n. S.
26 56:45
7. Bedřichov
26 52:61
8. Kostelec
26 50:60
9. Havlíčkův Brod B
26 40:54
10. Mírovka
26 52:64
11. Pacov
26 37:51
12. Telč
26 35:53
13. Chotěboř B
26 36:46
14. Havlíčkova Borová 26 17:68

58
49
47
46
46
42
36
33
33
32
32
29
28
10

Již po páté se bude konat v Telči závod dračích lodí. A opět budou dračí lodě „zahajovat“ Prázdniny v Telči. Zapište si do svých
diářů termín: sobota 28. července.
Letošní závod dračích lodí se vrátí na Štěpnický rybník. Bude se soutěžit ve třech kategoriích FUN a FUN SPORT a ŽENY. Posádku lodi tvoří 18 závodníků plus bubeník

a kormidelník, které „zapůjčí“ pořadatel,
pokud posádka nemá vlastního bubeníka.
Každá posádka pojede dvě jízdy, hodnotí se
rychlejší čas. Každý tým, který se přihlásí, si
může připravit stejný dres.
Hlásit se můžete do 20. července na: telcsko@telcsko.cz a na info@dragonboard.cz
anebo volat na tel. 778 412 690.

Florbal

Stříbro z Kněžic pro orly
Florbalisté Orla uzavřeli sezónu tradiční účastí na Memoriálu Vojtěcha Koreše
v Kněžicích. V sobotu 9. června na něm
obsadili druhé místo. První zaslouženě vybojovali domácí Kněžice A.
/dk/

Turnaj ve SNAGu
22. dubna se na fotbalovém hřišti SK Telč
uskutečnil turnaj ve SNAGu. Vzorně připravený trávník správcem Vendelínem Vavrikem přivítal nejen telčský, který startuje pod
hlavičkou Domu dětí a mládeže, ale i hosty
z Moravských Budějovic. Domácí sestava
se skládala ze žáků Základní školy v Masarykově ulici Jana Sedláčka (32 ran), Tomáše
Mátla (32 ran), Dominika Herbricka (26 ran)
a Kláry Petrů (26 ran). Se 114 ranami obsadila v turnaji 8. – 10. místo a tím si vybojovala účast v celorepublikovém finále, které se
uskuteční v rámci doprovodného programu
D+D Real Czech Masters v Golf Resortu Albatross ve Vysokém Újezdu 24. srpna.
Karel Navrátil, trenér SNAGu

golf.cz: SNAG Golf není nic… SNAG je samostatná hra a pohybová aktivita, která připomíná golf.
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Byly gymnastické závody Rallye: Vyměnit auto?
V sobotu 12. května se v hale Sokola konaly Normálka
tradiční závody v moderní a všeobecné gymnastice. Startovalo 49 gymnastek z domácích
oddílů, TJ Sokol a DDM Telč. Výsledky:
Přípravka 4 - 6 let
1. Alena Šuťaková, 2. Kristýna Vejmělková, 3. Klára Vařbuchtová
Přípravka od 5 let
1. Ela Mašátová, 2. Nikol Benešová, 3. Nikol Kovářová, Tereza Veselá
2. - 3. třída
1. Sabina Švecová, 2. Laura Haasová,
3. Vanessa Malečková
3. třída – dvojboj o pohár-BN, obruč
1. Barbora Ondráčková, 2. Veronika
Vařbuchtová, 3. Natálie Holcová
4. třída – dvojboj o pohár-BN, obruč
1. Michaela Tomšů, 2. Klára Matějů,
3. Anna Nováková
5. - 9. třída - volná sestava
1. Jana Konečná, 2. Terezie Kešnarová, 3.
Tereza Kroláková
Soutěž dvojic - obruč, stuha
1. Marie Pykalová, Kristýna Štanclová, 2.
Veronika Jirásková, Nikola Beckerová, 3.
Zuzana Jahodová, Lucie Svačinová
Zpracovala hlavní rozhodčí Emilie Drdácká

Přesně takový je v poslední době život
telčských mechaniků, Martina Šmacha,
Jana Doležala a Petra Nováka, ze stáje českého automobilového reprezentanta Martina Prokopa. Na přelomu května
a června se podíleli na servisu „dakarského“ Fordu F150 na rallye v Aktau v Kazachstánu.
V tomto případě bez Jana Doležala skončil Martin Prokop na nepopulárním čtvrtém místě. Z asijské destinace nezamířili do Česka, ale rovnou do místa dalšího
podniku rallye WRC na italské Sardinii.
Zde již kompletní, když se k nim připojil
Jan Doležal, se starali o Prokopův speciál
Ford Fiesta RS WRC. Od 7. do 10. června zde v městě Alghero obsadil jejich šéf
11. místo.
Složitý technický svět současného automobilového sportu ho mezi pěti vozy staré specifikace „vystřelil“ na první místo.
I proto Martin Prokop po skončení závodu
napsal na svůj facebook: Je skvělé být opět
na tratích šampionátu WRC! S přispěním
J. Doležala.
/z/
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Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán
samostatný tisk
„Telčské léto 2018“

Pro letní měsíce je Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí města Telče
od června do září 2018 uveden v samostatném tisku Telčské léto 2018. K dostání v Telčských listech 06/2018, na Informačním centru na radnici a v Městské galerii Hasičský
dům na náměstí Zachariáše z Hradce.

