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Procentuální výsledky stran, které v ČR získaly mandát v EP. Počet jimi získaných
mandátů je v levém sloupci. *) Správní obvod obce s rozšířenou působností Telč
DO EVROPY. Již měsíc máme díky autobusové lince společnosti FlixBus CZ každý den
přímé spojení nejen se Zlínem, ale také s německým Mnichovem. Že se na české straně
jedná o přímé spojení pěti měst s památkami UNESCO, je spíš zeměpisná náhoda, stejně jako to, že na rakouské straně je zastávka v dnes přívětivém Brannau am Inn, které se
vytrvale snaží zbavit nálepky „rodiště Adolfa Hitlera“.

Toho, že Telč je leadrem přeshraniční spolupráce v Kraji Vysočina, si všimli i organizátoři návštěvy rakouského velvyslance
v České republice Alexandra Grubmayra.
A tak se vlastně celý program návštěvy
kraje odehrál v našem městě. V první části na radnici jsem měl možnost pana velvyslance seznámit jak s dlouholetým partnerstvím s Waidhofenem an der Thaya, tak
i s řadou přeshraničních projektů, které
jsme realizovali nebo připravujeme. Samozřejmě nešlo pominout Dolnorakouskou
výstavu v ro ce 2009, ale řeč přišla i na projekty Regionu Renesance, jehož součástí je i rakouský Zukunftsraum Thayaland.
Po prohlídce náměstí a zámku se následně pan velvyslanec seznámil v Univerzitním centru s projekty spolupráce Masarykovy univerzity s Dunajskou univerzitou
v Kremsu a s přeshraniční Akademií třetího věku. Následně pak přišla řada i na projekty spolupráce Kraje Vysočina s Dolním
Rakouskem v oblasti dopravy.
(Pokračování na str. 3)

Příloha:

Telčské léto 2019
Zasedání
zastupitelstva
města
17. června v 16 hodin
zasedací sál zámku

Z jednání rady města
12. schůze - 17. dubna
--RM jmenovala členy konkursní komise pro
konkurs na místo ředitelky/ředitele Základní umělecké školy Telč.
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši
50 tis. Kč financování dýchacího přístroje
pro JPO III Telč.
--RM schválila rozpočtové opatření na zajištění financování sběru, svozu a likvidace biologicky rozložitelného dopadu v rozsahu
přesunu částky 196.500 Kč.
--RM schválila uzavření příkazní smlouvy s dobrovolným svazkem obcí Oběhové
hospodářství Renesance na zajištění sběru,
svozu a likvidace biologicky rozložitelného
odpadu.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Dokončení sportoviště v Hradecké ulici dílčí část víceúčelové hřiště a atletika, návrh
firem pro oslovení a složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Dokončení sportoviště v Hradecké ulici
- dílčí část renovace umělého fotbalového
trávníku“, návrh firem pro oslovení a složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

13. schůze - 30. dubna

--RM vzala na vědomí informaci o uvolnění
bytu č. 31 v Domě s pečovatelskou službou,
Špitální 611.
--RM schválila užití veřejného prostranství
pro zřízení předzahrádky určené k poskytování hostinských služeb pro Bistro Café friends v ulici Palackého pro letní turistickou
sezonu v roce 2019 za stejných podmínek
jako v roce 2018.
Všechna usnesení rady města v úplném
znění na www.telc.eu

Konzultační den
rady města
středa 12. 6. od 15.00 do 17.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat v sekretariátu MěÚ.

530 návštěvníků
stanice hasičů
Ve dnech otevřených dveří hasičských stanic v Kraji Vysočina 2. až 4. května navštívilo tu naši 530 návštěvníků. Seznámili se
s prací hasičů, jejich technikou a navíc ti,
co přišli v sobotu 4. května, byli svědky
slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice jednotky sboru dobrovolných hasičů.
str. 2

Komise pro kulturu
a cestovní ruch informuje

Jak zdržet asijské
turisty ve městě?
Na letošních dvou jednáních řešila v únoru
komise pro kulturu a cestovní ruch návrh
rozdělení finančních příspěvků kulturním
organizacím a seznámila se s kulturním
a sportovním kalendářem akcí na rok 2019.
Hostem jednání byl pan Petr Píša, který
představil předběžný návrh programu Historických slavností, jež se budou tradičně
konat v srpnu. Dubnové zasedání komise
(29.) bylo věnováno námětům rady města
pro její činnost. Diskutovalo se o plánovaném využití budovy Domova pro seniory
ve Špitální ulici v rámci projektu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko
- ČR. Dalším tématem diskuse bylo efektivnější ekonomické využití návštěvnosti
proudící městem. Zde se komise zaměřila
mimo jiné na problém skupin asijských turistů, kteří do města přijíždějí na velmi krátkou dobu a nepřinášejí městu ekonomický
efekt. Komise se věnovala také kvalitě propagačních letáků a doporučila revizi cizojazyčných textů. Diskutovalo se i o potřebě
více koordinovat termíny pořádání kulturních akcí a zamezit souběhu podobných
akcí v jednom termínu. Na druhou stranu,
pokud se ve městě koná atraktivní kulturní
akce, bylo by vhodné ji cíleně ve stejném
termínu doplnit dalšími aktivitami tak, aby
se návštěvníci zdrželi ve městě déle a pokud možno přenocovali. Zde je potřeba získat od pořadatelů termíny plánovaných akcí s dostatečným předstihem.
Eva Janoušková, předsedkyně komise
Celou zprávu najdete v Listárně TL.

Nezaměstnanost
v dubnu
ČR
duben 2,7% (březen 3,0%, únor 3,2%)
Kraj Vysočina
duben 2,4% (březen 2,8%, únor 3,1%)
Správní obvod Telče
duben 2,7% (březen 3,5%, únor 4,7%)
Telč
duben 2,6% (březen 3,4%, únor 4,5%)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí na konci dubna: Horní Myslová (6,7), Kostelní
Myslová (5,1), Radkov (5,3), Vanov (5,3),
Vápovice (7,1), Vystrčenovice (5,7).
Zdroj: Statistiky ÚP

Smutná zpráva z CET

Dne 3. května zemřel ve věku 46 let vedoucí laboratoře Klimatického větrného tunelu
CET prof. Ing. Sergii Kuznetsov, Ph.D.,
který se velmi zasloužil o rozvoj a vědecké úspěchy Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a jeho Centra
Excelence v Telči. Díky svým hlubokým
znalostem a vědecké i inženýrské erudici
významně přispěl k vyřešení řady úkolů
základního výzkumu i problémů inženýrské praxe. Byl světově uznávaným a nenahraditelným odborníkem v experimentální aerodynamice, zejména ve výzkumu
zatížení budov větrem a proudění vzduchu
v interakci se stavebními konstrukcemi. Jeho odchodem ztrácíme mimořádného člověka, vědce a přítele. Prof. Kuznetsov je
pochován na Ústředním hřbitově v Jihlavě.
Kolektiv ÚTAM AV ČR

Slavíčkova se letos
dělat nebude
Informací asi nepotěším obyvatele této
ulice. Ale bohužel jsme na SFDI neuspěli
s žádostí o dotaci na rekonstrukci chodníků. A protože i EON odložil realizaci kabelizace vzdušného vedení na příští rok,
nebylo by logické letos rozkopat ulici jen
kvůli vodovodu. Peníze na vodovod sice
máme, ale je možné je využít i příští rok.
Takže rozhodnutí bylo jasné - veškeré práce ve Slavíčkově ulici se posunou až na rok
2020. Podobně tomu bude i s realizací cyklostezky propojující ulici Hradeckou s cestou kolem zámecké zdi. Ani na tuto akci
jsme totiž ze SFDI dotaci nedostali... Ale
nevzdáváme se a zkusíme to znovu a třeba
i v jiných dotačních titulech tak, abychom
obě akce mohli realizovat v příštím roce.
Roman Fabeš

MAS informuje

Program rozvoje
venkova je vyhlášen
MAS Telčsko vyhlásila 29. dubna 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva se týká čtyř FICHÍ, o kterých jsme blíže psali v květnových Telčských listech.
Příjem žádostí je od 20. května do 28. června 2019. Žádosti se podávají přes Portál
farmáře, více informací je možné získat na:
www.telcsko.cz/mas (www.mastelcsko.cz)
a nebo na tel.: 778 412 690
Magda Pojerová
TL 6/2019

Radosti a starosti telčského starosty
(Dokončení ze str. 1)

Telč navštívil rakouský velvyslanec

Příjemné odpoledne pak bylo na pozvání hejtmana J. Běhounka
zakončeno společenskou večeří v hotelu U Hraběnky. Pan velvyslanec byl v našem městě poprvé a dle jeho slov se mu Telč a naše
přeshraniční projekty velice líbily.

Na začátku června začnou práce na rozšíření parkoviště u nádraží.
V návaznosti na stávající parkoviště vznikne 18 nových parkovacích
míst. Dodavatelem akce je firma SATES a s dokončením se počítá
v říjnu. Stejná firma začne v červnu realizovat na ZŠ Masarykova
úpravy dvora a prostoru mezi školou a sokolovnou. Kromě dláždění parkovacích ploch vznikne i nová venkovní učebna a bezpečné
propojení mezi školou a sportovní halou. Současně bude zrekonstruována i počítačová učebna. Práce budou dokončeny v září. Jen pro
zajímavost, celkové náklady těchto pěti stavebních akcí se pohybují kolem 70 mil Kč a všechny jsou podpořeny z různých dotačních
zdrojů souhrnnou částkou zhruba 50 milionů korun.

Hřiště bude v červnu hotové

Foto: Eva Neuwirthová

Investiční akce jsou v plném proudu

Hned na několika místech ve městě se intenzivně staví. S první akcí jsou v denním kontaktu žáci a učitelé na ZŠ Hradecká. V hlavní
budově se rekonstruují odborné učebny v přízemí a ve druhém patře, opravou tam prochází i sociální zařízení a buduje se nový výtah.
Dodavatelská firma TERNI drží harmonogram a termín dokončení
v září letošního roku. Na Markových humnech nyní realizuje firma
SATES vodovody a kanalizace. Postupně se za nimi budou řešit povrchy silnice a chodníků, rozvody veřejného osvětlení a elektřiny.
Do části sídliště je proto omezený přístup. Dokončení akce se předpokládá v říjnu. Práce probíhají i na cestách pro pěší na Oslednicích
mezi židovským hřbitovem a rozhlednou. Zakázku pro město realizují Pozemní stavby Telč a práce budou probíhat do konce září. Kromě povrchů se řeší i okolní mobiliář.

Na tomto místě bych chtěl navázat na informaci z předchozího čísla Telčských listů, které se týkaly rekonstrukce sportovního areálu u škol v Hradecké ulici. V mezidobí proběhlo jednání na jihlavském magistrátu a u okresního soudu. Jsem rád, že obě instituce daly
za pravdu našim argumentům a potvrdily správnost našich postupů.
Vzhledem k tomu, že ale firma REDBERRY nereaguje na naše výzvy ohledně smluvních pokut, budeme je řešit právní cestou. Podstatné ale je, že po našem odstoupení od smlouvy jsme mohli vypsat
výběrová řízení na dokončení prací v areálu. A naštěstí o dokončovací práce byl i zájem, takže jsme mohli v radě města schválit i vybrané firmy. Hřiště s umělou trávou dokončí firma Renosport profi
a atletickou část s hřištěm s umělým povrchem dokončí firma Stavby
Krajča, s.r.o. A důležité je i to, že se s dokončovacími pracemi vejdeme do původního rozpočtu. Smlouvy s novými firmami jsou nastaveny tak, aby byl celý areál zprovozněn do konce června.

