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LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA
Historické slavnosti připomenou

Výročí republiky i návštěvu TGM

KULTURNÍ UDÁLOST. MOTÝLÍ ČAS
BOHUMILA KRÁTKÉHO. Výstava litografií telčského malíře, který oprávněně patří
mezi přední české tvůrce druhé poloviny 20.
století. Do 30. září v Městské galerii Hasičský dům.

STAVBA, O KTERÉ SE MLUVÍ. O novém Domově pro seniory u Punčošky se hovořilo i na Veletrhu sociálních služeb. Více
na str. 10.

Srpnové Historické slavnosti Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna na náměstí mají již řadu let pevné místo v kulturním kalendáři města. Širokou veřejností
jsou vnímány jako vyvrcholení každoročních letních kulturních aktivit. Námět těch
letošních se přímo nabízel - sté výročí
vzniku republiky a 90. výročí návštěvy
Telče prezidentem T. G. Masarykem. Rozhovor s vedoucí odboru kultury Věrou
Peichlovou ale není jen o bohatém programu v pátek 17. a v sobotu 18. srpna.
Podrobný program slavností je přílohou těchto TL, takže Vás z něj nebudu
zpovídat. Avizujete v něm také autentickou reprízu uvítací ceremonie prezidenta Masaryka 13. června 1928 na našem
náměstí. Komu za podrobné informace
o tomto významném dnu vděčíme?
Nebojím se říci, že velkému muži v pozadí.
Nejen informace o zmíněném dnu jsem čerpala z podrobného zápisu kronikáře a tajemníka městského úřadu v jedné osobě z té
doby, pana Ferdinanda Šmikmátora.
Návštěva T. G. Masaryka má podle
Vás opravdu tak velký význam, že stojí
za takové připomenutí?
Podle mě určitě. Je jen málo měst, která
si mohou připomenout oficiální návštěvou,
navíc celodenní, prvního prezidenta republiky. Nepatří mezi ně ani krajská Jihlava a většina okresních měst na Vysočině.
Nakonec prezidenta Masaryka vítali v Telči v zastoupení svých měst i starostové Dačic a Slavonic.
Tak to se přímo nabízí...
Nechte se překvapit. Přece v programu

uvádíme autentickou reprízu uvítací ceremonie...
Ještě k letošním slavnostem. O čem bude Divadlo na Štěpnickém rybníku?
To je otázka spíše pro principála divadla
T.E.J.P. Jakuba Škrdlu. Ale mohu prozradit, že celé představení se opírá o lidovou
písničku ze sborníku Františka Sušila. Zpívá se v ní o zákonitostech lidského života.
Jak se každoročně opakuje jaro, léto, podzim, zima, tak stejně jsou věci, na kterých
se nic nezmění – narození, dospělost, stáří,
úmrtí… a to vše opletené láskou… Výstižně to řekl Jakub Škrdla: „Budeme vyprávět o jedné vesnici, o řádu věčnosti a o neřádu, který je nám lidem tolik vlastní.“
Sama se na představení moc těším.
Stému výročí republiky jsme se zatím
věnovali spíše v odlehčené rovině. Připomeňte, jaké další akce nás ve městě
do října ještě čekají.
Po celý říjen bude ve vstupní síni radnice
výstava dokumentů Osmičky v české historii 20. století. U příležitosti jejího zahájení 1. října vysadíme dva památné stromy,
Strom republiky a Strom Olgy Havlové.
Na vysazení se podílí Výbor dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové. 3. října se v sále
ZUŠ bude konat Slavnostní koncert k výročí. Bude to nejen velký hudební zážitek,
ale i připomenutí padlých mužů z Telče v I.
světové válce. Výročí se pak také dotkne
i předávání Cen města 24. října na zámku a samozřejmě i velmi úspěšná výstava
věnovaná telčské Lidové malírně, která se
22. listopadu „přesune“ z Univerzitního
centra do městské galerie.
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Příloha: Program Historických slavností 17. a 18. srpna

Z jednání rady města
89. schůze - 13. června
--RM schválila roční účetní závěrku 2017
společností Služby Telč a Statek Telč a oběma také schválila přerozdělení nerozděleného zisku z minulých let.
--RM schválila podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Telč.
--RM schválila oběma základním školám záměr podání žádosti o dotaci do rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018“.
--RM schválila uzavření dohody o spolupráci
při pořádání akce Prázdniny v Telči a rámcovou smlouvu o užití veřejného prostranství.
--RM vzala na vědomí informaci o srazu majitelů historických vozů Czech Fiat veterán
clubu v Telči 6. 7. 2018.
--RM schválila uzavření smlouvy o reklamě
a propagaci se společností Pivovary Lobkowicz Group, a.s.
--RM rozhodla na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, že
zhotovitelem akce „Cyklostezka po hrázi
rybníka Roštejn“ bude společnost EUROVIA CS.
--RM schválila zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 422/5 v obci a k.ú.
Telč o výměře cca 200 m2.
--RM vzala na vědomí odstoupení společnosti HEIRU CZ, s.r.o. od smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy kupní ze dne 12. 3. 2017
a doporučila zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření ve výši 2 600 100 Kč
z rezervy města na vrácení kupní ceny společnosti HEIRU CZ.
--RM schválila zveřejnění záměru propachtovat část pozemku parc. č. 6908/47 zahrada,
díl č. 20 o výměře 375 m2 v zahrádkářské
osadě Markovo humno.

--RM schválila výjimku ze stanoveného období nočního klidu pro charitativní koncert
Sdílení pořádaný na bývalém zimním stadionu dne 28. června do 24 hodin.

90. schůze - 4. července
--RM schválila ZŠ Masarykova 141 přijetí
vyřazeného majetku od GOB a SOŠ v celkové hodnotě 24 144 Kč a přijetí účelového
finančního daru, který je určen na podporu
činnosti vedoucích týmů při přípravě týmu
na soutěž Stavíme z Merkuru.
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši
170 tis. Kč pro MŠ na dofinancování nákladů na rekonstrukci kotelny a systému ohřevu TUV v v objektu v Nerudově ulici.
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši
200 tis. Kč na dofinancování nákladů spojených s rozšířením provozu odboru dopravy
a připojením objektu č. p. 417 k rozvodům
inženýrských sítí.
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši 150 tis. Kč pro navýšení částky oblasti „Údržba místních komunikací, ostatních
veřejných ploch ad.“ a 150 tis. Kč pro navýšení částky oblasti „Údržba veřejné zeleně ad.“ uzavřené Smlouvy o zabezpečení
veřejně prospěšných služeb se společností
Služby Telč.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky „Obnova lesní cesty pro pěší (Oslednice)“, složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a návrh firem pro
oslovení.

Konzultační den
rady města
středa 22. 8. od 13.00 hod.

Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Hráz Velkého Pařezitého čeká oprava
Hráz rybníka Velký Pařezitý, který leží ve stejnojmenné přírodní rezervaci, je dlouhodobě
v havarijním stavu. Oprava, jejíž začátek se
plánuje na letošní září, zajistí, že hráz bude
opět bezpečně zadržovat vodu. Zvýší se i protipovodňová funkce rybníka, protože budou
upraveny bezpečnostní přelivy a případné
povodňové průtoky budou odkloněny od obce Řásná. „Rybník Velký Pařezitý je historické vodní dílo. Hlavní hráz je dlouhá čtyři
sta metrů a prosakuje. Víme, že oprava nebude pro lidi, kteří jsou zvyklí toto místo využívat k rekreaci, příjemná. Rybník bude
příští rok vypuštěn, dojde ke kácení stromů na hrázi a přes hráz během opravy nebude možné procházet. Oprava je ale kvůli havarijnímu stavu nezbytná a v dlouhodobém
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horizontu převáží pozitiva nad negativy,“
vysvětlil Pavel Trnka z Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR. V prvních červnových
týdnech proběhla zkouška rychlosti vypouštění, neboť kapacita koryt pod nádrží je místy značně omezená. Oprava, či spíš velká rekonstrukce, začne letos na podzim a bude
pokračovat až do konce září 2019. Do konce letošního září by měl být rybník vypuštěn
a sloven. Vypouštění rybníka bude zahájeno
už v průběhu srpna. Letošní rekreační sezóna tak proběhne bez výraznějšího ovlivnění.
Správou tohoto rybníka, který je v majetku
státu, je pověřena Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR. Zdrojem financí na opravu bude Operační program Životní prostředí. Nyní
probíhá výběrové řízení na zhotovitele. TZ

Volby
do zastupitelstev obcí
5. a 6. října
Kolik zastupitelů budou voliči volit v obcích
správního obvodu ORP Telč.
Bohuslavice

7

Ořechov

7

Borovná

7

P. Dubenky

7

Černíč

9

Radkov

7

Dolní Vilímeč

7

Rozseč

7

Doupě

7

Řásná

9

Dyjice

7

Řídelov

9

H. Myslová

7

Sedlatice

7

Hostětice

7

Sedlejov

7

Jindřichovice

7

Stará Říše

15

Klatovec

5

Strachoňovice

5

Knínice

7

Svojkovice

5

K. Myslová

9

Telč

Krahulčí

9

Urbanov

7

Krasonice

9

Vanov

7

Lhotka

5

Vanůvek

7

Markvartice

7

Vápovice

6

Mrákotín

15

Volevčice

7

Mysletice

9

Vystrčenovice

7

Mysliboř

7

Zadní Vydří

7

Nevcehle

7

Zdeňkov

7

Nová Říše

15

Zvolenovice

7

Žatec

7

Olšany

5

Olší

7

21

Zpracoval odbor Vnitřních věcí MěÚ

Volební servis TL
v příštím čísle:
- vydávání OP v době voleb
- kde a jak si v Telči požádat o možnost hlasovat do přenosné volební schránky

Smutná zpráva
z Vanůvku
Ve věku 53 let zemřel 14. července dlouholetý starosta Vanůvku Josef Hrdý. V čele obce stál šest volebních období. Telčské listy
ho představily velkým rozhovorem v dubnu
2015. Čest jeho památce!
/z/
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Radosti a starosti telčského starosty
Evropské peníze i na
ZŠ Masarykova
V úspěch tohoto projektu jsme už asi moc
nevěřili. Vždyť od podání žádosti uběhl
už téměř rok a půl. A přestože se v programu navyšovaly finance a náš projekt byl
co do počtu bodů „nad čarou“, nikdo z řídícího orgánu nám nebyl schopen říci, jak
to s ním vlastně vypadá. Ale nakonec dostala škola takový malý prázdninový dárek
v podobě dotace ve výši 7 milionů korun.
A za tyhle peníze si bude třeba moci zmodernizovat a dovybavit počítačové učebny. Na co se ale škola nejvíc těší, je využití
prostoru mezi budovami školy a sportovní
haly. Tam vznikne jednak prostor pro ven-

nedařilo získat finance. Díky dotačnímu
programu MAS Mikroregionu Telčsko se
ale nyní určitá šance naskýtá. Město podalo žádost, která po formální stránce prošla
a nyní se čeká na vyjádření řídícího orgánu. Věřím, že vše dobře dopadne a cesty se
konečně dočkají opravy. A protože se současně ve spolupráci s Lesním družstvem
Borovná bude řešit i stav zeleně, mohly by
se v příštím roce Oslednice opět stát oblíbeným místem.