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Slavíčkova 387
Prázdninový provoz v klubu: pondělí a středa 11 - 16 hod.
http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka

Chovatelé

8. 7.
7 – 10 hod.
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Panský dvůr Telč v červenci

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ DAVIDA TESAŘE
BANÁT, život našich krajanů
3. 7.
RUSALKA – LOUTKOVÁ POHÁDKA
PRO DĚTI
Začátek v 16 hod. Vstupné dobrovolné.
Loutkové divadlo Sokola Pražského
KAŠPÁREK. Pro děti od 3 let, ale i pro dospělé.
4. 7.
ZLATÉ SRDCE
– LOUTKOVÉ DIVADLO
Začátek v 16 a v 17 hod. Vstupné dobrovolné. Loutkové divadlo Sokola Pražského
KAŠPÁREK.
14. 7.
PIVNÍ FEST 2018
Začátek ve 14 hod. Malé pivovary, dobré jídlo, známé kapely. Předprodej vstupenek na Informačním centru Panského dvora
a na www.ticketlive.cz
Více informací na www.panskydvurtelc.cz
nebo www.facebook.com/panskydvurtelc.cz

Telčský jarmark. I hudební

Tradiční telčský jarmark v sobotu 7. července bude mít i letos „tradiční“ hudební část. Od 19 hodin zahrají v přízemí Základní umělecké školy (čp. 71) na náměstí
Zachariáše z Hradce místní kapely Swing
trio Telč a Strunaband. Řadu let neodmyslitelná součást jarmarku má všeříkající název: Hudební mázhaus. Hrát se přece bude
v historickém mázhauzu domu s bohatou
historií - panské sýpky, okresní soud, umělecká škola...
Podle Jiřího Holubce
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Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

Červenec není jen
začátek prázdnin
Ale také start mnoha akcí v Telči, na které
bych vás ráda pozvala. Já se těším na jarmark. Nemusím si koupit ani jednu věc, ale
ta atmosféra se nedá ničím nahradit. Samozřejmě nikdy neodejdu s prázdnou taškou
a plnou peněženkou, to by byl asi zázrak.
Perníková srdce se nám už nevejdou do sekretáře, tak ty nekupuji. Vždy nám bylo líto je sníst, tak skladuji na památku. Mám
plno „památek“, protože je mi líto skoro všechno vyhodit. Od prvních fotek dětí, vlásků, zoubků, prvního nakresleného
obrázku, prvního slohu ve škole. A to si
hned vzpomenu, jak naše malá dcerka asi
ve druhé třídě měla napsat, jak se jmenují rodiče. Napsala - tatínek Jan Nechvátal
a maminka Urbanka. Paní učitelka se ptala, jestli se nespletla, že maminka má nějaké divné jméno, a ona si trvala na svém, že
tak tatínek přece mamince říká. Tak to tak
měla v sešitě s poznámkou od paní učitelky. „Je to tak správně?“ No, měla to správně z pohledu holčičky, která slyší, jak tatínek říká mamince zkráceným příjmením
za svobodna. Tak jsme paní učitelce vše
museli vysvětlit a i toto mám třeba schované. Potom diplomy a medaile dětí, vysvědčení a vše, co si říkám, že jednou roztřídím
a založím a zatím na to nedošlo, no asi až
jednou, až bude čas…
Až bude čas a nebude mne lákat další program v Telči, protože už tady burácí motory historických automobilů a pojede se
závod Mezi dvěma branami. Vzkříšená
nádherná tradice a podle počtu přihlášených velice oblíbená víkendová akce. Potom si dáme pivo na Pivním festu na Panském dvoře, a kdo nemá rád pivo, dá si
krásnou hudbu během Francouzsko-české
hudební akademie. Pro znalce a milovníky
litografie bude otevřena výstava Bohumila Krátkého v Hasičském domě. A koncem
měsíce začínají ty pravé Prázdniny v Telči a s nimi všechny související akce, které
se nám překlopí až do srpna. Letos je tak
bohatý program, že je opravdu na co se těšit. Hosté, jedno jméno známější než druhé. Tak si budeme přát krásné počasí a plno nezapomenutelných zážitků.
(Vstupenku z prvních Folkových prázdnin
mám schovanou)