Náměstí praskalo ve švech

To, že Veteránská revue, Folklor v máji a soutěž mažoretek patří mezi
nejnavštěvovanější akce v kulturním kalendáři, není žádným překvapením. Jsou tradiční, našly za tu dobu mnoho příznivců a věřím, že díky
pořadatelům budou pokračovat i nadále. A naštěstí jim přálo i počasí.
Stejně tak jako výstavě trofejí či cykloakci v Panském dvoře. Jsem ale
rád, že si své příznivce našel i premiérový festival minipivovarů v areálu pivovaru Trojan. Co mě ale nejvíce překvapilo, bylo zaplněné náměstí při koncertu filharmonie a pěveckého sboru Masarykovy univerzity. Myslím, že ani pořadatelé z Univerzitního centra a ani účinkující
toto nečekali. Krásný hudební zážitek a příjemná atmosféra přispěla
k jak oslavám výročí univerzity, tak i našeho centra.
Roman Fabeš

PARTNERSTVÍ ŠAĽA TELČ POKRAČUJE. V sobotu 18. května to potvrdili svými podpisy pod partnerskou smlouvou představitelé obou
měst, primátor J. Belický a starosta R. Fabeš. Za „svědky“ smlouvy byli i malí tanečníci ze Šale, účastníci Folkloru v máji. Foto: Ilona Jeníčková
TL 6/2019
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Senátor Miloš Vystrčil zve do Senátu

Valdštejnský palác. Nejen historie,
ale i současnost
Byl bych moc rád, kdybyste po návštěvě
sídla Senátu skutečně vzali za své, že náš
Parlament České republiky se skládá ze
dvou komor, a to z Horní komory, tj. Senátu, a Dolní komory, tj. Poslanecké sněmovny. I tato věta bývá často součástí mých
setkání a rozhovorů s návštěvníky z Vysočiny v Senátu. Příliš se to neví, ale v době
vzniku českého Senátu v roce 1996 a jeho
umístění ve Valdštejnském paláci se stalo
součástí dohod, že fungování Senátu nebude bránit volnému přístupu veřejnosti
do nejvýznamnějších historických prostor
Valdštejnského paláce. Proto se také senátoři při svých plenárních zasedáních scházejí v bývalé, samozřejmě příslušně stavebně upravené, Valdštejnově konírně.
Velmi zjednodušeně řečeno, je škoda,
že dle mého názoru veřejnost a zejména potom školy málo využívají možnosti

po Pražském hradu druhý největší ucelený historický pražský objekt - Valdštejnský palác - zdarma po domluvě navštívit.
Přitom úplně stačí se obrátit na příslušné
pracovníky Senátu. Kontakty jsou dohledatelné například na webových stránkách
senátu www.senat.cz v části Prohlídky Senátu. Také je určitě možné se obrátit přímo na svého senátora, který prohlídku sídla Senátu bez problémů zprostředkuje a je
navíc schopen ji domluvit i ve všední den.
Všude slyšíme, že znát historii a porozumět fungování ústavních institucí je důležité. Snad se tedy shodneme i na tom, že
je škoda, že možnosti jednu z nich zdarma
navštívit a přímo na místě nasát atmosféru
a informace, může být dobré více využívat. Senát tuto možnost nabízí.
Miloš Vystrčil, senátor

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA je součástí areálu Senátu. „Zahrála“ si stejně jako Telč
ve filmu Hudba z Marsu oskarových režisérů Elmara Klose a Jána Kadára. Jednom z prvních
Foto: Kancelář Senátu
filmů natáčených v Telči (1955).

Pěvecký sbor Smetana si Vás dovoluje pozvat na

Posezení u dortíku a kávy se SMETANOU
KDY: neděle 23. června 2019 v 15.00 hodin
KDE: Kavárna – cukrárna Haas (nádvoří)

Po krátkém vystoupení si s Vámi rádi zazpíváme
při kytaře či harmonice. Smetana jede!
Vstup zdarma
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Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Zahradnická maturita
Prostor okolo chodníku na hrázi Ulického
rybníka volal již delší dobu po úpravě. Ale
jaké? Jedná se totiž o velmi extrémní místo. Rostliny zde musí vydržet vysoké letní
teploty, pás je vyhříván rozpálenou okolní
dlažbou. Je zde velmi mělký profil, v nejužších částech se jedná de facto o květináč. Aby toho nebylo málo, v zimě musí
rostliny snášet posypovou sůl a zvýšenou
vlhkost. Celý rok pak vítr, prach a automobilové exhalace. A když si již myslíme, že
to vybrané rostliny zvládnou, „přepadnou“
nás obavy z vandalismu nebo neukázněného chování procházejících. Přesto všechno
jsme se rozhodli experiment s ozeleněním
pásu podstoupit. Místo, kterým denně projde mnoho domácích a na které pro mimořádný pohled na město přichází množství
návštěvníků, si to zaslouží. Řekli jsme si,
že má smysl zkusit udělat toto místo hezké,
jak to jen půjde. Výsadbu jste již asi viděli, nebo si ji můžete prohlédnout na snímku Pavla Bočka na poslední straně. Popsat,
co se zasadilo a proč, nechám odborníka,
autora nejen projektu, ale i vlastní realizace z ateliéru Architráva Ondřeje Semotána,
absolventa fakulty zahradní a krajinné architektury Mendelovy univerzity. Nebudu
ho chválit, jen vám doporučím podívat se
na www.architrava.cz, kde se můžete přesvědčit, kde co již „zasadili“.
Vybrali jsme takový sortiment rostlin, který
je přirozeně připravený snášet tvrdé podmínky. Záměrně je vybrána široká paleta
druhů tak, aby když jeden druh svou snahu
o přežití vzdá, zůstávalo pořád dost jeho
souputníků. Teoreticky by zde měly přežít
všechny vybrané druhy, ale až čas ukáže,
zda tomu tak bude, nebo zda vydrží většina, či žádný. Věříme ale v ten pozitivnější
scénář. Jsou to druhy z extrémních skalních či přímořských stanovišť, chudých vysýchavých půd, například třeba rozchodníky, devaterníky, několik druhů řebříčků,
levandule, smolnička, hvozdíky atd. Zaručeno je tak postupné nakvétání během
celé sezóny. Celá výsadba je zamulčována drceným kamenivem. Kromě patrného
estetického hlediska jde hlavně o funkční opatření. Mulč zabrání vysychání půdy
a výsadba má tak potenciál přečkat i delší periody sucha bez zálivky. Tolik odborník. Můj závěr bude stručný. Doufám, že
díky počasí, vaší ohleduplnosti, péči pracovníků Služeb Telč se celou sezónu budeme těšit z rozkvetlého pásu na hrázi Ulického rybníka.
Pavel Komín
TL 6/2019

JAK TO VIDÍME MY
Po půl roce od voleb vlastně docela dobře.
Aktivně pracujeme ve výborech i komisích
města a snažíme se prosazovat naše programové priority. Něco jde snáze, něco hůře, něco je běh na dlouhou trať. Jako stěžejní vnímáme otevřenou diskusi, kam se snažíme
přinášet nová témata a návrhy. Respektujeme
názory ostatních a je nám jasné, že všichni
nemusí s naším pohledem na věc vždy souhlasit. Nicméně jsme rádi, když naše podněty
získají podporu - jako např. obměna veřejné
zeleně ve městě. A že občas s něčím nesouhlasíme nebo potřebujeme pro rozhodnutí více informací? To vnímáme jako přirozenou
součást rozhodování o věcech veřejných.

Veřejná zeleň nemusí být jen
trávník

Určitě jste si té novinky všimli. V ulici
Na Hrázi zmizely uzounké pruhy trávníku
a místo něj se objevilo množství trvalek různých druhů. Po výsadbě ještě povrch zakryl
štěrkový mulč, který zabrání růstu plevelů
a podrží vláhu. Květiny budou během roku
střídavě kvést, podobně jako je tomu u Panského dvora. Držme rostlinkám palce, aby se
jim dobře dařilo. Podmínky tam nemají úplně jednoduché kvůli místy malé vrstvě zeminy a s tím souvisejícím menším množstvím
vláhy či přítomnosti posypové soli v zimním
období. Poděkování patří Ondřejovi Semotánovi, který připravil skladbu rostlin právě
s ohledem na jejich odolnost, trvalky zajistil,
navrhl rozmístění a spolu s Monikou Semotánovou také pomáhali Službám Telč s jejich
výsadbou. Nová výsadba v ulici Na Hrázi
je první „pokusná“ vlaštovka, která vznikla
z iniciativy komise pro životní prostředí a díky spolupráci města, Služeb Telč a odborníků. Věřím, že nezůstane jen u ní a v dalších
letech nově a zajímavě „ozeleněná“ místa
v Telči přibudou.

Zprávy z komise pro životní
prostředí

V této komisi rady města bychom chtěli připravit nejen seznam lokalit, kde by by-

lo vhodné zeleň upravit, ale také navrhnout
místa, kde by bylo vhodné realizovat moderní trendy v zeleni (nejen trvalky, ale i okrasné trávy, letničky a květnaté louky). Máte-li nějaké tipy na lokality a návrhy, napište
na email předsedy komise Pavla Dvořáka paveltelc@volny.cz. Např. trvalky jsou výhodnější než každoroční výsadby letniček či
živořící trávníky, zejména v lokalitách s horšími podmínkami a na zbytkové plochy, pásy.
Květnaté louky zase potěší oko a v některých
městech se dnes stávají „hitem“. V komisi
budeme diskutovat i přizpůsobení sečí způsobu využití pozemku, protože vzhledem k horkým a suchým létům je vhodné tam, kde to
jde, počty sečení omezit, a tím podržet v půdě vodu a trávu v lepší kondici. Cílem je tak
zlepšit vzhled města a nezvyšovat pracnost
a finanční náročnost. Jsou ale i další oblasti,
kterými se komise zabývá. Vzhledem k měnícímu se klimatu je důležité maximálně využívat dešťovou vodu, např. pro zálivku městské
zeleně. Na tato opatření bude nutné myslet
již při přípravě nových projektů a využívat
dobré praxe ze zahraničí, např. vhodný uliční
profil, průlehy v zahradách, propustky ze silnic, které pouští vodu do zeleného pásu apod.
Potřebná je i správná péče o druhově bohaté lokality na okraji města, které je vhodné
využít k odpočinku a možné doplnit zajímavým mobiliářem. Kromě vhodné údržby je
však důležitá i následná péče o obnovené lokality. K životnímu prostředí samozřejmě patří i starost o odpady. V komisi jsme hovořili
o aktuálních problémech na trhu s druhotnými surovinami, ale i o tom, že je třeba, aby
odpadové hospodářství ve městě, i díky dobře
nastartované aktivitě občanů, směřovalo dále
kupředu. Nejvíce se setkáváme s přáním doplnit sběrná hnízda o další kontejnery na kovy tam, kde ještě nejsou. Příští rok vznikne
nová povinnost třídit jedlé oleje a tuky, které
lze již dnes odkládat ve sběrném dvoře a výhledově bude náročnější se vypořádávat s odloženým textilem, protože jeho množství průběžně narůstá.
Jiří Pykal

Zastupitelský klub Společně pro Telč
Přijďte se zeptat na cokoliv, co vás zajímá, a diskutovat o věcech, o kterých bude rozhodovat
zastupitelstvo na svém červnovém zasedání. Přijít za námi můžete opět 14. června v 17 hodin
na radnici do zasedací místnosti č. 4 v prvním patře.
Jiří Pykal, Hana Hajnová, Petra Kujínek Polodnová, Helena Tomíšková a Petr Vařbuchta, zastupitelé

Poklad opět v prodeji na IC radnice

Dějiny Telče v díle místních historiků
Jan Kypta: Stručný dějepis města a panství Telče ● Jan Beringer a Jaroslav Janoušek:
Město a panství Telč ● Josef Rampula: Pověsti a názory o vzniku Telče v nejstarší době
● Josef Rampula: Telč – původ a vývoj náměstí ● Josef Rampula: Cech sladovnický
● Miloš Drdácký: Zasvěcený doslov editora a vydavatele celého souboru.
„Poklad“ pro každého, kdo se zajímá o historii Telče v jednom vázaném svazku.
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Volby do EP.
Vítězové v obcích
Bohuslavice Piráti
30,61
Borovná
Piráti
34,37
Černíč
KDU-ČSL
50,00
Dolní Vilímeč ANO
48,14
Doupě
Piráti, SPD, ANO 19,35
Dyjice
ODS
22,22
Hodice*
ANO
22,07
H. Myslová
Evropa společně
25,92
Hostětice
ODS, ANO
15,15
Jindřichovice Piráti, KDU-ČSL 23,07
Kaliště*
Piráti, ČSSD
20,00
Klatovec
ANO
32,25
Knínice
ODS, Piráti
20,68
K. Myslová
Piráti
33,33
Krahulčí
Piráti, ANO
23,42
Krasonice
TOP + STAN
21,56
Lhotka
ANO
23,07
Markvartice
KDU-ČSL
28,88
Mrákotín
KDU-ČSL
16,57
Mysletice
Piráti
22,22
Mysliboř
KDU-ČSL
30,00
Nevcehle
ANO
31,57
Nová Říše
KDU-ČSL
36,91
Olšany
KDU-ČSL
60,86
Olší
KDU-ČSL
33,33
Ořechov
Piráti
33,33
P. Rozsíčka* ODS
21,05
P. Dubenky
ANO
23,80
Pavlov*
Evropa společně
50,00
Radkov
KDU-ČSL
32,00
Rozseč
ODS
29,72
Růžená
ANO
23,07
Řásná
Piráti
27,84
Řídelov
ODS
28,00
Sedlatice
KDU-ČSL
39,13
Sedlejov
ANO
23,94
Stará Říše
KDU-ČSL
21,13
Strachoňovice ODS
23,80
Svojkovice
ODS
28,57
Telč
ODS
17,58
Třeštice*
KSČM
18,00
Urbanov
KDU-ČSL
28,88
Vanov
KDU-ČSL, ANO 25,00
Vanůvek
ODS
22,72
Vápovice
KDU-ČSL
47,36
Volevčice
TOP + STAN, ANO 21,05
Vystrčenovice KDU-ČSL
31,11
Zadní Vydří
KDU-ČSL
35,71
Zdeňkov
KSČM
28,57
Zvolenovice Piráti
29,72
Žatec
ANO
30,30
* označené obce nepatří do správního obvodu Telče
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Policie ČR Telč
informuje
Krádež nafty

Policisté pátrají po pachateli, který odcizil ve Slaviboři ze zaparkovaného traktoru Zetor přibližně šedesát litrů nafty. Místo
činu policisté ohledali a zadokumentovali.