Geopark našel nového partnera

Už dříve jsem vás informoval o snaze Mikroregionu Telčsko zabezpečit zříceninu
Štamberka a využít ji pro aktivity Geo-

Čínská delegace v Telči
Není dnes zvláštností potkat na náměstí čínské turisty. A i na radnici občas přijímáme čínské delegace. Ale vůbec poprvé
před nedávnem navštívila naše město delegace z provincie Hubei, která je partnerem
Kraje Vysočina. A proč právě Telč? Delegaci vedla paní Wang Yanling, viceguvernérka provincie pro oblast kultury a médií.
A dalšími členy byli pracovníci z oblasti
cestovního ruchu. Jejich zájem směřoval
na památky UNESCO, a proto si vybrali naše město. V rámci návštěvy si hosté
prohlédli náměstí, zámek a také Univerzitní centrum. V něm zhlédli ukázky z čínsko-rakouského animovaného filmu Mozart v Číně, a to přímo za účasti skladatele
Zdeňka Merty, který pro film složil hudbu
a mimochodem má velmi rád Telč. Návštěva Telče pak byla zakončena prohlídkou
a představením aktivit Panského dvora.

Pozvánka na Roštejn

Pokud hledáte s dětmi program mimo Telč,
zkuste hrad Roštejn. Možná se divíte, proč
tohle píšu, když Roštejn byl vždy cílem
výletů. Ale mám k tomu důvod. Probíhající rozsáhlá rekonstrukce na čas hrad téměř
zavřela, a tak určitě přivítáte zprávu o částečném zpřístupnění zcela nové prohlídkové trasy v průchozích ochozech hradu
a hradní věži. Celá moderně pojatá expozice s řadou interaktivních prvků je zaměřena hlavně na poznávání okolní přírody. Asi
největší atrakcí pro děti je prolézačka mraveništěm, ale i další zajímavosti. Víc už
nebudu prozrazovat, přesvědčte se sami.
Víceguvernérka čínské provincie Hubei Wang Yanling si Telč prohlédla v doprovodu starosty
Foto: Jitka Svatošová
Fabeše velmi důkladně.
kovní výuku žáků, přírodní zahrada a skleník se záhony, ale hlavně také bezpečný
průchod mezi školou a halou pro výuku
tělocviku. Součástí projektu je i oprava
prostor školního dvora. Realizace celého
projektu se předpokládá v letošním a příštím roce.

Dostanou Oslednice šanci?

To území bylo pro Telčany vždy místem
vycházek a oddychu. Ale neutěšený stav
zeleně a některých cest nyní mnohé spíš
odrazuje. Z evropských peněz se sice podařilo opravit cestu kolem Staroměstského rybníka, a na ostatní se zatím nedostalo.
Přitom už několik let máme v šuplíku projekt na opravu cesty od židovského hřbitova k silnici na Novou Říši a dále na rozhlednu na Oslednicích. A samozřejmě také
na dovybavení cest lavičkami a dalším
mobiliářem. Na projekt se však bohužel
TL 8/2018

parku Vysočina. Bohužel ale ani tentokrát
jsme neuspěli. Naštěstí však máme jen doplnit některé požadavky řídícího výboru
a před koncem roku by už snad naše žádost mohla projít....
My bychom ale chtěli nabídnout žákům
a studentům škol zajímavá témata už nyní. Ukazuje se, že třeba o tvoření z kamene
a dalších přírodních materiálů je v rámci
akce LandArt velký zájem. A chtěli bychom nabídnout i další programy, výukové
listy a exkurze.
To vše nám může pomoci financovat Fond
malých projektů. K podání žádosti je ale
třeba rakouský partner. A takového jsme
naštěstí našli ve městě Gmünd. Krásné
území přírodního parku Blockheide nabízí
řadu zajímavých atraktivit spojených, stejně jako náš geopark, se žulou. Ale hlavně
jsme tam našli nadšené lidi, kteří do toho
s námi jdou. Tak uvidíme...

Prázdniny jsou v polovině

Mám tím samozřejmě na mysli ty školní. Co přinesl ten první měsíc? Počasí jako na houpačce, místy skoro připomínající
podzim. Dohady houbařů zda a kde rostou.
Radost či smutek fotbalových fanoušků, to
podle toho, komu u televizí fandili. Skvělou atmosféru při charitativním koncertu skupiny No Name ve prospěch Sdílení.
Náměstí a zámek naplněné k prasknutí při
jarmarku a zámeckém trhu. Úžasný pohled
na historická auta kroužící po trase Mezi
dvěma branami. Radost milovníků piva
při Pivním festu v Panském dvoře a také
v mnohdy zcela zaplněném Pivovaru Trojan v bývalé mlékárně. Příjemné koncerty Česko-francouzské hudební akademie.
A spoustu dalšího podle toho, kdo si co vybral. Díky, všem, co se o to přičinili. A co
přinese ten druhý měsíc? No přece ty pravé Prázdniny v Telči a spoustu dalších akcí, jejichž výčet najdete v programu Telčského léta. Tak si to užijte. Roman Fabeš
str. 3

Policie ČR Telč informuje
Muž porušoval uložený zákaz
řízení, byl vzat do vazby

Za mříže putoval řidič, který opakovaně
porušoval uložený zákaz řízení a za spáchaný trestný čin byl několikrát soudně
trestán. Předchozí sankce, které mu byly
v souvislosti s řízením vozidla přes uložený zákaz ukládány, včetně pobytu za mřížemi, nebyly pro pětadvacetiletého muže
z Jihočeského kraje žádným ponaučením
a i nadále porušoval zákon. 15. června jel
pětadvacetiletý muž jako řidič vozidla Audi po čtvrté hodině odpoledne po silnici
I/23 v Olšanech, kde automobil zastavila
policejní hlídka a muže zadržela.

Loupež policisté objasnili

Policisté objasnili případ loupeže, ke které
došlo v Telči. Obětí útoku se stal náhodný mladý muž, který se s útočníky neznal.
Policistům se podařilo oba podezřelé muže vypátrat a zahájili jejich trestní stíhání. Muži ve věku devětatřicet a dvacet let,
oba recidivisté, byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Případ začal
pro policisty v sobotu 16. června před polednem přijetím oznámení, že byl napaden
mladý muž na nádraží v Telči. Policisté ihned vyjeli na místo a začali zjišťovat veškeré dostupné informace. Napadený muž
byl drobně zraněn a z toho, co se mu stalo,
značně rozrušen. Zadržení pachatelé byli
obviněni ze zvlášť závažného zločinu loupeže spáchané ve spolupachatelství, starší

Uvidíme, uslyšíme.
Možná i F-16
Od 3. do 14. září bude letecká základna
v Náměšti nad Oslavou hlavním koordinátorem mezinárodního vojenského cvičení
na území ČR Ample Strike 2018. Zúčastní se ho jednotky armád Kanady, Dánska,
Estonska, Finska, Velké Británie, Německa, Chorvatska, Litvy, Nizozemska, Polska, Slovinska a USA. Podle posledních
zpráv by v sestavě americké účasti měly být i nové letouny F-16. Jako v předešlých letech budou některé operační koridory cvičících jednotek opět nad územím
správního obvodu Telče. Jejich zákres se
pokoušíme získat a uveřejníme ho v zářijovém vydání TL
/z/

Podrobněji:

www.lznamest.army.cz
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2014 - 2018

z nich byl navíc obviněn ještě ze spáchání přečinu výtržnictví. Oba obvinění muži
byli již v minulosti soudně trestáni a trest
si za spáchanou trestnou činnost odpykali
i ve věznici.

Poškodil strom v parku

Policisté pátrají po pachateli, který v parku Státního zámku Telč poškodil vzrostlý strom lípy malolisté. Ke spáchání činu
došlo v noci z pátku 13. července na sobotu. Pachatel kmen stromu, který byl vysoký necelých pět metrů, zlomil.

Krádež ve Strachoňovicích

V době od sobotního odpoledne 14. července do nedělního dopoledne 15. července došlo ve Strachoňovicích ke krádeži
věcí ze zavazadlového prostoru neuzamčeného automobilu. Pachatel odcizil brusku
a aku maznici. Krádeží vznikla majiteli
škoda přibližně dvanáct tisíc korun. Policisté po pachateli pátrají.