Červenec na zámku
PÍSEŇ PRO ZACHARIÁŠE – noční prohlídky
6 - 8. července v 19:30, 20:30, 21:30
Noční prohlídky historickými interiéry (trasa
A) zámku za slovního doprovodu členů DS
Tyl Dačice a písničkáře Ivo Jahelky. Prodej či
rezervace vstupenek na noční prohlídky v pokladně zámku.
ŘEMESLNÉ TRHY
Hlavní nádvoří zámku
5. - 8. července
Tradiční řemeslné trhy na zámeckém nádvoří. Od 9:00 do 18:00 hod.
OSCAR WILDE, STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Hlavní nádvoří zámku
12. července od 21:00 hod.
Známý příběh se známými herci a opravdovým strašidlem. Hrají: Bára Štěpánová, Martin Zounar, Martin Pošta, Hana Sršňová, vokální trio Přelet M.S. a další. Předprodej
vstupenek v červenci od 9:00 do 18:00 hod.
v Zámecké galerii. Předprodej také probíhá
v sítích Ticket stream nebo Ticketportal.
OBRAZY VALDŠTEJNSKÉ NOCI
13. - 15. července v 21:00, 22:00, 23:00 hod.
Prohlídka na trase A – renesanční sály –
ve spolupráci se šermířskou školou Ballestra Telč. Prodej či rezervace vstupenek v pokladně zámku.
AFRICAN THUNDER 2018
Zámecká zahrada
17. července v 16:00 hod.
Dunění bubnů a bouře písní, tanců v pořadu nejpopulárnějšího souboru Afriky opět
v České republice.
Z ITÁLIE DO TELČE aneb Po stopách
kavalíra
prohlídky pro děti
17. července - 12. srpna
Prohlídky pro děti na I. prohlídkovém okruhu
– renesanční sály. Ve spolupráci s šermířskou
školou Ballestra Telč.
Prohlídky probíhají pouze v úterý, pátek, sobotu, neděli. Časy prohlídek: 11:00, 14:00,
15:00, 16:00 hod.
ZÁMECKÁ AKADEMIE BALLESTRA
- ŠKOLA ŠERMU TELČ
Zámecký park, terasa a zahrada
28. - 29. července
Setkání několika šermířských skupin sdružení PARIDON, vystoupí skupiny: Žehart, Bellator, Společenstvo Libertas, Buhurt a Ballestra Telč.
Více o jednotlivých akcích na
www.zamek-telc.eu

6. července začíná Roštejnská dětská fotbalová liga 2018
Pro dívky s datem narození 2004, kluky 2005 a mladší ● Každý prázdninový pátek od 16:00
do 17:30 ●Více a kontakt: Vladimír Švec, 607 930 821, svecvl@seznam.cz ● Pořádá oddíl
fotbalové přípravky SK Telč ve spolupráci s Bufíkem U Roštěnky.
TL 7/2018

Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

4. - 6. 7. - Rock for people – 24. ročník
Festivalpark Hradec Králové
Jeden z největších a nejstarších letních hudebních open-air festivalů – desítky vynikajících kapel z celého světa, nejzajímavější zástupci domácí hudební scény - The
Prodigy, Skillet, In This Moment, Sick
Puppies, Pop Evil. Velkou událostí bude
koncert „Sugar Mana“ Rodrigueze.

CHEB

27. - 28. 7. - Letní bláznění
Festival pouličního divadla a nového cirkusu

JINDŘICHŮV HRADEC

21. 7. - Folklorní festival
místo konání Muzeum Jindřichohradecka
- dvory minoritského kláštera

KUTNÁ HORA

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

LITOMYŠL

6. 7. - 31. 8. – Toulovcovy prázdninové
pátky 2018
18:00 a 19:30 hod.
Každý pátek o prázdninách vám odehrajeme na Toulovcově náměstí pohádku nejen
pro děti a koncert nejen pro dospělé.

POLIČKA

13. - 14. 7. - Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v jedinečném prostředí poličského parku u hradeb. Hudba, dětská divadla, výstavy, dětský koutek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ

27. 7. - 12. 8. - Prázdniny v Telči a Parní léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy. Jízdy parním vlakem.
Závody dračích lodí.