Havárie motocyklu

V pátek 19. dubna došlo mezi Olšany
a Starou Říší k havárii třiapadesátiletého
řidiče motocyklu Aprilia. Po projetí zatáčky na přímém úseku vyjel mimo komunikaci do příkopu, kde havaroval. Při
dopravní nehodě se zranil a ZZS byl letecky transportován do brněnské nemocnice.
Provedenou dechovou zkouškou policisté
u motocyklisty požití alkoholu vyloučili.

Hasičské zprávy
Od 13. dubna do 15. května zasahovala telčská jednotka HZS Kraje Vysočina
u šestadvaceti událostí. V jedenácti případech se jednalo o technické pomoci, při
kterých hasiči prováděli řadu pozoruhodných zákroků. Mimo jiné sundání prstenů
z opařené ruky, odstranění bodavého hmyzu v Žatci, odstranění kočky z elektrického vedení či záchranu malých kachen.
Zasahovali také u pěti dopravních nehod,
u Myslůvky, Řídelova, Svojkovic a dvakrát u Studnic. Zaměstnalo je také devět požárů v lesních porostech, většinou
po pálení větví, ve Zvolenovicích, Myslůvce, Knínicích, Lhotce a Mysliboři. Nej-

rozsáhlejší požár vypukl 17. dubna u Řídelova. Zasáhl 5 ha lesa. Na jeho hašení byla
vyžádána i letecká hasičská služba. Zasahovalo při něm 56 hasičů z deseti jednotek.
Následující den byly v odpoledních hodinách zasaženy další dva hektary na přilehlém porostu a opět byla k hašení povolána
letecká technika. V tomto případě zasahovalo 66 hasičů z deseti jednotek. Jednotka z Telče provedla také jedno prověřovací
cvičení na záchranu dvou osob z telčského
podzemí. Tento typ zásahu je velice fyzicky náročný vzhledem ke složitým podmínkám, ale hasiči jej zvládli úspěšně.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Řídil s alkoholem a navíc nemá
řidičák

V neděli 21. dubna zastavili policisté po jedenácté hodině dopoledne na silnici u Krahulčí Škodu Felicii, která jela
ve směru na Mrákotín. Řidič při kontrole
nepředložil řidičský průkaz. Policisté zjistili, že osmatřicetiletý muž ho nikdy nevlastnil. Provedli u něho dechovou zkoušku a naměřili mu 0,54 promile alkoholu.
Obdobnou hodnotu u něho ukázala také
opakovaná zkouška. Policisté mu zakázali
pokračovat v další jízdě. Muž je podezřelý
ze spáchání závažných přestupků na úseku dopravy.

Přes uložený zákaz řídil

V pondělí 6. května prováděli policisté dohled nad bezpečností silničního provozu
v Dačické ulici. Kolem půl jedenácté dopoledne zastavili vozidlo VW Crafter, které jelo ve směru na Dačice rychlostí přes
70 km/hod. Při kontrole muž nepředložil
řidičský průkaz. Policisté zjistili, že se jedná o jednadvacetiletého muže z Vyškovska, který má od letošního února uložený
zákaz řízení všech motorových vozidel,
a to až do jara roku 2020. Dechová zkouška u něho byla negativní. V další jízdě již
řidič nesměl pokračovat.

Nález uhynulých dravců

V sobotu 11. května přijali policisté oznámení, že v katastru Kostelní Myslové byla
nalezena dvě uhynulá mláďata orla mořského u pokáceného stromu, na kterém bylo hnízdo. Policisté místo ohledali, zadokumentovali a provedli v lokalitě šetření.
Případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného nakládání
s chráněnými volně žijícími živočichy.
Podle zprávy npor. Mgr. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
Celou policejní informaci najdete v Listárně TL.
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4. června slavnostně otevřeli R. Fabeš a P. Komín se senátorem M. Vystrčilem přístavbu
hasičské stanice v Luční ulici. Ta bude výhradně sloužit telčské jednotce sboru dobrovolných hasičů. Investici za 3,5 mil. Kč z převážné části financovalo město.

Foto: foto IJ a archiv hasičů

Nepořádek
jim není lhostejný
V Listárně TL si můžete přečíst celý dokument s názvem VÝZVA K OBČANŮM
MĚSTA TELČE. Manželé Věra a Pavel
Kaupovi se v ní obrací na spoluobčany,
aby udržovali čistotu a pořádek ve městě
a jeho okrajových částech. Zvlášť zmiňuji (zmiňují) opakující se nepořádek okolo
cest na Oslednicích u Staroměstského rybníka a židovského hřbitova směrem k silnici na Novou Říši. Připomínají spoluobčanům dobře fungující sběrný dvůr v areálu
Služeb Telč v Radkovské ulici, kde lze odpad zdarma odložit, a také apelují na město na zvýšení počtu odpadkových košů
okolo Staroměstského rybníka. Svůj občanský apel doplnili fotografiemi nepořádku, z nichž jednu zařazujeme.

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.

17. 6.
18. 6.

IV.
19. 6.
V. - VI. 20. 6.

Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II
– ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu,
IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní
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Vzpomínáme na 20. století

Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Rosnay: Klíč k minulosti; Jacobs: Venkovské sídlo; Skočílková: Violka; Hunter: V temnotě; Murakami: Komturova
smrt; Overton: Za zdmi; Tudor: Kříďák;
Beňová: Dotek touhy; Braunová: Děsivé
odhalení; Strandberg: Domov; Simon:
Krása a jed oleandru; May: Ochráním tě;
Kutscher: Goldstein; Kearney: Den, kdy
jsem tě ztratila; Gregory: Tři královny;
Paris: Přiveď mě zpátky; Mornštajnová:
Tiché roky; Palán: Miss exitus; Harasimová: Potemnělý ráj; Vondruška: Husitská epopej. 1472-1485: za časů Vladislava
Jagellonského; Hanišová: Rekonstrukce

Naučná

TO MUSEL BÝT FOTBAL! Zcela zaplněná dnes již neexistující tribuna na stadionu
pod sokolovnou i přilehlé ochozy sledovala v létě 1962 utkání telčských fotbalistů s mužstvem herců a členů štábu právě v Telči natáčeného filmu Až přijde kocour. Pokud je vám
povědomý muž u mikrofonu, nemýlíte se. Není to nikdo jiný než známý herec Karel Efa.
Za poskytnutí snímku děkujeme panu Robertu Jackwerthovi.

Připomínáme si
28. června 1889 se v Telči narodila Marie Kopřivová (+ 10. 9. 1960, Dačice).
Absolventka známé školy pro dívky Vesna
v Brně působila poté jako učitelka ve Vídni a později v Praze. V roce 1922 založila v Telči v bývalé Tomáškově továrně
ve Štěpnici (dnes Dětský domov) hospodyňskou školu. Díky spolupráci s poslancem Františkem Staňkem se jí podařilo
zakoupit pozemek v Batelovské ulici a postavit na něm nový moderní objekt školy
(1938). Autorka stále aktuální práce Zužitkování medu v domácnosti (1961).
Podle Kdo byl kdo, biografický slovník
osobností Telčska, Muzejní spolek a Telčské listy, 1996

POZOR ZMĚNA
Půjčovní doba městské knihovny
a Knihovny UC v červnu až srpnu
Po, St 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Pá 8.30 – 12.00
Knihovna Univerzitního centra MU,
rodina a kamarádi
srdečně zvou na vernisáž výstavy

Tomáš Mejdrech in memoriam
sobota 22. června od 16 hodin
Výstava potrvá do 31. srpna
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Dovolená
v Knihovně UC
7. až 14. června

Představujeme

Bohemo-Moravica
Montana Ilustrata
Bohemo-Moravica Montana Ilustrata, volně přeloženo Českomoravská vrchovina
vzdělaná, je nová ediční řada jihlavského
nakladatelství ALCUS. To v ní slibuje přinášet portréty významných (a většinou pozapomenutých) představitelů vzdělanosti
spojených s regionem Českomoravské vrchoviny. Jako první osobnost zařadilo nakladatelství v závěru loňského roku práci
Martina Hemelíka st. věnovanou Šimonu Partlicovi ze Špicberka (1590, Třešť
– 1640, Trenčín). Renesanční učenec, matematik, astronom a filosof Šimon Partlic
je nejen nejvýznamnější rodák našich severních sousedů, ale určitě také významná osobnost regionu. Nová publikace byla
představena veřejnosti na přednášce autora
16. května v jihlavském muzeu. Nový vydavatelský počin navazuje na dřívější ediční řadu Vysoké školy polytechnické Iglavia
Docta (Učená Jihlava).
/z/

Emmert: Zrození republiky; Pajalunga:
Hravá jóga; Mühlfeit: Odemykání dětského potenciálu; Chapman: Pět jazyků lásky;
Klápště: Dějiny Česka; Svoboda: Zelenina
z ekozahrady

Dětská

Groening: Simpsonovi: komiksové zemětřesení; Hergane-Magholder: Bořek z lesa;
Wechterowicz: Nerozluční přátelé; Peters:
Jasmínčina zvířátka. Káčátko Knoflík; Russell: Deník Mimoňky. Příběhy neskutečný narozkový frašky; Dinosauři; Flanagan:
Hraničářův učeň. Souboj na Araluenu; Simon: Darebák David a podivná zvířata
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky knihovny NPÚ
Malíř: Dějiny Moravy: Morava na cestě k občanské společnosti; Semotanová:
Atlas der Länder der Böhmischen Krone; Brenišínová: Dějiny umění Latinské
Ameriky; Vlnas: Praha barokní; Zouhar
– Polehla: Přehled církevní historiografie
na Západě do konce osvícenství; Lenderová: Z dějin české každodennosti; Beranová: Jídlo a pití v pravěku a ve středověku
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Novinky Knihovny UC
Barrow: Sto důležitých věcí o umění a matematice, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte); Solařík: Jan Švankmajer; Blažek: Akce
„Sever“(1. a 2. díl); Verner: Abúsír: v srdci pyramidových polí; Novák: Peklo v duši:
deprese a mánie; Snyder: Tyranie: 20 lekcí
z 20. století; Svatošová, Palán: Neboj se
vrátit domů; Palán: Miss Exitus
Pro TL připravuje Ilona Martinů
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Červen
v Univerzitním centru
● Setkání fotochemických skupin, pořádá Ústav chemie MU ad. - 31. května –
2. června
● Výjezdní zasedání Studentské komory
Akademického senátu MU, jednání se zúčastní i nový budoucí rektor MU Martin
Bareš, 1. – 2. června
● Letní škola pro pedagogy, pořádá Kraj
Vysočina, 3. – 5. června
● Konference 16th Youth Symposium on
Experimental... pořádá Institut teoretické
a aplikované mechaniky Akademie Věd
ČR, 5. – 8. června
● Soustředění Fakultní divadelní společnosti Právnické fakulty MU, 8. - 10. června
● Vzdělávací konference Fakulty informatiky MU, 12. – 14. června
● Pracovní porada projektových manažerů
Kraje Vysočina, 17. – 18. června
●Letní škola pro pedagogy, pořádá Kraj
Vysočina, 19. – 21. června
● DOK. Incubator 2019 – workshop dokumentárních filmů, 22. – 30. června
● Výtvarný plenér 2019 MU, 1. – 8. července
PRO VEŘEJNOST:
● Přednáška Romana Lavičky, pořádá
NPÚ, 6. června od 18:00
● Divadelní představení Fridricha Dürrenmatta Návštěva staré dámy, pořádá Fakultní divadelní společnost Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 9. června
od 19:00 v Historickém sále UCT
● Koncert Symfonického orchestru ZUŠ
Jihlava a dětských sborů, nádvoří UCT,
16. června
● Přednáška Jaroslava Čechury o Václavu
IV., 19. června, 18:00
DALŠÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO VEŘEJNOST: kurzy jógy, pilates,
meditace, Ženské kruhy, Divadlovník pro
děti, kurzy kreslení pro dospělé, bližší informace Lucie Zemanová, tel. 731 404 899
Podrobnější informace o všech akcích jsou
k dispozici na internetových stránkách nebo u Jaroslava Makovce, ředitele UCT, tel.
777 119 220.
www.uct.muni.cz
Pro TL připravil Jaroslav Makovec

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu;
567 112 407, 567 112 408
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ZÁŽITEK. Koncert Symfonického orchestru Masarykovy univerzity v sobotu 18. května na náměstí byl nejen nevšedním zážitkem, ale také důkazem dobré spolupráce města
s univerzitou.