Na Hradecké řídil s alkoholem

V sobotu 23. června před jednou hodinou
v noci odhalili policisté v Hradecké ulici
třiadvacetiletého řidiče BMW, který usedl
za volant pod vlivem alkoholu. Při kontrole mu naměřili 0,62 promile alkoholu. Požití alkoholu před jízdou muž přiznal. Policisté řidiči zakázali další jízdu a na místě
mu zadrželi řidičský průkaz.
Podle zprávy npor. Mgr. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Farmářský
a řemeslný trh
v Telči

sobota 25. srpna
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

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. Dalším tématem je oblast dopravy.
I v uplynulém období byly jednou z priorit města investice do chodníků a silnic.
Největší akcí byla rekonstrukce Mládkovy
a Tyršovy ulice a náměstí Hrdinů. Ale nové chodníky mají i ulice Jihlavská, Dvorecká, Kovářská, Batelovská a část Třebíčské
a Myslibořské. Nezapomínáme ani na Studnice, kde dostala nový povrch silnice směrem na Mysliboř. Představuje to investice ve výši více než 30 mil. Kč. V různých
fázích příprav jsou nyní sídliště „Markova
humna“, U Štěpnického rybníka, ulice Slavíčkova, Hornomyslovská, Kostelnomyslovská a Radkovská, s jejichž realizací se
počítá v dalším období. Významné investice proběhly a probíhají i do komunikací
v okolí města. To samozřejmě přináší řadu
dopravních omezení. Ale přístup do Telče
bude tím pádem v letošním roce v podstatě ze všech směrů opraven. Ze strategického
pohledu je určitě nejzásadnější definitivní
zakotvení jižní varianty obchvatu města jak
v územním plánu, tak i v územní dokumentaci Kraje Vysočina. A díky dobrým přeshraničním kontaktům je silnice Jihlava - Telč
-Slavonice - Waidhofen i v dopravních projektech Euroregionu Dunaj-Vltava. To platí
i pro revitalizaci železnice Kostelec - Slavonice. S ní úzce souvisí i dopravní obslužnost
města a regionu. Nejenom, že se podařilo
ji zachovat v nezměněné podobě. Ale díky
přípravě nového krajského systému by mělo
dojít k podstatnému navýšení přímých vlakových spojů do Jihlavy a Havlíčkova Brodu. O to víc se ukazuje, jak bylo důležité vybudovat společný terminál.
Zcela novým fenoménem se stává cyklodoprava. Kromě cyklo a inline stezky
v Lipkách a cest od Belpské lávky bude
ještě letos opravena trasa kolem Nadymáku včetně mostu do Beringerovy ulice... A také trasa po hrázi rybníka Roštejn.
Ve fázi přípravy je propoj od zámeckého
parku do Hradecké ulice a směrem na Kaštanku. Hodně diskutovaným tématem
uplynulého období bylo sezónní omezení
vjezdu na náměstí. Díky novému zimnímu
stadionu se mohla využít plocha toho starého na parkování. V těsné blízkosti centra
tak je možné zaparkovat rychleji a laciněji
než na náměstí. Na vydávání karet a povolení, technických opatřeních a kontrolním
systému se ale bude dále pracovat.
TL 8/2018

24. zasedání ZM

Poplatek za komunální odpad se sníží
V pondělí 18. června se v zasedacím sále zámku uskutečnilo 24. zasedání v končícím volebním období 2014-2018. Zúčastnilo
se ho 19 členů, omluveni byli RNDr. Pavel
Macků a JUDr. Petr Podsedník. Zastupitelé nejprve schválili bez výhrad závěrečný
účet města za rok 2017, jehož součástí byla zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření města vypracovaná odborem kontroly
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dále byla
schválena i účetní závěrka města za rok 2017.
Rozpočtovým opatřením pak bylo schváleno rozdělení peněžního zůstatku za rok 2017
- přesunutí částky 8,57 mil. Kč do rezervy rozpočtu města. Následně bylo schváleno rozpočtové opatření ve výši 2,6 mil. Kč
z rezervy města na vrácení kupní ceny společnosti HEIRU CZ, s.r.o., neboť tato společnost odstoupila od svého záměru koupit budovu č.p. 55 s pozemky na Podolí (bývalý
Domov mládeže v Masarykově ulici/Taubovo). Naopak nebylo schváleno zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. st. 1161, st.
1144 a st. 1145 v Lipkách parc. č 7316/32
o výměře cca 772 m2. O jejich prodej požádal žadatel, který chtěl na pozemcích po-

stavit mobilní dům. Rozpočtovým opatřením ve výši 608 tis. Kč z rezervy města bylo
zajištěno dofinancování projektu „Sportovní areál Hradecká, Telč“. Celkové náklady
stavby na základě provedeného výběrového
řízení jsou 18,608 mil. Kč, z toho částka 9
mil. Kč je dotace od Kraje Vysočina. Souvislost s tímto projektem měl i další projednávaný bod, kterým byla smlouva o spolupráci s Krajem Vysočina, která řeší vybudování
a budoucí provoz tohoto sportovního areálu.
Rozpočtovým opatřením ve výši 409 tis. Kč
z rezervy města bylo zajištěno dofinancování
projektu „Přístavba požární zbrojnice (Garáž
pro JSDH Telč)“. Touto přístavbou vznikne garáž a zázemí pro činnost dobrovolných
hasičů. Celkové náklady stavby na základě
provedeného výběrového řízení jsou 3,515
mil. Kč, z toho částka 1,144 mil. Kč je dotace od Ministerstva vnitra a částka 0,762 mil.
Kč je dotace od Kraje Vysočina. Zastupitelé
podpořili podání žádosti o dotaci na Projekt
regenerace veřejného prostranství na sídlišti
Jana Žižky do Státního fondu rozvoje bydlení. Jedním z důležitých bodů programu
zasedání byl i návrh změny obecně závaz-

né vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování komunálních odpadů. Změna spočívá ve snížení výše místního poplatku o částku 50 Kč na poplatníka
a rok s účinností od 1.1.2019 (místní poplatek se tak snižuje z částky 600 Kč na částku
550 Kč na poplatníka a rok). K této změně
došlo z důvodu významného snížení směsného komunálního odpadu a naopak zvýšení
separovaných složek odpadu (zejména plast,
papír) oproti roku 2015, kdy bylo rozhodnuto, že město bude provozovat odpadové
hospodářství ve vlastní režii. Zastupitelé návrh nové obecně závazné vyhlášky schválili. V dalších bodech pak zastupitelé schválili
závěrečné účty a účetní závěrky za rok 2017
svazků obcí, kterých je město již řadu let členem, konkrétně se jednalo o Svaz vodovodů
a kanalizací Jihlavsko, Mikroregion Telčsko,
České dědictví UNESCO, Česká inspirace
a Oběhové hospodářství Renesance. Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva města je
zveřejněn na úřední desce v podloubí radnice, internetových stránkách města a je k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Proč je vypuštěný
Nadymák
Léto v plné záři a máme vypuštěný Nadymák, jako by bylo již září a čas výlovů...
Asi podobné komentáře provází vypuštěný
rybník Nadymák. Tento zásah si vyžádala obnova povrchu stávající stezky okolo
rybníka, která je součástí dokončení cyklostezky a stezky pro pěší v Lipkách. Součástí probíhajících prací bude také nové
osvětlení podél cesty a oprava části břehu
přímo navazující na stezku společně s vybudováním základových konstrukcí pro
budoucí přemostění rybníka lávkou směrem do Beringerovy ulice. Ta zajistí zvýšení bezpečnosti pro všechny uživatele stezky. Novinkou na stezce bude instalace tzv.
„sčítače“ v rámci projektu Kraje Vysočina
„Monitoring cyklistů“. Jedná se o zařízení, smyčku, v konstrukci povrchu, která
rozeznává chodce od cyklisty, počítá provoz po stezce a vyhodnocuje data o jejím
užívání. Věřím, že to budou velmi zajímavá čísla a určitě si je nenecháme pro sebe
a podělíme se o ně s vámi.
Pavel Komín
TL 8/2018

Foto: Pavel Boček

Nezaměstnanost v červnu
ČR
červen 2,9%, květen 3,0%, duben 3,2%
Kraj Vysočina
červen 2,6%, květen 2,7%, duben 2,9%
Správní obvod Telče
červen 2,5%, květen 2,6%, duben 3,1%

Telč
červen 2,8%, květen 3,1%, duben 3,4%
Obce správního obvodu III Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí na konci června:
Doupě (5.1), Kostelní Myslová (5,1), Olší
(6,0), Vápovice (10,7) Zdroj: Statistiky ÚP
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Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Meacham: Alyin dům; Táborská: Běsa;
Dán: Cigaretka na dva tahy; Fields: Dokonalé stopy; Carey: Dům na jezeře; Scherhauferová: Gamblerova žena; Hanibal:
Hon na motýly; Hendricks: Manželka mezi
námi; Spooner: Na lovu; Freeman: Noční
pták; Robinson: Normálně jiní; Patterson:
Pastýř: Marsons: Pokrevní pouta

„Naše“ osmičky
Vedle všeobecného letošního připomínání
„osmičkových“ letopočtů české historie celostátního významu bychom neměli zapomínat ani na ty naše místní. 13. srpna 1898
přijel do Telče první vlak. Obešlo se to bez
oslav, které vedení města odmítlo na protest
proti tomu, že státní administrativa prosadila
i německý název města na nádražní budově.

A 28. srpna 1998 jsme „dostali“ od partnerského města Belp lávku přes Ulický rybník.
Po dvaceti letech si pěší pohyb po městě nedovedeme bez ní představit. K letošnímu
výroční dostala Belpská lávka malý dárek.
Schody do prostoru u Lannerova domu, které usnadňují přístup na parkoviště v Hradecké ulici.
/z/

Naučná

Motl: Cesty za oponu času; Jelínková: Hoř
pomalu

Dětská

Sands: Alchymistova šifra; Štejnar: Medvěd Wrr; Walliams: Nejhorší děti na světě 2;
Lobel: Prasátko na útěku; Cabot: Princeznou na královské svatbě; Martišková: Útěk
za láskou; Brezina: Volání zlaté sovy
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Od 30. července do 10. srpna bude městská knihovna uzavřena.

Novinky Knihovny UC
Cílek: Každý, kdo unese oštěp… První a poslední Mussoliniho vítězství - válka o Habeš
1935-1936; Lacina: Pracoval jsem pro čtyři
prezidenty; Roubal: Československé spartakiády; Hartwigová: Apollinaire: život umělecké Paříže; O’Reilly: Podivná smrt generála Pattona; Hudičák: Lipno-krajina pod
hladinou; Diviš: Teorie spolehlivosti; Nezmar: GDPR praktický průvodce; Honzák:
Psychosomatická prvouka; Kucharská:
Školní speciální pedagog; Švehla: Magor
a jeho doba; Tabery: Opuštěná společnost:
česká cesta od Masaryka po Babiše; Ivanov:
Milada Horáková: justiční vražda; Kmenta:
Boss Babiš; Pok: Jak se naučit 100 slovíček
za hodinu; Schulte-Peevers: Berlín do kapsy;
Williams: Florencie a Toskánsko; Williams:
Thajsko: nejlepší místa, autentické zážitky
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Dovolená v Knihovně UC
13. srpna až 17. srpna

Novinky knihovny NPÚ
Koláček: Šimon Boruhradský (1650–1697);
Koláček: Tadeáš Enis(1714–1769); Koláček:
Samuel z Trutnova; Jansen: Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století; František Xaverský (1506–1552): výběr
z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu; Faber: Krátký život, dlouhé
cesty; Rahner: Maria a církev
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
TL 8/2018