TŘEBOŇ

20. - 21. 7. - Historické slavnosti Jakuba Krčína
Dvoudenní slavnost převážně v renesančním duchu s programem pro malé i velké.
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Evangelické

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

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté

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

Církev Slovo života

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

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem lékařkám
a sestrám Sdílení Telč a celé ordinaci
dr. Noska za podporu, vlídná slova a péči
o mého manžela Miloše Vyvadila při velmi těžké nemoci. Děkuji.
Manželka Hana Vyvadilová s rodinou
V pátek 8. 6. 2018 jsme se v obřadní síni
v Lipkách rozloučili s Vladimírem Vaníčkem. Zarmoucená rodina děkuje členům
JSDH Telč ve spolupráci se členy JSDH
Vrbno pod Pradědem za čestnou stráž
a všem, kteří se přišli rozloučit, za projevy
soustrasti a květinové dary.
Telčské listy 7/2018 – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411,
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. Nevyžádané
rukopisy se nevrací, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR
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Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Jan Machajdík, Podolí
Patrik Skotar, Staré Město
Vilém Svoboda, Staré Město
Anna Kratochvílová, Staré Město
Adam Marek, Štěpnice
Ema Praxlová, Štěpnice
Ondřej Růžička, Podolí

Blahopřejeme novomanželům
Pavel Plaček, Radkovice
a Pavla Urbánková, Radlice
Kamil Urban, Bohdalín
a Pavlína Dvořáková, Pavlov
Tomáš Pokorný, Stará Říše
a Dagmar Besedová, Ořechov
Lukáš Peterka, Batelov
a Michaela Růžičková, Batelov
Tomáš Samuel, Praha
a Eva Pešová, Třebíč
Jan Zástěra, Častrov
a Kristýna Raszková, H. Cerekev
Ondřej Stolín, Studénky
a Martina Pavelcová, Jihlava
Petr Píša, Jihlava
a Lenka Cejnková, Jihlava
Jakub Paclík, Jihlava
a Miroslava Coufalová, Jihlava
Vojtěch Martínek, Žďár n/S.
a Tereza Havelková, Žďár n/S.
Roman Dvořák, Mysletice
a Ivana Dvořáková, Mysletice
Roman Bena, Mrákotín
a Petra Svátková, Mrákotín
Pavel Dušek, Praha
a Šárka Brychtová, Telč

Opustili nás

Marie Hložková, Podolí
Jan Pražák, Nová Říše
Zoltán Koltai, Vnitřní Město
Libuše Tetourová, Č. Budějovice
František Štěrba, Podolí
Božena Dvořáková, Štěpnice
Zdeněk Kadlec, Staré Město
Josef Musil, Olšany
Marie Vávrů, Sedlejov
Jaroslav Vítů, Mrákotín
Marta Burcalová, K. Myslová
Vladimír Vaníček, Vrbno p./P.
Tomáš Mejdrech, Staré Město
Josef Janoušek, Strachoňovice
Marie Nováková, Sedlejov

85 let
60 let
74 let
86 let
77 let
86 let
60 let
84 let
82 let
75 let
78 let
68 let
51 let
71 let
80 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).

Uzávěrka příštího čísla

16. července 2018 ve 12:00 hod.
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JSME V TOM. Ani bouřky na počátku června nic nezměnily na tom, že patříme mezi
oblasti ohrožené suchem. Aktuální situaci v době uzávěrky TL ukazuje mapa, kterou nám
k otištění poskytl tým bioklimatologa Miroslava Trnky z Mendelovy univerzity v Brně.
Sledujte: http://www.intersucho.cz/
BUDE POUŤ (3). V červenci nás v Telči čekají poutě hned dvě. Ta hlavní, farní,
u sv. Jakuba na náměstí a druhá u sv. Anny na Podolí. Kostel sv. Jakuba připomínáme kresbou žákyně ZUŠ Justýny Zikové
ze třídy Pavly Doležalové. Sv. Annu aktuálním snímkem Pavla Bočka.

POHÁDKA PŘED SPANÍM. Děti z telčské mateřské školy často přicházejí do DpS
ve Špitální ulici, aby potěšily zdejší seniory. Při jedné takové návštěvě paní ředitelka Jarmila Horníková navrhla, že by senioři mohli „na oplátku“ dětem přečíst pohádku před
spaním. Slovo dalo slovo a 7. června usínaly děti ve třídě Sluníček za klidného a milého
Foto a text: Hana Bártová
čtení našich klientů, paní Justové a pana Zachy.

Jak to bylo
za Masaryka

POZVÁNKA OD KASTELÁNA. Výstava věnovaná natáčení filmu Až přijde kocour
bude v Justičním sále zámku otevřena do 30. září.
Foto: Jiří Čada
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Již za měsíc 17. - 18. srpna Historické
slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
Na letošních slavnostech se seznámíme
s obdobím začátku 20. století a zábavnou a poučnou formou si připomeneme 100. výročí vzniku Československa.
Nenechte si ujít v sobotu 18. 8. návštěvu prvního prezidenta T. G. Masaryka
v Telči v roce 1928 za znění fanfár z Libuše podle uvítací ceremonie dle zápisu
v telčské kronice.
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