Foto: Archiv UCT

V Univerzitním centru

Letní jazykové kurzy
angličtiny
Již po čtrnácté pořádá Jazyková škola FFMU letní kurzy angličtiny v Univerzitním centru Telč. Letos se budou konat
od 28. července do 2. srpna. Zaměří se
na zlepšení komunikačních dovedností, rozšíření slovní zásoby a zdokonalení vašich schopností rychle a správně reagovat. Výuka probíhá od 9:00 do 13:45,
v kurzech učí profesionální a kvalifikovaní
lektoři s mnoha lety praxe. Více informací najdete na www.jazykovka.phil.muni.
cz nebo u Jarmily Svobodové na tel. čísle 606 036 043.

Závěrečný koncert
ZUŠ Telč
Koncertem si připomeneme 70. výročí
školy. Vystoupí naši žáci, kteří se po absolvování dál věnují hudbě. Pozvání přijali
Ludmila Nechvátalová, Eliška Leitkepová,
Tereza Svobodová, Veronika Krejčířová,
Martina Janková, Jolana Novotná, Ivana
Moravcová a jejich hosté. Koncertem bude provázet ředitel školy Lubomír Zadina.
Koncert se uskuteční v pátek 21. června
od 19 hod. v sále ZUŠ.

Divadelní představení
Fridricha Dürrenmatta

NÁVŠTĚVA
STARÉ DÁMY
Fakultní divadelní společnost Právnické
fakulty Masarykovy univerzity

9. června od 19:00
Historický sál Univerzitního centra

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro – Památky kolem nás

Přednáška 6. června

Dvoulodní gotické
kostely
Roman Lavička

Václav IV.
(+16. 8. 1419)
prof. Jaroslav Čechura

19. června

Obě přednášky
v Univerzitním centru v 18 hod
Jezuitská kolej
TL 6/2019

Za kým do Telče? I za Komenským!
Zvedni hlavu! I tímto pokynem se dá uvést
následující příspěvek. Mnoho procházejících náměstím Jana Kypty, domácí nevyjímaje, nezabloudí pohledem do nejvyšších pater západní stěny jezuitské koleje,
dnes Univerzitního centra MU. Od roku
1906 ji zdobí jeden z mála závanů secese
do Telče, sgrafita malíře Václava Hübschmana (1886 – 1917). Na tom spodním zachytil autor fikci o založení města Přemys-

A to nejen v Česku, ale i v zahraničí. Práci připravuje historik Karel Rýdl, prorektor
Univerzity Pardubice a autor řady prací věnujících se především historii vzdělávání.
Telč bude v publikaci určitě zařazena, díky zmíněnému sgrafitu, odpověděl na dotaz
TL profesor Rýdl a dodal, sgrafito je mimořádné tím, že je autorské, zatímco na řadě
škol ze stejné doby byly umístěny většinou
busty již tehdy vyráběné průmyslově. A tak

lem Otakarem II. Pro to druhé, s Janem
Amosem Komenským, platí: Jen v Telči
je možné vidět učit Komenského na jezuitské koleji. Příběh jako od Václava Hájka z Libočan. Ale také. Dílo, které Telč dostane do připravované publikace mapující
vizuální podobu Učitele národů ve veřejném prostoru s důrazem na výtvarné práce.

obdivuhodný počin našich předků, kteří i v době velkého nedostatku finančních
prostředků na nákladnou přestavbu zdevastovaných kasáren (koleje) na měšťanskou
školu na začátku minulého století našli odvahu a nechali její fasádu vyzdobit sgrafity
od významného pražského umělce, bude do
Telče přivádět další návštěvníky.
/z/

Varhany u sv. Víta ozvučí
i píšťala od Rotary Telč
Telčští rotariáni se přihlásili k výzvě Nadačního fondu Svatovítské varhany a významnou finanční částkou přispěli k jejich pořízení. Stali se „mecenáši“ jedné z větších píšťal, která
v I. manuálu bude v rejstříku Gamba 8´svým
tónem Cis přispívat k majestátnosti liturgie
v rámci jedinečného zvuku nástroje. Jméno
města Telče a Rotary tak bude spojeno tímto
počinem pro současnost, a zejména budoucí
generace, na jednom z nejposvátnějších míst
české historie a státnosti v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. TL o chvályhodném
počinu Rotary klubu Telč informoval jeho předseda Ota
Kovář. Katedrála sv. Víta, hlavní chrám celého Česka, čeká
na důstojné varhany prakticky
od svého stavebního dokončení
v roce 1929. Současný nástroj byl
od té doby považován za provizorní. Jenže...
Pohnuté události uplynulých devadesáti let pořízení nových
varhan vůbec nepřály. Až současný arcibiskup, kardinál Dominik Duka, našel odvahu
tento stav změnit. Díky jemu vznikl Nadační
fond Svatovítské varhany, který si vzal za cíl,
aby 15. června 2020, na svátek sv. Víta, dostala katedrála darem varhany nové. Jejich
zhotovitelem je španělská firma Gerharda
Grenzinga, která uspěla v náročném výběrovém řízení.
Podle TZ

Velká Lhota:

Koncert při svíčkách
s africkými bubny

Foto: oba snímky Pavel Boček
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Tradiční večerní koncert při svíčkách se
uskuteční v horním kostele Evangelického
tolerančního areálu ve Velké Lhotě v sobotu 8. června od 21 hodin. Vystoupí domácí
komorní pěvecký sbor Festivia Chorus (řídí
MgA. Jitka Čudlá) s hostem, panem Reinhardem Puchingerem (AT). Ten je výrobce afrických djembe a šamanských bubnů, na které je i vynikajícím hráčem. Společně s ním
vystoupí i hostující bubeník Martin Rychlík
z Dačic. Kostel bude pro veřejnost otevřený
od 20:30 hodin.
Podle TZ
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Křídla ZASTÁVky vyhrála
v celorepublikové soutěži
Tým nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka ve Slavíčkově ulici se zapojil do celostátní soutěže Srdce s láskou
darované. V konkurenci 116 účastníků vy-

Vítězná kompozice.

Foto: Archiv Charita

hrál hlavní cenu poroty! Ta byla složena ze
známých osobností, mimo jiné herců Martina Dejdara a Jiřího Lábuse, nebo předsedy
Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Její hlasy zajistily ZASTÁVce první cenu, dárkový certifikát v hodnotě 40 tis. Kč na zřízení a instalaci systému Ámos Vision, volné
vstupenky do všech expozic Muzea a galerie
Orlických hor, originální balíčky výtvarných
potřeb pro každého člena kolektivu a mnoho

Policie varuje

dalších hodnotných cen. Cílem soutěže byla
výroba srdce pro své blízké. Účastníci soutěže si mohli zvolit člověka ve svém blízkém
i vzdáleném okolí, který by si srdce zasloužil za nějaký mimořádný čin, nebo mohli srdíčkem podpořit někoho v nelehké situaci.
„Myšlenka soutěže nás zaujala, nadchli jsme
pro ni klienty a vymysleli text, který popisuje
příběhy, se kterými se v našem NZDM často
setkáváme. Chtěli jsme, aby se teenageři zamysleli nad tím, co pro ně znamená přátelství,“ vysvětlila Monika Smejkalová, zástupce vedoucí ZASTÁVky, a upřesnila, „mladí
lidé, kteří k nám chodí, se často setkávají
s problémy s vrstevníky, s problémy v rodině, jako je rozpad manželství rodičů, časté
stěhování, konflikty se sourozenci. Není výjimkou, že jejich rodiče neplní své rodičovské
povinnosti, a proto hledají pochopení, oporu
právě u pracovníků ZASTÁVky. Ti se jim snaží vytvářet takové podmínky a prostředí, aby
si byli co nejvíce rovni a co nejméně ohroženi rasismem a srovnáváním majetkových
poměrů.“ Možná právě proto „srdce“ vyrobené v ZASTÁVce teenageři věnovali právě zaměstnancům nízkoprahového zařízení a vzkázali jim: Smyslem těchto křídel je
poděkovat pracovníkům za to, kolik času
a energie nám věnují. Oni jsou pro nás ti,
kteří nám svá srdce otevírají a s láskou darují. My jim za to darujeme tato křídla, aby nikdy nezapomněli na to, jak moc si jejich práce vážíme.
Pro TL Barbora Živná, Charita Jihlava

Vloni tři mrtví cyklisté, 130 zraněných...
Cyklistická přilba je nejdůležitějším prvkem při jízdě na jízdním kole. Základní příčina zranění či úmrtí cyklisty je způsobena
poraněním hlavy, uvádí v tiskové zprávě
nprap. Martin Hron z krajského ředitelství
policie k letošní cyklistické sezóně. Zároveň připomíná:
Cyklisté často zapomínají na svoji bezpečnost a vyjíždějí na kole bez řádného vybavení, zejména bez osvětlení jízdního kola.
To musí být vybaveno vpředu odrazkou bílé barvy, vzadu odrazkou červené barvy
a oranžovou odrazkou na obou stranách
pedálu. Za nesplnění zákonné povinnosti
týkající se předepsané výbavy jízdního kola hrozí cyklistovi na místě silniční kontroly pokuta v příkazním řízení až do výše
2000 korun. Ve výbavě jízdního kola nesmí chybět dvě funkční, na sobě nezávislé
brzdy. Za snížené viditelnosti musí být navíc jízdní kolo vybaveno světlometem svítícím dopředu bílým světlem. Vzadu musí
být jízdní kolo vybaveno svítilnou červené barvy. Zadní svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy
a může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy. Blatníky, zvonek, kryt řetězu, hustilka a nářadí
nepatří do povinné výbavy jízdního kola
podle právního předpisu, ale jsou doporučené pro jeho provoz. S výbavou jízdního kola také úzce souvisí vybavení cyklisty.
Cyklista mladší 18 let musí za jízdy použít
ochrannou přilbu schváleného typu. Tuto
přilbu musí mít za jízdy řádně nasazenou
a připevněnou na hlavě. Celou tiskovou
zprávu si můžete přečíst v Listárně TL.
Martin Hron v ní také uvádí varovnou statistiku: V loňském roce policisté v Kraji
Vysočina evidovali celkem 149 dopravních
nehod, při kterých měl účast cyklista. Byli při nich tři cyklisti usmrceni, 11 cyklistů utrpělo těžké zranění a 119 cyklistů se
zranilo lehce. U 20 cyklistů policisté zjistili
přítomnost alkoholu.