Foto: Ilona Jeníčková
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Mezi dvěma branami se moc líbilo
13. až 15. července zaplnila náměstí Zachariáše z Hradce již po páté historická vozidla vyrobená do roku 1939. Na obnovenou
jízdu Mezi dvěma branami se sjelo rekordních 51 posádek z celé republiky. Že se akce, kterou pořádá spolek Mezi dvěma branami, skutečně účastníkům líbí, dokazuje fakt,
že jejich počet se každoročně rozrůstá a přijíždějí stále atraktivnější veteránské skvosty.
A nejen účastníkům. V sobotu to dokazovalo
zaplněné náměstí nadšených diváků. Na náměstí byl k vidění nejstarší motocykl Laurin & Klement T.B. z roku 1901 a nejstarší
automobil Panhard - Lavassor z roku 1911.
Chladnou elegancí vyzařoval velký černý
otevřený Mercedes 320 z roku 1938, který
často hraje v historických filmech jako vozi-

dlo nacistických pohlavárů. Tentokráte byla
akce i premiérou představení nově zrestaurovaného vozu Delahaye Type 87 z roku 1924
s raritní celodřevěnou teakovou karoserií Labourdette. Všechna vozidla projela spolehlivě dvakrát historickou trať z náměstí kolem
Štěpnice, kde byla vozidlům měřena odchylka od požadované rychlosti 30km/hod.
Dobrou náladu nezkazila účastníkům ani
chvilková průtrž mračen při výletu po silnicích Vysočiny a na Javořici. Zázemí pro pořádání náročné akce tradičně poskytl Státní
zámek Telč a letos nově i Panský dvůr. Jsou
tak vytvořeny dobré předpoklady pro hojnou
účast veteránistů i diváků v příštích letech.
Podle textu Jiřího Mátla
Snímek ze závodu na str. 20

Běh podpoří Nadace Divoké husy i ČEZ

Běh městem šťastných lásek
Druhý ročník Běhu městem šťastných lásek
ve prospěch mobilního hospice Sdílení v neděli 5. srpna na náměstí Zachariáše z Hradce
bude moderovat Petr Píša. Registrace bude
probíhat od 9 hodin, v 10:20 bude rozcvička s Pro-life fitness a v 10:30 start. V 11:30
proběhne vyhlášení výtěžku. Ten hospic
použije na nákup automobilu pro další novou zdravotní sestřičku hospice Laďku, která každý den vyjíždí k pacientům v Telči
a okolí. Registrace on-line je možná až do 3.
srpna na www.behyprohospice.cz. Tříkilometrová trasa je vhodná i pro kočárky, inva-

lidní vozíky, pejskaře (pes musí být na vodítku). Běh je určen pro všechny generace,
určitě není nutné běžet, důležité je zúčastnit
se. Motto letošního ročníku je: Jsem vítěz,
běžím pro hospic. V cíli čeká na každého
medaile. Letošní ročník podpoří dvě velké
nadace. Výtěžek akce zdvojnásobí až do výše 60 tis. Kč Nadace Divoké husy. A Nadace
ČEZ k nám zavítá se svými Oranžovými koly. Na kolech bude možné „vyšlapat“ peníze
pro Sdílení a SDH Telč v čase 9:30 - 14:30,
poté bude vyhlášen výtěžek a předání šeku.
Jana Bělíková, Sdílení

Domácí ošetřovatelská Sdílení hodně pomáhá
péče Sdílení
Sdílení, o.p.s., poskytuje sociální a zdravotSdílení, o.p.s., poskytuje od ledna letošního roku domácí ošetřovatelskou péči. Jedná se o kvalitní zdravotní péči v domácím
prostředí, která je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění a předepisuje ji lékař. Sdílení se zatím podařilo získat smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
Péči využilo od začátku roku již 32 pacientů. Nejčastějšími výkony zdravotních sester
jsou rehabilitace, lokální ošetření a odběry
krve. Veškeré informace Sdílení poskytuje na telefonním čísle 737 012 037.
Jana Bělíková

Účet veřejné sbírky na podporu
mobilního hospice Sdílení:
100011997/7940
TL 8/2018

ní služby nejen v Telči, ale i v okolí do 20 km.
A to jak v Kraji Vysočina, tak v Jihočeském
kraji. V první polovině letošního roku využily tyto služby stovky lidí. Mobilní hospicová péče pomohla 25 rodinám, které se
chtěly postarat o svého blízkého umírajícího a prožily zbývající vzácný čas spolu doma. Terénní odlehčovací služba pomohla 47
rodinám při zvládání každodenní péče o své
blízké. Domácí ošetřovatelskou péči využilo 32 lidí. Do naší poradny si přišlo pro radu 484 klientů a dalších 42 poradenství bylo
poskytnuto terénní formou v domácnostech
klientů. V půjčovně bylo zapůjčeno 161
zdravotních a kompenzačních pomůcek.
Mobilní hospicová péče funguje hlavně díky darům nadací, firem a jednotlivců. Podpořit ji můžete zasláním daru na účet veřejné sbírky 100011997/7940.
Jana Bělíková, Sdílení

Česko – rakouský
sportovní den
Druhou akcí společného projektu telčského a waidhofenského gymnázia, Přeshraniční partnerství středních škol, který je
financován z programu EU Interreg, byl
26. června česko-rakouský sportovní den.
Starší žáci GOB a SOŠ Telč a Gymnázia
ve Waidhofenu a/Th. sehráli ve sportovní
hale ZŠ Hradecká přátelská utkání ve volejbalu a fotbalu. Hostům se nepodařilo prosadit, a tak všechny vítězné poháry zůstaly
domácím. Přesto byli rakouští sportovci, jejich fanoušci a učitelé s průběhem dne spokojení. Už teď se těší na odvetná utkání,
která proběhnou v září ve Waidhofenu.
PaedDr. Věra Zadinová
manažerka projektu

Ocenění rodáka

Brněnský most
v Jihlavě. Pomník
Oldřicha Hurycha
Právě probíhající generální oprava Brněnského mostu v Jihlavě konkrétně ukazuje, o jak významnou stavbu se jedná. Dnes
především z hlediska dopravní obslužnosti nejen krajského města, ale celého kraje.
A občas také, jak progresivním způsobem
byl před šedesáti lety navržen a vyprojektován telčským rodákem a absolventem zdejší reálky (gymnázia) Oldřichem Hurychem
(1907 - 1990). „Byl to průkopník použití
předpjatého betonu v mostním stavitelství,“
připomínají Zdeněk Jaroš a Ondřej Stránský, autoři knihy Drobné nemovité památky a jiné architektonické zajímavosti města
Jihlavy. Ing. Oldřich Hurych byl v padesátých letech vedoucím silničního a mostního
oddělení technického referátu KNV v Jihlavě. V roce 1958 povýšil, když se stal šéfem
projektové správy Staveb silnic a železnic v Praze. Později pracoval a projektoval
mostní stavby v Sýrii a v Alžírsku.
/z/

Sdílení, o. p. s.
Masarykova 330 (budova polikliniky)
Otevírací doba poradny a půjčovny
kompenzačních a zdravotních
pomůcek,
prodej pomůcek pro sebeobsluhu:
Po 8,00-11,30 a 12,00-16,00 hod.
St 12,00-16,00 hod.
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Veletrh, jak má být
Veletrh sociálních služeb 21. června na náměstí si své pojmenování
oprávněně zasloužil. Byl to veletrh, jak má být. Vedle poskytovatelů
sociálních služeb a sociálního poradenství se na něm představila celá řada firem nabízejících zdravotní pomůcky. Nechyběli ani zástupci škol, které vychovávají pro obor nové kvalifikované pracovníky,
v daném případě hlavně pracovnice. A jako na každém správném
veletrhu nechyběl ani bohatý doprovodný program. O ten se tentokrát postarali školáci z Telče a Krahulčí, ženy z Klubu důchodců
a Telčská dechovka. Ředitelka DpS ve Špitální ulici Marika Krejčí pro TL uvedla, že z řad veřejnosti padalo hodně dotazů na aktuální stav výstavby nového domova pro seniory v Batelovské ulici
a na služby, jaké v něm budou poskytovány. Otázky na toto téma
byly v jejím případě na místě, protože na veletrhu také zastupovala

společnost SeneCura, která je investorem nového domova. Pochválila stánek společnosti Tyfloservis, která na veletrhu představila řadu pomůcek pro denní potřebu pro občany se zrakovým postižením.
Za velmi užitečnou kompenzační pomůcku pak označila „ergonomicky příbor“, který se dá funkčně upravit pro co nejlepší úchop.
Naopak u stánku Sdílení byl podle jeho sociálních pracovnic Jany
Zatloukalové a Jaroslavy Novákové největší zájem o sortiment půjčovny Sdílení. Samy pak nabízely prodej pomůcek pro sebeobsluhu,
které jsou podle nich stále málo známé. „Hodně zaujaly ukázky manipulace s nazouvákem ponožek či s kartáčem s prodlouženou rukojetí,“ konstatovaly společně. Ředitelka DpS Krejčí navíc zdůraznila
význam mezigeneračního propojení celé úspěšné akce.
S využitím textu Hany Bártové /z/

Moc zaujala nabídka kompenzačních pomůcek.

Přišly i děti z MŠ a přijela také sanitka RZS.

Obě foto: Ilona Jeníčková

Nejvíce dotazů? Na nový DpS u Punčošky. Odpověď nabízí snímek Pavla Bočka: Roste!
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ZÁŽITEK V DYJICI. Podání „Drobka“ Jana Štokra, volejbalisty ČR 2016.
Foto: Marek Brychta

BYL SOKOLSKÝ SLET. Více v příspěvku E. Drdácké na str. 17. Reprezentantky Telče si barevné snímky zaslouží. Nahoře žákyně ze skladby V peřině (foto Michaela Tomšů), dole ženy
ze skladby Ženobraní na snímku Renaty Křížkové.

WAIDHOFEN AN DER THAYA. Letošní Výroční zpráva zdejšího gymnázia měla
nejen zajímavou obálku, ale celou jednu stranu věnovala partnerství s GOB a SOŠ v příspěvku ředitele školy Rolanda Senka.