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč

Luční 625
GPS:49.1787983N, 15.4538292E
tel.:974 266 721, 567 243 633
e-mail:ji.oop.telc@pcr.cz
Klub ZASTÁVka ve Slavíčkově ulici.
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Foto: Ilona Jeníčková

TL 6/2019

S Magdalenou Křenkovou:

Co vlastně dělá umělec?
Ještě do konce června nabízí Městská galerie
Hasičský dům výstavu prací staroříšské výtvarnice a absolventky telčského gymnázia (1985)
Magdaleny Křenkové Florianové. Nejen
o právě probíhající výstavě, ale i o plánech
do budoucna a třeba i o životě umělce na „volné noze“ odpovídá TL na zvědavé otázky.
Jste se zájmem o výstavu spokojená?
Zájem o vernisáž a vlastně celou výstavu mě
mile překvapil. Z mnoha setkání při jejím zahájení mám dodnes radost. A to se ještě hodně lidí omluvilo, že zrovna v tu dobu nemohou. Opravdu z té zaplněné galerie jsem byla
v úžasu. I kdyby potom nebylo už nic, byla
bych spokojená. Všem moc děkuji za vytvoření báječné atmosféry a projevený zájem
a náklonnost k mým obrazům. Pár lidí se „naklonilo“ hlouběji, takže vystavovaný soubor
obrazů se trochu zmenší. Návštěvníci se i dále objevují a občas zanechávají vzkazy. Milé
čtení … Zatím nic jadrného tam „nepřistálo“.
Zaznamenala jste ohlas, který Vás příjemně překvapil?
Vedle zájmu o obrazy mě také velmi těší
vstřícné reakce na moji poezii.
Telčská výstava ještě neskončila, ale... Vaše
další projekty v dohledné době?
Rozhodně budu pokračovat v započatém staroříšském Street artu. Obrazy se budou příležitostně objevovat venku před domem. Na léto mám rozjednanou výstavu, o kterou bych

moc stála, ale není to zatím jisté. Takže nechci
jmenovat. I když miluji vesnici, mám potřebu
širokého světa a ten bezesporu poskytují internetové galerie, sociální sítě… Takto se dá
vystavovat z domu a to mě hodně baví. Díky tomu jsem potkala i báječné lidi a získala
zakázky. Otevírám prázdninové letní výtvarné kurzy ve Staré Říši, takže se nadšenci můžou hlásit. Podle zájmu kurzy budou zaměřené na grafiku, kresbu a akvarel. A mé obrazy
ve verších budou k přečtení ve sbírce poezie
pod názvem Kladina, která je na cestě k podzimnímu vydání.
Je něco, co Vás zaskočí?
Zmíním jedno. Když někdo vidí plno mých
obrazů a zeptá se, co dělám. Celých 32 let mé
tvorby mě zaráží, jak je umělecká činnost degradována na zábavu, nebo na nic. Od toho se
pak odvíjejí i občasné kuriózní scénky při obchodních jednáních.
Být na volné umělecké noze není asi snadné?
Je to neustálé dobrodružství. Někdy až moc.
A občas je to opravdu nelehké. Ale ten široký nepopsaný prostor přede mnou, volnost
v rozhodování, zodpovídání se sám sobě,
mě neobyčejně inspiruje, dává chuť do života a umožňuje neustálý růst. Je to to, co mi
otevírá tvořivost a činí můj život smysluplný.
A rána jak jsou krásná. A jaký jsem bezva šéf
i kolega.
/z/

HUMOR. Ten Magdaleně Křenkové Florianové nechybí. Autoportrét s kočkami.

12. - 17. srpna letní Kocouření
Moc rádi tímto zveme ke spolupráci všechny nadšence, spolky a sdružení ať už z Telče, či okolí k tvorbě letního programu Kocouření pod pracovním heslem „Telč sobě“. Budeme si hrát,
objevovat a vlastně se maličko i vzdělávat. Výsledkem tohoto radostného konání bude nejen
pestrý průvod v rámci Historických slavností v Telči, ale hlavně společné letní divadelní představení na náměstí ve dnech 16. a 17. srpna letošního roku. Intenzivně se budeme připravovat
týden před konáním - prezentací společného dílka v Panském dvoře. Těšíme se na všechny
spolky i jednotlivce. Za všechny, kdo už se k nám přidali, zve Petr Píša, koordinátor Kocouření.
TL 6/2019

Zámecké depozitáře
vydávají své poklady
V rámci inventarizace depozitářů telčského
zámku byly v nedávné době nalezeny staré herbářové sbírky. Při bližším zkoumání se
ukázalo, že část z nich má mimořádnou hodnotu, a to nejen historickou, ale i vědeckou.
Sběratelem byl rakouský botanik Dr. Bruno
Wohlmann, který působil na zámku u šlechtického rodu Podstatských jako vychovatel dětí. Větší část rostlin v nalezeném herbáři byla nasbíraná v jeho domovině v okolí
Vídně. Z Telče a jejího blízkého okolí pochází přibližně 1/3 sběrů, které zde byly sebrány
kolem roku 1854. Sběratel byl botanik znalý řemesla. Rostliny byly nejen právně určeny, ale také nechybělo místo a rok sběru, což
rozhodně není u takto starých herbářových
dokladů běžné. Nalezená sbírka představuje

naprosto unikátní doklad o tom, jaké rostliny
rostly v okolí Telče v polovině 19. století. Zároveň jde o nejstarší dochovaný soubor sběrů rostlin z Českomoravské vrchoviny vůbec.
V herbáři B. Wohlmanna byly zaznamenány například v současnosti výjimečně vzácné
polní plevele (koukol polní, kokrhel luštinec)
nebo v celé České republice vymírající mokřadní rostliny jako rozchodník huňatý. Sbírka
je cenným dokladem o výskytu řady dnes výjimečně vzácných druhů rostlin, které již minimálně mnoho desetiletí v Telči a jejím okolí nerostou. Na souboru sebraných druhů je
velice dobře vidět, jak dramaticky se krajina
kolem nás proměnila. V rámci projektu IROP
- Růže Vysočiny bude vybudované zámecké
muzeum v prostorách jižního paláce zámku
(kde sídlilo donedávna Muzeum Vysočiny),
kde budou vystaveny skeny těchto herbářů v jedné z místností, která se bude zabývat
sbírkami posledních majitelů.
RNDr. Libor Ekrt, Ph.D. PřF JU v Čes. Budějovicích, Ing. Lucie Bláhová, NPÚ ÚPS
České Budějovice, Lucie Norková, DiS. Zámek Telč
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Bylo...

I V TELČI. Obyvatelé Telče a okolních obcí se 13. května sešli na náměstí Zachariáše z Hradce, aby podpořili kampaň Milion chvilek pro demokracii. Připojili se tak k občanům z více
než 130 měst a obcí z celé České republiky, kterým záleží na demokratických hodnotách státu.
Text: N. Rezková/Foto: T. Kotoun

TRADIČNÍ FOLKLOR V MÁJI

Foto: Ilona Jeníčková

MAŽORETKY SE UTKALY O POHÁDKOVÝ STŘEVÍČEK

Foto: Archiv mažoretek
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SLETY ČARODĚJNIC. Na snímku Ilony
Jeníčkové je ten v Řásné.

11. KVĚTNA 12. VETERÁNSKÁ REVUE

Foto: Ilona Jeníčková

NOC KOSTELŮ. Poprvé „až“ ve Velké Lhotě a v Urbanově.

Foto: Milan Pařil
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Josef Ambrož: Negativní zážitky k cestování patří
Narodil se v Telči, absolvoval zde školní docházku, v roce 1961 maturoval na zdejším gymnáziu, tehdy jedenáctiletce. Pak na čas z Telče
„zmizel“. Nedávno opravil rodinný dům ve Štěpnici a hlavně. Již několik let patří jeho besedy a videoprojekce k nejoblíbenějším programům klubu důchodců. V dalším díle seriálu Lidé mikroregionu představujeme Mgr. Josefa Ambrože.
Vzápětí, co jsem v úvodu použil obrat „zmizel z Telče“, jsem si
uvědomil, jak jsem se „upsal“.
Ano, chtěl jsem se sám proti němu ohradit. To „zmizení“ potká většinu
absolventů gymnázia, protože po maturitě následuje obvykle vysoká
škola, dříve také vojna. U mě bylo navíc o trochu delší, protože profesně jsem zakotvil v Olomouci. Do Telče jsem se ale pravidelně vracel k rodičům, na setkání se spolužáky... Vždy byla mým domovem,
i když jsem žil někde jinde.
Vrstevníci, spolužáci, sousedé tě dobře znají. Ale pro hodně čtenářů je nezbytné: Jaká byla tvá profesní dráha?
V roce 1967 jsem promoval na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci v oboru užitá fyzika. Po vojně a kratším působení ve známém podniku MORA jsem zakotvil na dvacet roků v olomouckém středisku Energoprojektu
Praha. Specializoval jsem se na projekty spalinových cest, odlučovače popílku, odsíření až po stanovení výšky
komínů elektráren a tepláren. Později
jsem se začal více zabývat ochranou
životního prostředí a šíření škodlivých
emisí v ovzduší. Ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem
jsem se podílel na vypracování metodiky výpočtů, která byla úspěšně zavedena do praxe v řadě zemí po celém světě. V roce 1994 jsem se osamostatnil a založil vlastní společnost, která působila ve stejném oboru.
To určitě nebylo snadné rozhodnutí?
To máš pravdu. Nezbytné bylo další vzdělávání, protože technika
a technologie se u nás po roce 1990 vyvíjely nepředstavitelně rychlým
tempem. Abych to laicky přiblížil: Stačí se podívat na auta z té doby
a o pár roků později.
Co to konkrétně pro tebe znamenalo?
Jako jeden z prvních v Česku jsem již v roce 1993 složil zkoušku,
která mě opravňovala pro zpracování dokumentace a posudků o vlivu na životní prostředí, známou EIA. Nezbytné bylo získání několika
autorizací v oblasti životního prostředí a třeba také jmenování soudním znalcem v tomto oboru se specializací na znečištění ovzduší a šíření exhalací.
Zmiň, prosím, pro nás laiky, projekty, které jsi řešil?
Tak to by ti nestačilo vydání TL. Jen namátkou. Odsíření Elektráren
Tisová a Dětmarovice, rekonstrukce Elektrárny Hodonín, ale třeba také, ještě před válkou v Sýrii, hodnocení vlivu na životní prostředí rafinérie v Homsu pro francouzské investory anebo podobnou práci pro
cementárnu Balakeja v Rusku.
Cestování bylo součástí tvého povolání, nebo to byl, resp. je, koníček s velkým K?
Neumím odpovědět jednoznačně. Odpověď „koníček s velkým K“
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musím upřesnit, Všechny mé cesty byly spojeny s poznáním tamní přírody a její ochrany. Takže koníček, ale i poučení, potřebné pro
mou práci.
Kolik zemí jsi navštívil?
V Evropě určitě všechny a prakticky celou střední a jižní Ameriku. Ty
zámořské mám spočítané. 18.
Která země tě nejvíce překvapila?
Galapágy. Nejen pro nedotčenou přírodu, ale i proto, že jsem 3 roky
čekal na vízum. Ekvádorská vláda se tak snaží redukovat počet turistů
na přijatelnou míru. Mimochodem, od roku 1978 jsou celé na seznamu Unesco.
Na který zážitek stále vzpomínáš?
Určitě Amazonský prales. Pro jeho rozlehlost a světovou jedinečnost.
A naopak. Který bys nechtěl znovu prožít?
Negativní zážitky k cestování patří. Neeviduji si je. Co nás v některé
zemi zaskočí, může být pro domácí běžnou záležitostí. Každý, i nepříjemný zážitek, cestovatele nějak obohatí.
Je nějaká země, kterou bys chtěl ještě navštívit?
Tady nebudu neskromný. Kdybys to dokázal zařídit... Komodory,
součást Malajsie. Ještě dnes tam můžeme potkat šestimetrové ještěry, vlastně varany. Oprávněně se název ostrova Komodu překládá jako Ostrov draků.
V rozhovoru, který vedeme česky, se nám střídají země, světadíly.
Jazyková vybavenost v naší generaci je často...
Ovládám francouzštinu, němčinu a ruštinu. Domluvím se anglicky
a španělsky.
Měnil jsi postupně, dáno vývojem doby, techniku pro dokumentaci cest, nebo jsi, třeba u fotografie, zůstal některé věrný?
Nejsem fotograf „umělec“, ale dokumentarista. Takže od filmové kamery Meopta Super 8 jsem přešel na digitální kameru Sony a od Flexarety na digiaparát Sony.
Při tvém vytížení to je spíš nepatřičná otázka. Máš ještě jiného koníčka, zálibu?
Pro někoho to je „trest“, ale pro mě je to druhý koníček. Všechny své
cesty sám dokumentačně zpracovávám. Natáčím, stříhám, namluvím,
doplním hudbou...
Prozradíš, jakou videoprojekci připravuješ pro příští sezónu?
Asi po cestopisných projekcích z celého světa některé překvapím. Bude se jmenovat Moje rodné město Telč. Myslím, že takové téma k mému věku patří.
Na tuhle otázku starší čtenáři určitě čekají. Tvému otci vděčí
za to, že je, nejen na jedenáctiletce, ale i v základní škole, naučil
velmi dobře českou gramatiku i sloh. Zdědil jsi po něm podobný
vztah k mateřskému jazyku?
Nepotatil jsem se. Bližší mi byla vždy matematika a fyzika. Ale jednoho našeho syna, svého vnuka, tak připravil na zkoušku z českého jazyka, že svými znalostmi překvapil zkoušející na gymnáziu.
Za rozhovor, ve kterém jsme si jako spolužáci ze základní školy tykali,
poděkoval O. Zadražil
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Kosení na Mrzatci 2019
Tradiční kosení rašelinné loučky u rybníka Horní Mrzatec letos pořádá telčský Spolek Javořice v sobotu 22. června. Jako vždy
je zvána i veřejnost, kdokoli se může připojit kdykoli během dne od osmé hodiny ráno do odpoledne. A nejen kosení potřebuje
loučka - procvičíme i hrábě a svaly při odnášení posečené trávy a také zredukujeme
nálet. Nemůže chybět ani opékání klobásek
na ohni a jako bonus koupání v rybníce.
Určitě nezapomeňte na pracovní rukavice a holínky nebo vysoké boty. Podmáčené
louka se umí v případě dostatku vody pěkně
„rozhoupat“. Vítány jsou vlastní kosy a dřevěné hrábě, ale v menším počtu máme nářadí vždy k zapůjčení. Klobásek budeme mít

dostatek pro všechny a pro sekáče v letním
parnu i nealkopivo či vodu z nedaleké Čejkovny. Pro nováčky – cesta vede po modré
turistické značce od tábořiště ve Lhotce směr
Mrákotín a loučku pak najdete nedaleko přítoku rybníka Horní Mrzatec. V péči o rašelinnou loučku, kde se vyskytuje unikátní
květena a společenstva, hmyz, ptáci a obojživelníci, je nezbytná pravidelná údržba. Tato
dobrovolnická, zážitková akce pro každého,
včetně celých rodin, proběhne letos již poosmé a koná se za každého počasí. Podrobnější informace na telefonu 602 725 509.
V rámci „Akce pro přírodu“ kosení podporuje Kraj Vysočina a KOUS Vysočina.
Jiří Pykal, Spolek Javořice