MĚSTO KRÁSNÝCH LÁVEK. Po té v Punčošce již chodíme, té přes Nadymák se brzo dočkáme.
TL 8/2018

Foto: Pavel Boček, vizualizace Jiří Ondráček
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Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
70 roků

13. srpna 1948 zemřel v Telči Metod Divoký (*10. 6. 1876, Ludkovice u Zlína).
Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyučoval v letech 1901 až 1935
češtinu a němčinu na telčské reálce (gymnáziu). Uznávaný stylista napsal anonymně řadu textů pro představitele města, mimo jiné
i uvítací projev při návštěvě prezidenta Masaryka v roce 1928. Velký propagátor těsnopisu a sokolský pracovník.
Podle Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telčska, Muzejní spolek a Telčské listy, 1996

„Gibbus“ vystavuje
v Univerzitním centru
PŘED PODJAVOŘIČANEM. Na přelomu 40. a 50. let se věnovala horáckému folklóru Dyndácká kapela bratří Josefa a Ladislava Mátlů a Horácká chasa,
taneční soubor GOB. Na archivním snímku vidíme oba hlavní protagonisty ve své
době úspěšného projektu na krajích horní řady (Josef Mátl stojí vpravo). Neznámý fotograf zachytil také další hráče kapely, Karla Honse, Drahomíru Vykydalovou
a Františka Lupače. Mezi tanečníky je Blažena Uhlířová/Doležalová, Eva Náhůnková/Hlavsová, Marie Koželouhová/Samko-

vá, Ludmila Císařová/Pavlíčková, Olga
Coufalová/Ondrková a další. Z tehdejších
mládenců připomínáme Cyrila Jebavého,
Jana Bočánka, Vladislava Doležala a Vítězslava Šalandu, po roce 1990 místostarostu Třeště. Identifikovat ostatní dáváme
za úkol pamětníkům obou souborů nebo
jejich blízkým. Chvíle strávená nad starými fotografiemi může být pro obě skupina
příjemná a objevná. Jak Dyndácká kapela, tak Horácká chasa úspěšně vystoupily
v Československém rozhlase, na festivalu
ve Strážnici a řadě dalších akcí.
/z/

Až do konce září probíhá v Univerzitním
centru výstava Lukáše Kmocha, uměleckého kováře z Nové Bukové, kterého můžete znát i pod uměleckým jménem Gibbus.
Sám o sobě tvrdí, že ke kovu jako substrátu jeho figurálních plastik ho zvábily vůně
ohně, monotónní údery kladiva a imprese
z dětství. Na nádvoří Univerzitního centra
jsou k vidění hned tři jeho velké figurální
plastiky. Návštěvníci si zde mohou vychutnat kontrast tíživého kovu s lehkostí pozic
a gest, anatomické vazby i popření proporcí
či pro autora typickou určitou zkratkovitost.
Více informací na www.gibbus.cz
Jaroslav Makovec, ředitel UC

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.

vodní. V celém bytě jsou plastová okna.
Z obývacího pokoje vstup na balkon.
Součástí bytu je sklep. Cena: dohodou.
Tel. 723 482 508 nebo 724 663 589.
• Prodám byt 3+kk v Telči se zahradou.
Tel. 723 216 749

• Prodám fungující orbitrek s computerem, nosnost 120 kg. Cena 400 Kč, odvoz
nutno zajistit. Při rychlém jednání sleva.
Tel. 724 663 589.
• Prodej bytu 2+1, ul. Dlouhá, Dačice.
V osobním vlastnictví (65,2 m2) v 1. patře zatepleného panelového domu, který je po revitalizaci. Bytové jádro je půstr. 12

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Eva Pavlíková: Hudba je mým koníčkem i povoláním
Maturovala na jihlavském gymnáziu. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala angličtinu, hudební výchovu,
sólový zpěv a na londýnské univerzitě roční stáž. Její působivý sopránový hlas často slyšíme na koncertech, vernisážích... Organizuje různé
charitativní koncerty, je hlasovou poradkyní pěveckého sboru TELČísla. Představujeme učitelku ZUŠ v Telči, Mgr. Evu Pavlíkovou, PhD.
Co pro tebe znamená hudba?
Hudba je mým celoživotním koníčkem a stala
se zároveň i mým povoláním. Takže mě potkalo velké štěstí - chodím ráda do práce!
Kde jsou počátky tvého zájmu o hudbu?
Souvisí to s rodinným prostředím?
Ne, u nás doma se na nic nehrálo a nijak významně nemuzicírovalo. Mám dokonce schované vysvědčení mého dědečka ze základní
školy, kde se píše, že je pro „amúzii“ osvobozen z hudební výchovy. Do hudební školy
jsem se dostala víceméně náhodou ve věku jedenácti let.
Teď učíš na Základní umělecké škole v Telči zpěv, klavír a hudební
nauku. Co je podle tebe cílem ZUŠek?
Přivést děti k umění takovým způsobem, aby je pak provázelo po celý
život a dělalo jim radost.
Mně se líbí také slova dirigenta a houslisty Jana Talicha o ZUŠkách: „Přinášejí do našeho života kultivovanost, kterou v dnešní
době potřebujeme.“ Co ty na to?
S tím nelze než souhlasit. Ona ta „nekultivovanost“, kterou často kolem
sebe potkáváme, ostatně už pronikla i do hudby. A je na nás, učitelích,
abychom děti naučili i v ní kultivovanost rozpoznat a dále ji rozvíjet.
Magdalena Kožená, světově proslulá operní pěvkyně, říká, že naše
ZUŠky jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem a že je třeba ho
podporovat. V čem spočívá její konkrétní podpora?
Paní Kožená tím vyslovila něco, co si veřejnost do této doby ne tak zcela uvědomovala. Že systém uměleckého vzdělávání je u nás na velmi
vysoké úrovni a některé „vyspělejší“ státy nám ho mohou jen závidět.
Proto vznikla celorepubliková akce ZUŠ OPEN, která má ZUŠky představit široké veřejnosti v rámci jednodenního celorepublikového happeningu. Letos se do něho zapojilo 492 ZUŠek. Paní Kožená se stará především o propagaci této akce na celostátní úrovni, což je skvělé, protože
lepšího „patrona“ než tuto celosvětově uznávanou pěvkyni si ZUŠky
snad nemohly přát.
Jak hodnotíš II. ročník v Telči?
Opět se nám podařilo „vyjít“ ven ze školy a oslovovat uměním veřejnost, hrálo a zpívalo se na všemožných místech. Venku probíhaly výtvarné dílny. Bylo krásné počasí, a tak si myslím, že jsme si to všichni,
jak učitelé, žáci, tak i návštěvníci, náležitě užili.
Vaši žáci se podílejí na kulturním životě města, jsou velmi úspěšní
v celostátních soutěžích, někteří už měli své vlastní koncerty... Kdo
z tvých žáků ti přinesl radost a čím?
Je těžké jmenovat jen některé. Radost mám, když sleduji práci Anežky
Tiché se sborem Santini. Dojetí jsem se neubránila na koncertě Ivanky
Moravcové v rámci turné s orchestrem Václava Hybše. Ale mám občas
téměř stejnou radost, když se tu a tam některému žákovi podaří při hodině zazpívat píseň tak, že je upřímně prožitá, dobře technicky provedená
a zbavená školáckého přednesu. Jsou to okamžiky, kdy si řeknu: „Teď
neučíš, teď se sešli dva muzikanti, aby si spolu zahráli.“ Přála bych si,
aby se mi tyhle malé radosti děly co nejčastěji.
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Kterých telčských osobností z oblasti hudby si v dnešní době nejvíce vážíš?
Bylo by to určitě několik mých současných i bývalých kolegů ze ZUŠ.
Z lidí mimo školu, kteří žijí v Telči či blízkém okolí, si velmi vážím
dlouholeté sbormistryně sboru Smetana Mileny Kopečné, vynikající
klarinetistky a pedagožky Mileny Svobodové a skvělého hráče na kytaru a mandolínu Milana Tomana.
Co ti přinášejí tvoje mimoškolní hudební aktivity?
Především setkávání s lidmi, kteří mi jsou příjemní a které mám ráda. To
v prvé řadě. Pak mi dávají možnost rozvíjet svoje hudební dovednosti
v různých žánrech. Moje činnost je opravdu hodně různorodá, s Triodamem zpíváme klasicky, se Swing Triem se pokouším o swingový projev, Ivču Moravcovou doprovázím na klavír atd. Myslím si, že je velmi důležité, aby učitel nezapomněl, jaké to je vystoupit na pódium, být
v kontaktu s publikem, mnohdy zabojovat s trémou, a uměl tu zkušenost
následně předat svým žákům.
Vím, že zkoušíš i nové nástroje. Jak ti jde hra na „dobro“? Čím tě
zaujalo?
Dobro je strunný nástroj podobný kytaře, uvnitř má zabudovaný rezonátor, takže má poměrně silný zvuk a hraje se na něj pomocí prstýnků a železa. Snažím se hrát co nejčastěji, tak, jak to doporučuji svým žákům.
Mám štěstí, že v Jihlavě žije jeden z předních českých dobristů, pan Piskač, který mi uděluje cenné rady, co se hry na tento nástroj týká. Líbí se
mi, že je mnohostranně žánrově využitelné a má krásný zvuk. Absolvovala jsem už několik bluegrassových jamů a musím říci, že to pro mě
byla naprosto nová hudební zkušenost.
Jaký styl hudby máš nejraději? A skladatele?
Dříve jsem preferovala vážnou hudbu, ale dalo by se říci, že čím jsem
starší, tím více jsem otevřená novějším žánrům. Co určitě nevyhledávám, je rap, metal a dechovka. Z hudebních skladatelů mám nejraději ty
naše, české, a to především Dvořáka a Janáčka, protože jejich hudba mi
připomíná, odkud jsem, a nikdy mě nepřestane dojímat.
Podědila dcera Marijanka hudební geny?
Myslím, že to v tomhle případě nejsem schopná objektivně posoudit.
Bylo by to mé velké přání, ale samozřejmě budu spokojená i tehdy, pokud si najde smysluplnou zálibu, která ji bude bavit.
Máš čas kromě hudby i na jiné zájmy?
Správně tušíš, že toho volného času moc nezbývá. Ráda jezdím na kole
a mí přátelé vědí, že mojí celoživotní vášní jsou psi, jsem notorická „zachraňovačka“ toulavých psů a „adoptovačka“ psů z útulku.
Vím, že hodně čteš. Ke které knížce se můžeš vracet a neomrzí tě?
Často se vracím k povídkám Roalda Dahla. Také mě asi nikdy neomrzí
verše Jana Skácela.
A obecně: Co tě nejvíc potěší, a co tě naopak nejvíc štve?
Takových věcí je určitě mnoho, ale v obecné rovině mě velmi těší, když
se k sobě lidé chovají slušně a jsou na sebe milí. Hodně mě naopak štve,
když já sama řeknu něco, čeho později lituji a co se nedá vzít zpět.
Kde je u tebe „doma“?
Doma je pro mě jednoznačně v Telči. Žiji zde již téměř dvanáct let.
Zpočátku to tak nebylo, vnímala jsem, že se vracím domů do rodné
Jihlavy, ale postupem času se to změnilo. Bylo to především díky tomu, že jsem si v Telči našla přátele, oblíbená místa a práci, kde jsem
spokojená.
Marta Horáková
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Školáci z Krahulčí:

Pro ocenění až do Senátu
Žáci Základní školy v Krahulčí se v letošním školním roce zúčastnili 2. ročníku celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“, kterou pořádalo Ministerstvo průmyslu

a obchodu. Soutěžní tým, který tvořili především žáci navštěvující přírodovědný
a počítačový kroužek vedený Ing. Tomá-

šem Pilíkem, uspěl v kategorii „nejlepší
videoprojekt žáků ZŠ“ prací Čmeláčci –
noční světýlko vyrobené z použitých PET
lahví v podobě čmeláka, které využívá ekologický zdroj světla LED diodu. Vyhlášení výsledků ekologické soutěže proběhlo
v pátek 15. června v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu ČR. Za znění vítězných fanfár převzali z rukou ministra
průmyslu a obchodu Tomáše Hünera první
cenu i zástupci krahulečského soutěžního
týmu, žáci Jakub Kazda, David Fišer a vedoucí kroužku Ing. Tomáš Pilík. Vítězná
práce zaujala porotu soutěže natolik, že její tvůrci dostali nabídku zpracovat výukové video s podrobným návodem na výrobu
světýlek ve tvaru čmeláčků i pro ostatní žáky, a to nejen ze základních škol.
Mgr. Klára Pilíková, red. kráceno

Mikroregionální střípky
Mrákotín

18. 8.
XI. Ročník Výjezd na Javořici, večer posezení s hudbou Brtnický dostavník
31. 8.
Mrákotínská pouť

Třeštice

4. 8. Letní kino – Jumanji
Od 21:00 hodin na návsi

Hodice

4. 8. Neckyáda
Pořádá: Moto klub Hodice AČR
26. 8. Letní kino

Nová Říše

18. 8. Extreme Trail
Souhra koně a jezdce při překonávání přírodních překážek.
Závody od 9 hod. pořádá Team VW

V Bohuslavicích:

Opsali jsme z Jihlavských listů

Hipoterapie s vlastním čertem

Senátor nezapře,
že je učitel

Od dubna letošního roku působí v Hospodářském dvoře v Bohuslavicích Centrum hiporehabilitace Mirákl (https://www.chmirakl.cz). Obecně prospěšná společnost se řadu
let věnuje rehabilitaci dětí s neurologickými
a ortopedickými diagnózami, poúrazovými
stavy, zrakovým a sluchovým postižením
a lehčími problémy pohybových systémů,
tzv hiporehabilitaci (s pomocí koní). Jednotlivé turnusy jsou určeny maximálně 15
dětem a jejich rodinám. Denní program je
individuálně stanoven pro každé dítě a obsahuje jak hipoterapii, tak také canisterapii
(léčebný kontakt psa s člověkem) a další aktivity. „Závěr každého léčebného turnusu se
neobejde bez setkání u táboráku s kytarou

a opékáním buřtů. Ten vyvrcholí příchodem
Bohuslavického čerta, který dětem po jejich
usilovné činnosti rozdá dárky, mezi kterými
samozřejmě nechybí sladkosti. I proto si ho
děti tolik oblíbily,“ napsala TL Markéta Hlaváčová z Centra Mirákl. Existenci pohádkové bytosti pak vysvětlil ten nejpovolanější,
majitel Hospodářského dvora a starosta Bohuslavic v jedné osobě Jiří Kovář: „Čert pan Zásměta k nám přišel v třeskutých mrazech, když neměl kde bydlet. Postupně se
stal pro svůj smysl pro humor a vstřícný přístup k návštěvníkům oblíbeným členem týmu
Hospodářského dvora a velmi si váží poskytnutého azylu. Proto nikdy nelamte hůl
nad „bezdomovci.“
/z/

V úterý 5. června navštívili žáci naší školy
v rámci exkurze do Prahy také Senát. Prohlédli si jeho reprezentační prostory s odborným výkladem. Potom se jich ujal pan
senátor Miloš Vystrčil, který jim přiblížil
práci Senátu. Žáci mu kladli různé všetečné dotazy, na které pan senátor velmi obratně a zábavně reagoval. Dovolil nám nahlédnout i do své kanceláře a ověřil si naše
znalosti v krátkém kvízu. Velmi milé bylo, že nás potom pozval na výborný oběd...
Jana Nováková Hotařová, ředitelka ZŠ
Jihlava, Křížová 23 (red. kráceno)

„Větrání“ kostela sv. Linharta
v Lidéřovicích

Památky promlouvají
Na neděli 19. srpna od 14:30 hodin je připraveno další větrání kostela a varhan
v Lidéřovicích. Název větrání Památky
promlouvají naznačuje, že půjde o netradiční nahlédnutí do světa památek, o objevování hodnot v nich skrytých a o hledání
inspirací, které mohou památky dát dnešním lidem. To vše bude na příkladech z lidéřovického kostela sv. Linharta demonstrovat Petra Horská. V hudební části zazní
houslové skladby J. S. Bacha v podání Marie Magdaleny Fuxové OSB.
str. 14
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Pamětní desky

7. díl

Zeměbrana a domobrana
V nemalém počtu se v životopisných údajích padlých a zemřelých v I. světové válce
na pamětních deskách v předsíni kostela sv.
Jakuba objevují termíny zeměbrana (zeměbranecký pluk či prapor) a domobrana
(domobranecký prapor či pluk). Oba zmizely z našeho slovníku s koncem Rakouska-Uherska. A tak u pozorného čtenáře vyvolávají otázku: O jaké jednotky vlastně
šlo? Odpověď, a ne jednoznačnou, musíme hledat ve složité organizační struktuře
Rakousko – uherské armády. Hodně zjednodušeně se dá říci, že termín zeměbrana
se v ní objevil po roce 1867, kdy v tzv. rakousko-uherském vyrovnání získala uherská (východní) část monarchie velkou sa-

1918 ►100◄ 2018

mostatnost. Císařsko-královská zeměbrana
(Kaiserlich-königliche Landwehr) byla
v její rakouské části, tedy i Čechách, protějškem Královské uherské zeměbrany.
Do vojenských operací měly být jejich jednotky nasazovány jen na obranu vlastního
území. Jednotky domobrany (Landstrum),
někdy také záložní armády, v době míru
neexistovaly. Byly postaveny až za války
a původně měly sloužit jako podpora bojových útvarů. Že v průběhu dlouhého válečného konfliktu bylo ale nakonec všechno jinak, dokazují padlí na pamětních deskách,
Vesměs to byli muži v té době již vyššího
věku, jako třeba František Holec (*1886) či
Josef Hadravský (*1873).
/z/

Rozruch u Roštejna
Předposlední červnový týden mohli milovníci koupání na louce za rybníkem Roštejn pozorovat geodety, jak cosi vyměřují.
Mnozí si neklidně pokládali otázku, co se
tady asi bude dít. Jak jsme zjistili, ve skutečnosti nic převratného. To jen pracovní
tým pod vedením Ing. arch. Tomáše Drdáckého z nedalekého Centra Excelence Telč zde prováděl praktický pokus, jak
asi mohlo vypadat vytyčování středověkého města ve 13. století na zelené louce. Je
více než jisté, že zeměměřiči při zakládání
měst ve středověku hráli nezanedbatelnou
roli. Vzdor omezeným možnostem tehdej-

PRÁCE ZEMĚMĚŘIČŮ. Nyní a dříve.
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ší techniky, pomůcek a matematických znalostí dokázali položit základy pravidelných
půdorysů většiny našich historických měst.
Jedním z cílů zmíněného projektu je právě
poodhalit tajemství počátků jejich zakládání. Měření za rybníkem posloužila k ověření některých hypotéz a jsou součástí rozsáhlého projektu, který tým řeší ve spolupráci
s Fakultou architektury ČVUT. Repliky historické měřící techniky však kupodivu nevyvolaly tolik pozornosti, jako moderní teodolit Trimble, který byl použit pouze pro
ověření dosažených přesností vytyčení historickou metodou.
Podle TZ

LOJDA ANTONÍN
katol., svob. pekař v Telči, *1892 v Lipové Řečici; od 1914 u 81, pěš. pl. ● padl 19. 5. 1916 v Jižních Tyrolích
LUPAČ JAN
katol., ženatý cihlářský dělník v Telči,
*1884 v Radkově; od 1914 u 5. pl. hulánů ● padl 26. 10. 1918 na Piavě
MACEK STANISLAV
katol., svob. knihař v Telči, *tam 1897
od 1917 u 30. pl. děl. vrh. min. ● + tyfem 26. 7. 1918 ve Videmu (Itálie)
MACH JAN
katol., žen. soud. kanc. pom. v Telči,
*tam 1888; od 1914 u 81. pěš. pl. ● 1914
zajat v Srbsku, tam onemocněl skvrnitým tyfem, koncem 1915 cestou do Itálie uprchl do vlasti, padl 6. 10. 1916
u kopce Lysonia u Břežan
MAREK FRANTIŠEK
katol., žen. dělník v Telči, *1877 ve Vanůvku; od 1914 u 14. pl. zeměbr. ● úplavicí v září 1914 v Szinně (Halič)
MARTINŮ FRANTIŠEK
katol., svob. strojník ve Slovotné, *1891
v Telči; od 1911 u 81. pěš. pl., ● 1914
zajat v Rusku, tam + 1917 v Toršoku
MLEJNEK FRANTIŠEK
ČBR., ženatý tesař v Telči, *1882 ve Vel.
Lhotě; od 1915 u 81. pěš. pl. ●
nemocen ze srbského bojiště +14. 6.
1915 v nemocnici v Jihlavě
MUCHA ARNOŠT
katol., ženatý malíř v Telči, *1887 v Telči; od 1914 u 37. pěš. prap. ●
zabit granátem na hoře Kuku (ital. bojiště)
NOVÁČEK FRANTIŠEK
katol., svob. zedník v Telči, *1899 v Telči; od 1917 u zákop. pl., ● na ital. boj.
onemocněl + doma 19. 5. 1918, poch.
u Matky Boží
NOVÁČEK JOSEF
katol., svob. zedník v Telči, *1893 v Telči; od 1914 u 81. pěš. pl. ● padl 11. 11.
1914 u Valjeva (Srbsko)
NOVÁK DOMINIK
katol., svob. obchodník v Telči, tam
*1881; u 81. pěš. pl. ● otrávil se 15.
2. 1915 v den nastoupení voj. služby
na cestě k nádraží, poch. u sv. Anny
NOVÁK EDUARD
katol., ženatý prof. reálky v Telči, tam
*1882; od 1914 nadporučík 1. prap.
mysl. ● padl 5. 5. 1915 na vrchu Šlisu
v Karpatech
pokračování příště

Foto: Archiv CET
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Léto: Rozpačitý start

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 6. do 18. 7. 2018.