Muzeum hledá dokumenty. O listopadu 1989
V letošním roce 2019 si budeme připomínat 30. výročí Sametové revoluce a k této
příležitosti chystáme výstavu. Prosím proto
všechny, kteří mají z této doby jakékoliv dokumenty nebo fotografie o jejich zapůjčení.
Předměty můžete donést do telčského muzea,
které je v současné době ve 2. patře v Univerzitním centru Masarykovy univerzity, bývalé jezuitské koleji. Otevřeno je ve všední dny
od 9 do 15 hodin.
Helena Grycová Benešová

Mikroregionální střípky
Třeštice

15. 6. Pouťový fotbalový zápas
Od 15.00 hodin na fotbalovém hřišti –
Třeštice - Cheb
Od 20.00 pouťová zábava v KD
Hraje: NUKLEÁR
16. 6. Pouťová mše
od 10.00 hodin v kapli sv. Antonína
23. 6. Soutěž mladých hasičů
Od 13:00 hodin na fotbalovém hřišti
Pořádá SDH Třeštice

Mrákotín

1. 6. Pohádkový les
Start od 13.30 do 14.00 hodin V Hoře
Pořádá: Městys Mrákotín a Mrákotínské
baletky tradiční

Nová Říše

TOLIK TRÁVY bylo potřeba loni po kosení loučky z ní odvézt.

Foto: Jiří Pykal

12. 6. Opravdový crossover – 20 let
Epoque Quartet, od 19.00 v koncertním
sále premonstrátského kláštera
Koncert v rámci Mahlerova festivalu

Stará Říše

Humanitární sbírka
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 15. 6. od 9
do 12 hodin v prostorách bývalého školního statku. Přístup do objektu je pouze
zadní branou z ulice Batelovské a stále
přímo po místní komunikaci. Místo sběru
je označeno logem Charity. Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové, saka),
přikrývky, lůžkoviny, ručníky, plyšové
hračky, pouze nové boty. Prosíme, věci noste v pevných obalech (krabice, pytle). Další možnost odevzdání šatstva je
ve Sběrném dvoře.
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552
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Slavata triatlon tour
U rybníka Roštejn se 23. května konal za rekordní účastí 135 závodníků tradiční dětský
závod pro dobrou věc, Slavata triatlon tour.
Všichni si užili úžasnou atmosféru, kterou
jim vytvořili rodiče a vychovatelé z dětských
domovů Telč, Hrotovice, Jemnice a Budkov.
Triatlonista a filantrop Tomáš Slavata rozdal
trika Staň se Hrdinou, kosmetické balíčky
Manufaktura a dvě horská kola Author. Jedno putuje do Dětského domova Telč a druhé do azylového domu Na počátku v Telči.
Zdravá lahev® děti vybavila na další cesty
na kolech a Emco dodalo energii. Velké poděkování za úpravu terénu patří Statku Telč.
Markéta a Lukáš Mazalovi,
pořadatelský Camp U Roštěnky

22. 6. v 11 hod. Extraliga ČR v požárním
útoku

Krasonice

23. 6. v 9:30 Extraliga ČR v požárním útoku

MICHAL DAVID
Open Air Tour 2019 TELČ
Zámecký park

7. června 19:00 hod
Host: Sagvan Tofi

Vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji v síti Ticketportal,
na Informačním centru Městského úřadu
Telč a na pokladně zámku.
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Stavební

TAM, KDE BYL... „RANČ“ na Panských nivách.

TAM, KAM SE PODÍVÁ MÁLOKDO.
Střecha nového traktu SeniorCentra v Batelovské ulici.

PIVOVAR DOSTAL NOVOU STŘECHU. V Panském dvoře.

UFO? Ne, mobilní úpravna stavebního odpadu v zadní části Panského dvora.
TL 6/2019

Foto na této straně Pavel Boček

JEN PRO TY BEZ ZÁVRATĚ. Pohled
do budoucího parku SeniorCentra SeneCura.
str. 15
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Sloupek nejen pro muže píše Jan Kaleta alias Zachariáš z Hradce

O mladých aktivních přátelích umění
Od svých patnácti let jsem fandou filmového umění. A na několika různých místech
své životní pouti – od Těšína přes Ostravu jsem navštěvoval filmové kluby. V osmdesátitisícové Karviné jsme ho dokonce s kamarádem před lety zakládali. Pak jsem přesídlil
na jih a za svůj domov adoptoval Vysočinu.
Ovšem v Telči už dost dávno zaniklo i běžné kino…to mě mrzelo a chybělo. Teď mě
příjemně překvapilo, že došlo k jeho částečnému vzkříšení. Filmový klub v Telči založil student FAMU David Dittrich. Je sice rodákem z Kamenné na Jihlavsku, ale k Telči
má vztah díky své aktivní účasti na festivalu
Prázdniny. Jeho první letní promítání se loni
líbilo i řediteli Univerzitního centra Jardovi
Makovcovi, v němž našel spřízněnou uměnímilovnou duši s pochopením pro organizaci obdobných aktivit. S Davidem se dohodli,
že by bylo dobré promítání náročnějších filmů v Telči zavést natrvalo. I stalo se. Od začátku tohoto roku pravidelně v pátky funguje v Univerzitním centru Filmový klub.
Zatím nás tam chodí jen pár, ale doufám,
že se „filmáč“ uchytí a že si ho oblíbí více
našich spoluobčanů. Mimochodem - David získal vztah k filmu i díky svému podílu na pořadatelství Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Ten zase
vznikl a rozvinul se před lety z iniciativy tehdejšího studenta gymnázia Marka Hovorky.
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Z festivalu se časem stala nejvýznamnější
událost svého druhu ve střední Evropě a já
jsem tiše pyšný, že jsem mohl tehdy Markovi při těch začátcích alespoň trošku díky své tehdejší práci pomáhat. A snad se
i skamarádit. Nejčerstvěji mě potěšil v Telči jiný mladý aktivní člověk - Jakub Myslín. Před časem jsem ho poznal, když v létě brigádně pomáhal v hostinci U Marušky.
Ač původně Pražák nějak se zabydlel v našem městě. Vídával jsem ho letmo, později s kočárkem a sympatickou ženou. A jelikož jsem povídavý, aj nějaké to slůvko jsme
prohodili. Nedávno jsem si všimnul, že si
ve starším domečku naproti hřbitovu U sv.
Anny pořídili sympatický obchůdek s uměleckými drobnostmi. Od června budou otvírat v bývalé synagóze Na Parkaně obrazárnu
s kavárnou. Mám z toho radost, zase vznikne
místo, kde se budou moci potkávat zajímaví lidé… Dnešní mladí tak navázali na dřívější a dodnes trvající aktivity členů kulturního spolku Oblast, kteří připravují už více
než čtvrtstoletí letní výstavy a jiné kulturní
akce ve skromných podmínkách židovského
hřbitova na Oslednicích. Tak si říkám – není
podstatné, odkud jsou a jakého věku. Ale baví a těší mě kreativní přátelští mladí lidé, kteří mají potřebu se scházet a předávat něco ze
svého zaujetí, radostí a tvořivosti i jiným lidem ve svém okolí.

K-centrum pomáhá
i klientům z Telčska
V dubnu si připomnělo 20. výročí své existence jedno ze zařízení jihlavské Charity,
tzv. K- centrum, mezi klienty známé jako
„Káčko“. Od svého vzniku poskytuje pomoc těm, kdo mají problém s užíváním nelegálních nealkoholových drog. Počet klientů přesáhl za dobu existence zařízení
již pomyslnou hranici více než půl tisíce.
Na aktuální otázky Telčských listů odpovídá Barbora Živná z útvaru Charity pro
styk s veřejností:
Kolik klientů K-centra je v současné době z Telče, případně z Telčska?
Aktuálně, od začátku roku, jsme v kontaktu s asi deseti lidmi, ale víme i o dalších uživatelích návykových látek, kteří se
s námi potkávat zatím nechtějí.
Musí klienti na nezbytné konzultace dojíždět do Jihlavy nebo pracovníci centra
jsou jim k dispozici i v Telči, nebo dokonce v jejich bydlišti?
Klienti samozřejmě dojíždět do Jihlavy
nemusí, protože do Telče jezdíme každou středu, takže jim jsme k dispozici přímo v místě jejich bydliště a záleží pouze
na nich, jestli se setkáme na určitém místě
nebo přímo u nich doma.
Organizuje K–centrum i jiné aktivity
než pomoc klientům, kteří drogy již berou?
Určitě se na nás mohou obrátit i lidé, kteří neužívají nelegální návykové látky. Mohou se nechat testovat na infekční nemoci
(HIV, žloutenka B a C, syfilis). Spolupracujeme také s nízkoprahovým zařízením
Zastávka, organizujeme přednášky o činnosti našeho zařízení pro střední školy či
dětské domovy a exkurze s přednáškou
po našem zařízení.
Jaký je podle vás poměr uživatelů drog
na Telčsku v porovnání s ostatními regiony?
Na tuto otázku nelze relevantně odpovědět, počet klientů je velmi proměnlivý,
často migrují po jednotlivých regionech
a zase se vracejí, nastupují léčbu...
Můžete uvést, kolik ročně stojí provoz
K–centra?
Celkové náklady na provoz se pohybují kolem 3,5 milionů Kč ročně. Kromě
samotného kontaktního centra v Jihlavě zajišťujeme také terénní formu služby
na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Do Telče
a okolí zajíždíme pravidelně ve středu, několikrát v roce jsme zde také na večerních
akcích. Náklady na „telčský terén“ překračují 50 tis. Kč.
/z/
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Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC,
přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích
souprav, matrací. Tel. 721 123 595.
• REIKI – Roman Pavlíček, tradiční účinná léčba (poradenství
osobního rozvoje vědomí, psychosomatika, práce s energiemi
– individuální a intuitivní přístup ke každému klientovi). Ořechov 32, tel. 608251938, email: romanpavlice@seznam.cz, facebook: roman pavlíček-REIKI…
• Koupím STARÉ peřiny 721 469 234.
• Prodám pěknou chalupu v obci Nevcehle. Více info doupovska@email.cz
• Prodám propan butanovou láhev 10 kg. Cena dohodou. Tel.
607 991 256.
• Obchod U Ječmínka náměstí Zachariáše z Hradce přijme studentky na letní brigádu. Telefonní číslo mobil 775 291 251.
• Pro prodejnu Stavebnin v Telči přijmeme prodavačku na zkrácený úvazek (20 hodin týdně). Informace podá I. Šimková,
723 360 721, simkova@satescechy.cz

Podrobný program regionálního Dne železnice v Jihlavě najdete na stránkáchwww.vlakemnavylet.cz

str. 18

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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TL pomohly

Obraz, který viděl dějiny, má pokračování

NEMOHLA CHYBĚT. Oblíbená retro módní přehlídka salonu paní Jarmily Klikové
na Veteránské revui. Jako v předchozích letech našla zázemí v Domě dětí. Foto: Pavel Kaupa
DVANÁCTÁ VETERÁNSKÁ REVUE.
I když počasí 11. května chvílemi zahrozilo
deštěm, zaplnili příznivci VR celé náměstí.
Mohli obdivovat 150 historických dopravních prostředků a sledovat téměř tříhodinový zajímavý program, ve kterém vystoupily
mrákotínské baletky, hasiči z Hodic, pořádající Spolek telčských velocipedistů a nechyběla ani tradiční přehlídka retro módy
salonu paní Jarmily Klikové, napsal TL Jiří Holubec.