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

17,5°C
1015 hPa
67,6 mm
29,7°C, 21. 6.
v 16:49
8,4°C, 23. 6.
v 01:09
32 km/h, 28. 6.

Počasí v Telči

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

Počasí v červnu
Po celý měsíc bylo pěkné letní počasí jen
s menšími výkyvy. Žádná počasová pohroma
nás nepostihla. Oblačnost byla proměnlivá,
od jasna až po zataženo s častými změnami.
Oproti minulému období byly častější srážky,
převážně přeháňkového typu a naštěstí jenom
dešťové. Celkem bylo 12 dnů se srážkami
a ve třech dnech napršelo více než 10 mm. Byla to velmi potřebná vláha. Někdy se přidaly
i bouřky, a to v osmi dnech. Co se týká teplot,
byla velmi teplá hlavně první dekáda měsíce,
kdy teploty vystupovaly nad letních 25°C téměř denně. Ve druhé dekádě bylo už trochu
chladněji. Bylo příjemné letní počasí, ale maximální teploty vystupovaly nad 25°C jen občas. Třetí dekáda byla nejchladnější. Teploty
nad 25°C vystoupily jen ojediněle, často byla
maxima jen do 20°C a noční minima klesala
na 7 až 8°C. Nejtepleji bylo 21. června, kdy
maximum dosáhlo 29°C. Přes všechny výkyvy počasí sluníčko na nás nezanevřelo, protože jen dva dny byly úplně bez slunečního
svitu. Zásluhou tepla a hlavně srážek začala
ve druhé polovině měsíce i u nás houbařská
sezona. Měsíc hodnotíme teplotně jako silně nadnormální, srážkově normální.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Úsměvy smutných mužů
11. července měl premiéru nový film Dana
Svátka. Tragikomedii Úsměvy smutných
mužů natočil podle knihy Josefa Formánka
Dan Svátek převážně v protialkoholní léčebně v Petrohradě u Loun. Divák pozná příběhy
úspěšných mužů, kteří podlehli alkoholu, ale
nakonec se z této závislosti dostali.
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Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

Také byste si chtěli
zahrát ve filmu?
Hodně lidí má tohle přání, a když se na natáčení dostanou, najednou zjistí, že to není
taková legrace, jakou si představovali. Je to
hlavně o čekání, někdy je zima, horko, hlad
a žízeň. A nakonec se v daném filmu ani nenajdete. Honoráře nebývají závratné, pokud
netočíte reklamu pro zahraniční firmu a nejste známá celebrita. Ale pár korun se vždy
hodí a po letitých zkušenostech s komparsem
jsme i v Telči založili castingovou agenturu.
Její členové se již zúčastnili mnoha projektů a telčský kompars je hodnocen jako jeden
z nejlepších. Dnes bych chtěla představit nenápadného mladého muže, který s námi také spolupracuje a režiséři si ho rádi vybírají
i na epizodní role. Má zkušenosti nejen s filmem, jako kompars, ale i s natáčením pro televizi. Jmenuje se Pavel Dorotka a pochází z Telče. Natáčení ho tak baví, že dostal
chuť postavit se za kameru a vyzkoušet si to
z druhé strany. Film, který bude mít premiéru v srpnu, se jmenuje Tenebris. Nečekejte
žádnou romantiku, je to horor. Tak uvidíme,
zda se Pavel zařadí k mistrům hororu, jako je
Alfred Hitchcock a další. Takže hodně štěstí
a herecky popřejeme: „Zlom vaz!“

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!

No Name podpořili
hospic Sdílení
Kapela No Name, zpěvák Sebastian
a Vzhůru a níž zahráli ve čtvrtek 28. června na podporu telčského hospice Sdílení.
I přes slabý déšť koncert navštívilo na patnáct set lidí. Pro děti byl připraven doprovodný program v podobě lezecké stěny, malování na obličej, soutěží, skákacího hradu
a dalších aktivit. Na stáncích s občerstvením bylo dostatek pití i jídla pro všechny.
Samy pečovatelky, zdravotní sestry a dobrovolníci Sdílení připravili více než tři stovky palačinek. Na stáncích se také prodávalo
dobročinné jo-jo, které figurovalo i v soutěži pro dospělé v jo-jování. Před koncertem
No Name byl vyhlášen předběžný výtěžek
šedesát pět tisíc, který se přímo na koncertě rozhodly navýšit firmy GPD a Mareček
Industrie, každá částkou dvacet tisíc korun.
Peníze hospic potřebuje hlavně na mzdy
zdravotních sester a lékařů. Ředitelka Sdílení Michaela Čeřovská na pódiu na závěr
poděkovala vystupujícím, divákům i partnerům koncertu.
Jana Bělíková

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.

20. 8.
21. 8.

IV.
22. 8.
V. - VI. 23. 8.

Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic
Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní
TL 8/2018

Sokolové na sletu
První červencový týden patřil XVI. všesokolskému sletu konanému v Praze. Tento
největší svátek slaví sokolové vždy po šesti letech od roku 1882. I tomu letošnímu
předcházely stovky hodin nácviků, vystoupení, župních sletů, sletových štafet, setkání a seminářů. My ze Sokola Telč jsme nezůstali pozadu. Zúčastnili jsme ve čtyřech
skladbách - Méďové, Noty, V peřině a Ženobraní. Celkem nás v Praze vystupovalo 46. Odměnou za náročný nácvik byl
úžasný, nepřenosný zážitek nejen ze slavnostního zahájení, ale hlavně samotná vystoupení, kdy tleskají a povzbuzují tisíce
diváků. A jako bonus nás mohli naši blízcí vidět v televizi, ať již při cvičení nebo
v průvodu.
Náčelnice Sokola Telč a účastnice sletu
E. Drdácká
NEJMENŠÍ SOKOLKY. Bylo by škoda,
kdyby nejmenší účastnice sletu v novinách
nebyly, napsala TL Martina Vojtajová. Dáváme jí za pravdu a snímek zařazujeme.

Sport

Fotbal

Nový ročník v krajské I. A třídě začnou
fotbalisté SK v sobotu 11. srpna v Humpolci utkáním se zdejším B týmem. Na domácím hřišti se představí o týden později
v sobotu 18. srpna v 16:30. Hostit budou
mužstvo Mírovky u Havlíčkova Brodu.
V neděli 26. srpna pak opět na domácím
hřišti přivítají v 16:30 tým Herálce.
Podle https://www.fotbal.cz/ (bez záruky)

Atletice Orla
nepřálo počasí
Letošní atletické závody, které již třetím rokem pořádá Orel Telč, byly poznamenány v sobotu 23. června chladným počasím.
Oproti předchozím ročníkům dorazilo pouze
49 dětí. Naopak skvělé jako vždy zůstaly výkony mladých sportovců. Stejně jako v předchozích ročnících nejvíce účastníků dorazilo
z Telče (29), nechyběli ale zástupci z Mysliboře, Sedlejova, Krahulčí, Růžené, Lhotky, Řásné, Bohuslavic a dokonce i z Jihlavy.
Speciální slosovatelnou cenu v podobě stylové koloběžky a poukázky v hodnotě 1000 Kč
od společnosti Zájezdy.cz si letos odvezla
Helena Piáčková do Jihlavy.
Kompletní výsledky a fotografie najdete
na http://www.oreltelc.cz/atletika
David Kovář
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Největší z nejmenších??
Oldschoolák 2018!

Světový volejbal
v Dyjici
Volejbalový turnaj v Dyjici patřil letos díky skvělému obsazení letos k největším
na Vysočině. Na hřišti se představili hráči
extraligy (Jan Štokr, Luboš Pospíchal, Patrik Indra), 1. ligy, telčští amatéři a dokonce i hráči zahraničních soutěží (Petr Žákovský, SRN). Co se cen týče, pravidelní
účastníci turnaje nepamatují takovou nadílku, jaká byla letos.
Patří za to veliký dík všem partnerům turnaje. Samotnou hru velmi komplikoval
silný vítr, což hrálo do karet právě Telčákům, kteří jsou na větrné podmínky z Batelovské zvyklí. Pro letošní rok byl vyroben speciální putovní pohár, na kterém
jsou jména všech vítězů. Zajímavostí je, že
jméno Honzy Štokra na poháru stále chybí, protože jeho tým i letos skončil na druhém místě.
Zvítězilo družstvo Vros Stavební (Marek Čermák, Dominik Ducháč, Adéla Koubová, Jan Vopelka, Patrik Indra, Kateřina Gavlasová a Pavel Šlechta), druzí byli
„domácí“ SK Telč A (Vojtěch Kubeš, Víťa Přibyl, Lukáš Dvořáček, Petra Indrová,
Jan Štokr, Kateřina Opatrná).
Marek Brychta,
foto na str. 11

Florbal

Raptorcup již v srpnu
Již po osmé letos čeká příznivce florbalu v Telči Raptorcup. Ale poprvé bude už v srpnu.
V sobotu 25. srpna se přijďte podívat do sportovní haly za sokolovnou, celý den zde budou
probíhat napínavé florbalové zápasy. Čtvrtfinále jako vždy začíná kolem 14. hodiny.
Podrobnosti a časový rozpis zápasů najdete
na http://www.raptorcup.cz. David Kovář

Hokejbal

Zuzka Martinů má
Světový pohár
Poslední červnový víkend hostilo Česko
(Přerov a Zlín) Světový pohár v hokejbalu
hráček do 20 let. Zlato patří Češkám. České
dívky postupně porazily 7:0 Velkou Británií,
poté USA 5:1, Slovensko 7:0 a na závěr základní části přehrály těsně 1:0 také Kanadu.
Tu potkaly ještě jednou ve finále. V tom pak
byl výsledek jednoznačný. Český tým zvítězil 4:1! Radost z vítězství také slavila telčská Zuzka Martinů, česká hokejová, a teď
i hokejbalová, reprezentantka.
/z/

COMPON CUP 2018
Amatérský turnaj tříčlenných fotbalových
týmů 4. srpna od 8:30 u Roštejna. Info:
603 530 166, přihlášky: radek.svec@albi.cz
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Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán
samostatný tisk
„Telčské léto 2018“

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí města Telče od června do září
2018.
K dostání 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

12. 8. 7 - 10 hod.
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Výstavy na židovském
hřbitově v srpnu