Nej exponáty Veteránské revue:
Nejvzdálenější - Cestovní Toyota, kterou zakoupil pan Řezáč v Austrálii
a po vlastní ose dojel až domů a jeho
první zastávka byla právě v Telči.
Nejstarší automobil - Chevrolet Capitol z roku 1927 pana Dědka
Cena pořadatele v kategorii auto
- Praga Piccolo 1931 pana Bartáka
Cena pořadatele v kategorii motocykl
- NSU 1934 pana Marka

MAŽORETKY JSOU V EVROPĚ. Telčská děvčata si pod vedením Renaty Křížkové
vybojovala postup na Mistrovství Evropy. Více na str. 23.
Foto: Archiv mažoretek
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Před pěti lety, v září 2014, jsme uveřejnili v TL příspěvek o tom, že PhDr. Jiří Novák, vnuk poslance Františka Staňka, daroval městu obraz Georga Hänela s námětem
oráče. Obraz z roku 1913 zakoupil pro jeho
zemědělský námět do své pracovny František Staněk, pozdější ministr několika vlád
Československa, mimo jiné i zemědělství.
Oprávněně jsme tehdy mohli napsat obraz, který viděl dějiny. František Staněk byl
nejen několikanásobným ministrem předválečných vlád, ale také předseda Poslanecké
sněmovny a v meziválečném období prakticky vedl tehdy významnou Agrární stranu
a stýkal se s předními politiky té doby, včetně prezidenta Masaryka. Po pěti letech si náš
text na stránkách města, kde jsou archivovány TL od roku 2009, přečetla paní Christine
Hänel, vnučka autora obrazu. Ta připravuje monografii o svém slavném předku. Požádala o snímek obrazu s tím, že ho zařadí
do zmíněné monografie. Díky dárci, panu Jiřímu Novákovi, a také TL, které o daru informovaly, bude tak Telč připomenuta v díle,
které bude v knihovnách milovníků výtvarného umění v Německu.
/z/

Georg Hänel (1879 – 1945), německý
malíř, krajinář. V letech 1897 – 1906
studoval na Akademii umění v Drážďanech. Již během studií získal řadu
ocenění. Je také autorem ve své době úspěšných reklamních plakátů. Pravidelný účastník uměleckých výstav
v Drážďanech a v Mnichově. V roce
1913, kdy vytvořil obraz oráče, který je
ve vlastnictví města, získal na výstavě
v Mnichovském paláci skla zlatou medaili. V současnosti patří mezi hledané
autory na aukčních portálech v Německu a Švýcarsku.
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Pohádková neděle na zámku
9. června od 10 do 17 hodin na hlavním nádvoří, zámecké zahradě, v parku a v zámecké galerii. Pohádková neděle bude plná zábavy nejen pro děti ale i jejich rodiče. Součástí také
pohádkový park, řemeslné trhy, divadelní a žonglérské představení. Letos Pohádkovým parkem provede Mach a Šebestová. Představení divadla Kufr, kouzelník, šermířské a loutkové
představení. Soutěž s moderátory Hitrádia Vysočina Milanem Řezníčkem a Jirkou Doležalem.

Po pohádkách a historii také horor

Ďábel z Telče
Bohatou filmografii Telče, která čítá více jak čtyři desítky zde natáčených hraných filmů, čeká novinka. Po pohádkách
a většinou historických filmech se dočkáme také hororu. Ve druhé polovině května
zde společnost CZECH ANGLO PICTURES Praha natáčela část záběrů pro film
The Devils (Ďábel). Pro Telč neobvyklý námět nového filmového díla svědčily
již pokyny pro výběr komparsu: Musíte si
přinést na kostýmní zkoušku i na natáčení
vlastní černé kalhoty, černou obuv, tmavé ponožky a černé triko... Podle veřejně
dostupných zdrojů je režisérem snímku
Nathan Frankovski, rodák z Kanady. Zda
se v Telči objeví také hlavní hvězda filmu
Victoria Chilap (Alex ve Vetřelci a Smrti národa podle Dinesh D‘Souzy), se nám
do uzávěrky vydání nepodařilo zjistit.
/z/

Otevře se hrad Roštejn
Po roce a půl úprav se pro veřejnost otevře
29. června hrad Roštejn s novou expozicí Lovecké sídlo v proměnách dějin. Přístupná bude s průvodcem v otevírací době
hradu. Návštěvníci se mohou kromě historických sbírkových předmětů těšit i na ně-
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které netradiční zážitky, například promítání lovecké hostiny na prostřený stůl
v hodovní síni.
Na 5. až 7. července připravuje správa
hradu divadelní prohlídky s názvem Se
zlatou růží v erbu. Téměř padesátka čle-

nů DS Karla Čapka Třešť a SHŠ Hebrix
Třešť přenese návštěvníky do 2. poloviny 14. století, do doby založení hradu pány z Hradce. Průvodcovské role se na nich
ujmou sami bratři Jindřich, Oldřich a Heřman z Hradce, chybět nebude ani čtvrtý bratr, Menhart, tridentský biskup. Návštěvníci se seznámí nejen s historií hradu,
ale i s místními pověstmi, naučí se gotické
tance, ochutnají jídlo dle středověkých receptů a budou třeba svědky příjezdu posla císaře Karla IV. Projekt prohlídky získal
Zlatou jeřabinu 2017, ocenění Kraje Vysočina za nejlepší kulturní aktivitu v kraji.
Divadelní prohlídky budou probíhat v době návštěvních hodin hradu, první prohlídka v 9.00 hod., poslední v 17.00 hod. Prohlídka trvá 55 minut, je vhodná i pro malé
děti a je omezena počtem třiceti osob. Dle
zkušeností z předchozího uvedení prohlídek doporučujeme místním zájemcům
návštěvu spíše v dopoledních hodinách.
Vstupenky lze rezervovat v hradní pokladně od 1. června buď osobně, nebo telefonicky na čísle 733 161 817 (úterý - neděle
od 10 do 17 hod.). Rezervovanou vstupenku je nutné vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem prohlídky, jinak bude
dána dále do prodeje. Prohlídky se konají
za každého počasí.
Správa hradu Roštejn
a DS Karla Čapka Třešť
Redakčně kráceno
TL 6/2019

Konečně déšť

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 4. do 18. 5. 2019.

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

9,4°C
1015,4 hPa
12 mm
25,7°C, 25. 4.
v 16:39
-0,4°C, 16. 4.
v 4:39
30,4 km/h, 26. 4.

Počasí v Telči

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

Počasí v dubnu
Letošní duben byl už opravdu jarní měsíc.
Možná to až trochu přehnal. Zvláště ve své
druhé polovině byl téměř letní. Nebylo to
prostě klasické aprílové počasí. Do 10. 4.
byla denní maxima 12 až 17°C, potom se
11. až 14. 4. slabě ochladilo. 14. 4. v časných ranních hodinách i trochu sněžilo.
Maxima vystupovala jen do +10°C a minima přešla do záporných hodnot do -2°C.
Srážky padaly prakticky po celý měsíc jen
ojediněle. Po chladné periodě se opět oteplilo a maxima vystupovala na 13°C a postupně až na 20°C. 25. a 26. 4. dokonce až
na 23°C. Od 27. 4. se výrazně ochladilo,
29. 4. bylo maximum jen +7°C. Minima se
pohybovala mezi 7°C a nulou až do konce měsíce. V závěru měsíce pršelo častěji
a více, přesto se však jednalo jen o jednotky milimetrů srážek. I ty však byly dobré, protože už hrozilo zasychání jarní setby. Měsíc byl nadprůměrně slunečný a jen
dva dny byly bez slunečního svitu. Kolem 10. 4. začaly kvést první třešně, kolem
20. 4. první jabloně. 18. 4. přiletěly první
vlaštovky. V první a třetí dekádě měsíce
byl častý nárazovitý vítr. Měsíc hodnotíme
teplotně jako mírně nadnormální, srážkově
jako silně podnormální.
/z/

PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA
– Amatérské RADIO:

O M. Švejnovi si přečteme až v srpnu
V minulém čísle jsme avizovali, že červnové
číslo časopisu PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA – Amatérské RADIO přinese příspěvek
Ladislava Poláka o telčském rodákovi a velkém průkopníkovi radioamatérství v Československu Miloslavu Švejnovi (*1911, Telč,
+1976 Košice). Až po uzávěrce vydání jsme
se dozvěděli, že text bude zařazen až v srpnovém čísle PE – AR. Důvodem tohoto kroku
redakce je, že srpnové číslo přinese příspěvky
o podílu radioamatérů na průběhu Slovenského národního povstání v roce jeho 75. výročí. A právě Telčan Miloslav Švejna, OK2AL/
OK3AL, v něm sehrál jako radioamatér ne
nepodstatnou kladnou roli. Měsíčník PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA – Amatérské RADIO v Telči distribuují prodejny Trafika
v Masarykově ulici a Tabák v ulici Na Hrázi.
O telčských radioamatérech, průkopnících
tohoto oboru v Československu, Ladislavu
Vydrovi, Zdeňku Neumannovi, Miloslavu
Švejnovi a Jarmile Heřmanové více v TL
2/2014 a 8/2014.
/z/

Farmářský trh v Telči
15. června
od 9 do 15 hodin,
náměstí Zachariáše z Hradce

Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry
● masné výrobky a uzeniny
● sušené ovoce ● med a medovinu
● ovocné šťávy a sirupy ● koření
● ovoce a zeleninu ● sadbu a sazenice
● produkty zdravé výživy
● přírodní kosmetiku ● proutěné zboží
● výrobky ze dřeva ● keramiku
Kontakt na pořadatele: 722 499 299,
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko, Město Telč

Farmářské trhy 2019
● 15. června ● 20. července ● 24. srpna
● 7. září ● 5. října ● 26. října
vždy od 9 do 15 hodin
na náměstí Zachariáše z Hradce
kontakt – tel.: 722 499 299
e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

Oslavte s městem Telč 920 let od jeho založení 16. a 17. srpna
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
aneb Od počátku k rozkvětu Telče Historie bez hranic 1099 - 2019
„Budete svědky i výuky věcí telčských uvěřitelných i neuvěřitelných. Tento prázdninový tyátr jest sestaven
k onomu slavnému výročí města Telče.“ Telč sobě!
TL 6/2019
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Druhý ročník Jezerní růže

Sport
Fotbal

Tabulka krajské I. A třídy v době uzávěrky vydání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bedřichov
Kamenice nad Lipou
Dobronín
Leština
Herálec
Štoky
Světlá nad Sázavou
Třešť
Humpolec B
Telč
Havlíčkův Brod B
Kostelec
Mírovka
Pacov

23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
23
23
23
24

64:38
54:27
82:41
57:34
52:35
57:51
52:50
42:48
41:60
41:58
40:53
40:55
40:63
24:73

50
46
45
45
45
38
34
33
28
27
25
19
19
6

V sobotu 27. dubna se krasobruslařky a krasobruslaři z oddílů Dukla Jihlava, BK Havlíčkův Brod, Pumy Pelhřimov, HC Vajgar Jindřichův Hradec, HC Ledeč nad Sázavou a KK
Telč setkali na zimním stadionu v Telči na druhém ročníku krasobruslařských závodů Jezerní růže. Příznivci krasobruslení zhlédli celkem
88 vystoupení. Domácí závodnice naprosto
ovládly Prvky 1, když v této kategorii zvítězila Marie Antoňová a na dalších se postupně
umístily další telčské krasobruslařky Josefína
Tarasová, Markéta Houdková a Eliška Šma-

chová. Domácí děvčata uspěla i v Prvcích 3,
když v nich obsadila také první tři medailové pozice v pořadí Barbora Ondráčková (1.),
Julie Němečková (2.) a Anna Chalupová (3.).
V Prvcích 2 pak zvítězila také telčská Ela Mašátová. Volné jízdy proběhly ve třech kategoriích Ukaž, co umíš. Barbora Ondráčková v nich
obsadila druhé a Julie Němečková čtvrté místo. Všem závodnicím a závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci klubu a rodičům
za vzornou přípravu a pomoc při závodech.
Petr Procházka

Každý vyhrává

Dětský fotbálek
u Roštejna
I v letošním roce probíhá u rybníka Roštejn
úspěšná dětská fotbalová liga. Letos proběhne už sedmý ročník. Turnaje, které se konají
každý prázdninový pátek od 16 hod., jsou určeny pro všechny děti ročník narození 2006
(holky 2005) a mladší. Všechny děti, které
přijdou v pátek před 16. hodinou, jsou náhodně rozlosovány do skupin a následně cca
2 hod. probíhá atraktivním způsobem samotný turnaj. Výsledky se sčítají s tím, že poslední prázdninový pátek, tedy 30. srpna, bude
velké finále o řadu atraktivních cen, medailí
a pohárů. Turnaje se zúčastňují jak již zkušení
fotbalisté, tak úplní začátečníci. Vítězem posledního ročníku se stal Vojta Tripal. Ale každý, kdo přišel, si odnesl zajímavou cenu. Turnaj pořádá SK Telč ve spolupráci s Bufíkem
U Roštěnky. Více informací a zajímavostí je
na webu: http://rostejnskaliga.webnode.cz
Kluci, holky, přijďte, stojí to za to. Začínáme v pátek 5. července!
Vladimír Švec

Den dětí u Roštejna
V sobotu 1. června se od 13 hodin uskuteční v areálu kempu U Roštěnky u rybníka Roštejn Den dětí. Připravena je lukostřelba, chůze po laně a další sportovní
aktivity a tvořivé dílny. Kemp tak navazuje na oblíbené čarování, kterému letos
na konci dubna nepřálo počasí. Děkuje
všem za účast přes tuto komplikaci, která
se, jak doufá, nebude 1. června opakovat.
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VÍTĚZKY KATEGORIE PRVKY 3. Barbora Ondráčková (1.), Julie Němečková (2.)
Foto: Petr Procházka
a Anna Chalupová (3.).