28/7 − 03/8
Robert Houzar
Posthuman / fotografie, zvuk, objekty, video/
04/8 − 10/8
Jana Butzke a Silvie Milková
Důležitý den v životě obchodního manažera
/ metainstalace/
11/8 − 17/8
Jan Suchý
Suchý Design Diletant Art / suchý dilart
18/8 − 24/8
Jiří Baštýř
Limbo / kresby/
25/8 − 31/8
Hana Sommerová, Eliška Hanušová,
Eva Hřebíková
Kolčavice / instalace, grafika, objekty/
Otevřeno:
So 13:00 – 18:00; Ne-Pá 10:00 – 18:00
Pořádá kulturní spolek Oblast
Více: http://www.oblast.org

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města
Časy prohlídek úterý až neděle 10.00, 11.00,
13.00, 14.00, 15.00 hod. Max. počet osob
ve skupině 20.
Rezervační systém na Informačním centru,
tel. 567 112 407
e-mail info@telc.eu
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Srpen na zámku
Z Itálie do Telče aneb Po stopách kavalíra
prohlídky pro děti do 12. srpna
Prohlídky pro děti na I. prohlídkovém
okruhu – renesanční sály. Ve spolupráci
s šermířskou školou Ballestra Telč.
Pouze v úterý, pátek, sobotu a neděli. Časy
prohlídek: 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 hod.
Noční prohlídky zámku
Obrazy valdštejnské noci
24. 8. – 26. 8. ve 20:30, 21:30, 22:30 hod.
Prohlídky na trase A – renesanční sály
ve spolupráci se šermířskou školou Ballestra Telč.
Hradozámecká noc
25. srpna
Obrazy valdštejnské noci
25. 8. ve 20:30, 21:30, 22:30 hod.
Je leden roku 1553. Chystá se svatba pana Zachariáše s mladičkou dcerou Karla
Šťastného z Valdštejna Kateřinou.
Podrobný program na
www.zamek-telc.eu
Připravuje se
ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR
Zámecký park, 14. září v 19:00 hod.
Koncert kapely, která letos slaví 30 let
od svého založení, pořádá produkční společnost VM ART Production.
Předprodej vstupenek již probíhá v Zámecké galerii a v Informačním centru
MěÚ Telč.
Více o jednotlivých akcích na
www.zamek-telc.eu

Pozvánka na mezinárodní konferenci
do Lannerova domu

Opět o jezuitech
24. až 26. září se v rámci projektu Telč
a jezuité, řád a jeho mecenáši, na jehož
řešení se podílí také telčské pracoviště Národního památkového ústavu, uskuteční mezinárodní konference Řád a město,
řád a jeho mecenáši. Pořádá ji Historický
ústav AV ČR, hlavní řešitel projektu, spolu s Diecézním archivem St. Pölten a Moravským zemským archivem v Brně, v návaznosti na cyklus Monastica historia.
Konference bude tlumočená a volně přístupná. Speciální přednášku pro širší veřejnost na téma Řád, město a vrchnost.
Počátky jezuitského řádového domu
v Telči přednese v pondělí 24. září v 18 hodin doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Podrobnější informace přineseme
v příštím čísle Telčských listů.
Petra Hnilicová

Srpen v Univerzitním
centru
• Filmová sekce festivalu Prázdniny v Telči, každodenní promítání filmů s hudební tematikou, začátek vždy od 17:30 v knihovně
nebo Historickém sále Univerzitního centra
• Letní škola evropských studií (LŠES), pořádaná Diplomatickou akademií MZV ČR
společně s Ústavem mezinárodních vztahů
(30. 7. - 3. 8.)
• Letní škola energetické bezpečnosti (4. 11. 8.), katedra Mezinárodních vztahů a evropských studií fakulty Sociálních studií MU
• Letní kurzy angličtiny v UC Telč (13. - 18.
8.), pořádá Jazyková škola Filozofické fakulty MU
• Letní škola pro doktorandy (20 - 24. 8.),
pořádá Odbor výzkumu Rektorátu MU
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

Dar Knihovně UC
Musíme se podělit o radost z úžasného dárku! Paní profesorka Hana Librová z Fakulty sociálních studií MU věnovala naší univerzitní knihovně ucelenou sbírku
knih o výtvarném umění. Jsou mezi nimi
třeba skvělé monografie o Vincenci Makovském, Vladimíru Komárkovi či Jánuši Kubíčkovi, ale například i dva svazky
o českém moderním malířství v Moravské
galerii v Brně. Celý seznam knih je uveden
na našich internetových stránkách www.
uctelc.cz, ale nejlepší bude, když se přijdete podívat. Za dar tímto také děkujeme.
Ilona Martinů, knihovnice UC Telč
Jaroslav Makovec, ředitel UC Telč

Z nabídky
Informačního centra
- Kalendáře 2019 s fotografiemi Jana Říhy
Toulky Vysočinou (stolní) a Toulání Vysočinou (nástěnný)
- Turistická mapa Telče a okolí (edice
KČT č. 98) s vyznačením cyklotras
- Bohatý výběr pohlednic Telče i dalších
propagačních materiálů města
Vybírá Jana Nováková

Z novinek Listárny Tl
Policie radí:
- Jak se chovat na houbách
- Nepoužívejte při řízení mobilní telefon
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Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
23. - 25. 8. - Hip Hop Kemp
Festivalový park Hradec Králové
17. ročník největšího legendárního hiphopového festivalu ve střední a východní
Evropě. Hip Hop Kemp každoročně představuje to nejlepší ze světové a česko-slovenské hiphopové scény, tanečníky z celého světa, kteří se potkávají na tanečním
podiu, kde probíhají soutěže a exhibice
pouličního tance.

CHEB

30. 8. - Léto v Krajince 2018
Richard Müller s kapelou

JINDŘICHŮV HRADEC

25. 8. - Rusalka
Opera na III. nádvoří st. hradu zámku

KUTNÁ HORA

17. - 19. 8. - Veteran Rallye & Srpnové
hodování
Víkend s historickými auty a řadou doprovodných akcí.

LITOMYŠL

10. - 12. 8. - Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy
Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka
Junkovy. 3. ročník mezinárodní akce pro
milovníky auto veteránů

POLIČKA

17. - 19. 8. – Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož
hlavní scénou je poličské náměstí – klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba.

TELČ

17. - 18. 8. – Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
aneb Jak to bylo za Masaryka
Slavnostní ceremonie, příjezd prezidenta
T. G. Masaryka, písně 1. republiky, tance,
dragouni, sokolníci, dobový jarmark. Divadlo na Štěpnickém rybníku. Letní divadelní dílna.

TŘEBOŇ

8. 8. - Mezinárodní jazzová setkání
Sedmý ročník setkání na Masarykově náměstí - šest koncertů jazzových mágů
z domova i zahraničí.
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Evangelické

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

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté

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

Církev Slovo života

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

Vzpomínka
Zlý osud nám tě vzal,
v našich srdcích však žiješ dál. Dne 21. 7. uplynuly dva smutné roky,
kdy nás navždy opustil
pan Bohumil Liščák. Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za účast
při rozloučení s MVDr. Janem Šeneklem.
Rodina

Poděkování ze ZASTÁVky
Redakce TL obdržela poděkování z Nízkoprahového zařízení ZASTÁVka Telč Fit centru Telč, a obzvláště majiteli Jakubu Cahovi, který si pro jeho klienty připravil zajímavý
program a poskytl jim užitečné rady ohledně
zdravého životního stylu. Své sociální cítění
Jakub Caha prokázal také tím, že nabídl uživatelům služby NZDM ZASTÁVka Telč vstup
do Fit centra zdarma. Rádi uveřejňujeme. Celý
text poděkování najdete v Listárně TL.

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Tadeáš Čeloud, Staré Město
Jan Vevera, Podolí

Blahopřejeme novomanželům

Tomáš Kachlík, Vinařice
a Sabina Brázdová, Praha
Vladimír Krejčí, Nevcehle
a Eva Paľová, Nevcehle
Lukáš Hejkal, Praha
a Kateřina Marečková, Praha
Petr Dvořáček, Jihlava
a Karolína Hlaváčková, Jihlava
David Skala, Telč
a Lenka Nováková, Horní Myslová
Jan Kaiseršot, Jindřichův Hradec
a Petra Maršáková, Pelhřimov
Zdeněk Kovář, Praha
a Tereza Chvátalová, Praha
Vojtěch Štěrba, Kladno
a Anna Petrnoušková, Praha
Petr Buzek, Markvartice
a Jana Nejedlá, Studenec
Zdeněk Václavek, Jemnice
a Miroslava Koláčková, Jemnice
Adam Holý, Příbram
a Carolyn Masako Hughes, Melbourne
Karel Mareček, Třešť
a Lucie Líbalová, Třešť
David Cejpek, Předín
a Štěpánka Málková, Předín

Opustili nás

Jaroslav Rod, Vanov
Marie Šimková, Staré Město
Pavla Nosková, Štěpnice
Marie Strohmayerová, Štěpnice
František Zelenka, Štěpnice
MVDr. Jan Šenekl, Podolí
Ladislav Vacek, Doupě
Luboš Němec, Staré Město

70 let
79 let
48 let
86 let
84 let
75 let
92 let
60 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dětí
na základě písemného souhlasu obou rodičů, u sňatku
na základě písemného souhlasu obou novomanželů
a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného
rodinou (vypravitelem pohřbu).
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Uzávěrka příštího čísla

15. srpna 2018 ve 12:00 hod.
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Retro závod Mezi dvěma branami v sobotu 14. července poutal zaslouženou pozornost
velkého množství diváků. Více o úspěšné akci na str. 9.
Foto: Richard Hryciow

Po uzávěrce:
V pátek 20. července se předseda vlády Andrej
Babiš zúčastnil v doprovodu generální ředitelky
NPÚ Naděždy Goryczkové na telčském zámku slavnostního zahájení projektů na obnovu
státních zámků Telč a Uherčice z prostředků EU
(IROP). V Telči bude investováno 211 mil. Kč,
z toho z IROP 180 mil. Kč a 31 mil. Kč ze státFoto: Úřad vlády ČR
ního rozpočtu.
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BUDE POUŤ (4). V srpnu nás v Telči čeká nejstarší poutní slavnost ve městě
v kostele P. Marie Matky Boží na Starém
Městě. Připomínáme ho kresbou žákyně
ZUŠ Kláry Petrů ze třídy Pavly Doležalové. Autorka zachytila i další svatyni na staroměstském hřbitově, kapli sv. Rocha, jehož svátek také slavíme v srpnu (16.).
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