Velká cena v atletice

Vicemistři ČR
ve volejbalu v Dyjici

V sobotu 22. června se uskuteční od 8:30
u fotbalového hřiště za sokolovnou Velká cena v atletice pro děti a mládež
do 15 let. Soutěžit se bude v šesti kategoriích, kromě nejmladších dětí zvlášť kluci a děvčata. Utkají se v atletickém víceboji, kde každá disciplína je ohodnocena
body dle tabulek atletického svazu a pořadí se určí podle dosažených bodů. Pro
první tři nejlepší atlety v každé kategorii
jsou připraveny odměny. Navíc ze všech
závodníků vylosujeme jednoho, který dostane interaktivní kuličkodráhu GraviTrax. Výjimečná stavebnice, která procvičí dětskou představivost. Není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se. Pošlete své děti sportovat!!! Podrobnosti na www.oreltelc.cz/atletika. Neplatí se žádné startovné
ani vstupné, po celou dobu bude otevřen
bufet. Přijďte se v sobotu 22. 6. podívat
na velké souboje malých atletů.
David Kovář

6. ročník volejbalového Oldschooláku v Dyjici 29. června bude opět za účasti telčského
rodáka a jednoho z nejlepších volejbalistů
České republiky Jendy Štokra. Letošní vicemistr ČR nepřijede do Dyjice sám. Na turnaj zavítá i jeho spoluhráč z Dukly Liberec
Patrik Indra a další hráči extraligy a 1. ligy.
A také hráči působící v zahraničních soutěžích, ke kterým patří třeba Petr Žákovský,
rovněž odchovanec telčského volejbalu.
Oldschoolák je turnaj mixů (4 muži a 2 ženy). Takové sestavení týmů zajišťuje velkou
diváckou atraktivitu. Turnaj se hraje na ztráty dle starých pravidel a je proto velkou raritou ve volejbalovém prostředí vůbec. Pro
velký zájem týmů o účast v turnaji se uvažuje o postavení dalšího provizorního volejbalového hřiště. Tím by mohla být kapacita turnaje rozšířena. Všichni fanoušci sportu
jsou zváni na tento na naše poměry velký
a krásný turnaj.
Marek Brychta, organizátor turnaje

Orel pořádá:

TL 6/2019

Sokol informuje

Atletika a gymnastika
Župní přebor v atletice v Třebíči se 11.
května konal i za účasti mladých telčských
sokolů.
Žáci II: Vojtěch Lojka, 3. místo
Žákyně I: Viktorie Lojková (9.), Josefína
Tarasová (13.), Markéta Houdková (21.)
Předškolní děti: Beata Tarasová (10.),
Lucie Houdková (18.)
Výsledky závodů v moderní a sportovní gymnastice, které Sokol uspořádal 8.
května.
Team Gym – dvojboj akrobatická řada
a přeskok
Junior II – ročník 2005-06
1. Lupačová Adéla, 2. Jirásková Veronika,
3. Racková Štěpánka
Junior I. B – ročník 2007-08
1. Cvrčková Lenka, 2. Pelantová Simona,
3. Tomšů Michaela
Junior I. A – ročník 2009-10
1. Šindlerová Beáta, 2. Vařbuchtová Veronika, 3. Nováková Denisa
Mini Team Gym – ročník 2011-12
1. Šindlerová Kateřina, 2. Holubová Marie, 3. Janoušková Veronika
Všeobecná gymnastika 4 - 6 let
1. Svobodová Gabriela, 2. Pavlíková Mariana/ Šindelář Štěpán, 3. Nováková Vendula
Moderní gymnastika
Předškolní - 2. třída – Míč
1. Vejmělková Kristýna, 2. Zelená Natálie,
3/3 Matoušová Kateřina, Plunderová Anna
2. třída - Švihadlo
1. Mašátová Ela, 2. Prokešová Vendula, 3.
Veselá Tereza
Předškolní - 1. třída - Švihadlo
1. Kovářová Nikol, 2. Benešová Nikol, 3.
Vařbuchtová Klára
Předškolní - 1. třída – Bez náčiní
1. Kvasničková Sára, 2. Beckerová Karolína, 3. Holubová Anna
2. - 3. třída - Bez náčiní
1. Bednářová Kristýna, 2. Kozáková Kateřina, 3. Honců Lucie
4. - 6. třída - volné sestavy s náčiním
1. Svobodová Amálie, 2. Antoňů Andrea,
3/3 Jirsová Lucie, Šindelářová Ester
ročník 2009 – dvojboj – obruč, stuha-míč
1. Holcová Natálie, 2. Hustáková Michaela, 3. Veverková Ella
ročník 2007-08 – dvojboj – obruč, stuha-míč
1. Tomšů Michaela, 2. Svačinová Lucie, 3.
Ondráčková Barbora
ročník 2005-06 – dvojboj – obruč, stuha-míč
1. Jahodová Zuzana, 2. Jirásková Veronika, 3. Salusová Kristýna
Pro TL Emilie Drdácká
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Florbal
5. ročník Orelcupu

Mažoretky vybojovaly nominaci na ME

V sobotu 11. května Telč pod taktovkou Orla hostila 5. ročník florbalového turnaje pro
mládež. Letos se na turnaji sešlo rekordních
8 týmů, z toho jeden tým z Moravských Budějovic byl čistě dívčí. A přestože nakonec
holky ze skupiny nepostoupily, daly ostatním
týmům pěkně zabrat. O tom, jak napínavé
a vyrovnané zápasy v sokolovně probíhaly,
svědčí fakt, že nejlepší střelec Michal Uherka
z Velké Bíteše dal za celý turnaj pouhé 4 góly. Putovní pohár si tentokrát odvezl tým PSKC Okříšky, druhé místo patřilo Velké Bíteši
a třetí vybojoval domácí tým Florbal Telč nad
Novou Říší. Kompletní výsledky a fotky najdete jako vždy na www.oreltelc.cz/orelcup.
David Kovář

V půlce května mažoretky z Telče bojovaly v Dubňanech o nominaci na ME v Gyoru v mažoretkové asociaci IAM. Soutěžily
v kategoriích junior a senior s náčiním baton
ve velkých formacích. Růžičky v klasické mažoretce postupují z druhého místa, a jsou tak
1.vícemistr ČR. Seniorky – Růže svoji kategorii vyhrály a jsou tak mistryně ČR v klasické mažoretce. Obě naše skupiny si tímto umístěním zajistily postup na ME v Gyoru. Naše
děvčata soutěžila také v sólech (Liščáková S.,
Rychtecká S. a Hradilová K.), duu (Hradilová
K. a Lupačová A.) a miniformacích (Liščáková S., Vyvadilová A., Doskočilová K., Doskočilová V., Rychtecká S.), a ve svých kategoriích skončily na bronzových příčkách. Tímto
umístěním si zajistily přímý postup na ME.
Renata Křížková

Dětský den s Florbalem
sobota 1. června

Rotary klub Telč zve

ve sportovní hale ZŠ Hradecká
od 9 do 11 hodin
pořádá Florbal Telč

LEGO HRÁTKY
ke Dni dětí

Zimní stadion

Rotary klub Telč pořádá v sobotu 8. června
v prostorách tělocvičny Základní školy v Masarykově ulici od 13 do 17 hodin dětské odpoledne - Legohrátky pro děti všech věkových
kategorií i dospělé, kteří chtějí strávit příjemné
odpoledne a chvíli si i tvořivě hrát. K dispozici bude více jak 200 stavebnic LEGO různých obtížností. Po velkém úspěchu tohoto
setkání se stavebnicemi LEGO v Jemnici vám
nabízíme možnost strávit příjemné tvořivé sobotní odpoledne v Telči. Drobné občerstvení
a dětský koutek pro nejmenší jsou zajištěny.
Nezapomeňte si vzít s sebou obuv na přezutí!
Vstupné - děti 15 let - 30 Kč, dospělý nebo doprovod - jen za jednu osobu - 50 Kč. Výtěžek
z akce bude celý věnován na vzdělávací projekt Afrika Africe, který RC Telč podporuje.
Srdečně zve za Rotary klub Telč
Ota Kovář, prezident RC Telč

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

Požární sport
Extraligy ČR v požárním útoku
Poprvé jako dvojkolo ve správním obvodu ORP Telč
22. 6. v 11:00
3. kolo EXČR ve Staré Říši
23. 6. 2019 v 9:30
4. kolo EXČR v Krasonicích
Večer 22. 6. 2019 se uskuteční v Krasonicích večerní párty s DJ a dalším programem.
Více informací na facebookových stránkách SDH Stará Říše a SDH Krasonice.

Fotbal v červnu
Soutěžní utkání na stadionu v Tyršově ulici.
1. 6. Žáci st. a ml. – Kamenice n. L. 9:00
a 10:45 ● 1. 6. Muži B – Rantířov B 16:30 ●
8. 6. Muži A – Havlíčkův Brod B 16:30 ●
9. 6. Muži C – Černíč B 16:30 ● 15. 6. Žáci
st. a ml. – Velký Beranov 9:00 a 10:45 ●
15. 6. Muži C – Bítovčice B 16:30
Bez záruky

O střevíček z pohádkové Telče 2019
Předposlední květnovou neděli se sjelo
do Telče několik stovek mažoretek z celé
ČR. Všechna děvčata v deseti kategoriích se
snažila získat hlavní cenu skleněný střevíc.
Domácí děvčata Poupátka, Růžičky a Růže
soutěžila v kategoriích děti, kadetky, juniorky a seniorky miniformace. Naše nejmenší
získala první místo, Růžičky byly třetí, Růže
první ve velké formaci i miniformaci.
Renata Křížková
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Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je Kalendář kulturních,
společenských a sportovních akcí města
Telče od června do září 2019 uveden v samostatném tisku Telčské léto 2019.
K dostání v Telčských listech 06/2019,
na Informačním centru na radnici a v Městské galerii Hasičský dům na náměstí Zachariáše z Hradce

Koncerty

20. 6. 19.00
sál ZUŠ
Jan Ostrý (flétna) a Silvie Ježková (klavír)
Na programu L. v. Beethoven, Th. Böhm,
F. Poulence a další
21. 6. 19.00
sál ZUŠ
Závěrečný koncert ZUŠ Telč
Účinkují bývalí absolventi školy.
Více na str. 8

Přednášky

6. 6.
18.00
Univerzitní centrum
Dvoulodní gotické kostely
Přednáší PhDr. Roman Lavička, Ph.D.
19. 6. 17.30
knihovna Univer. centra
Václav IV. (+16. 8. 1419)
Přednáší prof. Jaroslav Čechura
Obě přednášky se konají v rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Rodinné stříbro Památky kolem nás
24. 6. 17.00
radnice
Santini není jenom Zelená Hora
Přednáší Ing. Petr Gryc
Pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava pob.
Telč a Muzejní spolek v Telči

13. 6. 14 - 18
Odpoledne s Xboxem
Jedinečná příležitost pro příznivce herních
konzolí. Zastav se ověřit si svou zdatnost
na joysticku.
18. 6. 14 - 18
Buřtguláš ze ZASTÁVky
Příprava buřtguláše dle originálního receptu.
26. 6. 14 - 18
AZ kvíz
V tradiční vědomostní soutěži se zaměříme na preventivní oblast z pohledu bezpečného prožití letních prázdnin.

Klub důchodců

v budově polikliniky
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek ručních prací ● Biblický kroužek ●
Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ●
Pěvecko-dramatický kroužek ● Více informací v klubu

Orel jednota Telč
a Divadelní soubor HILDEGARDA
junior z Horního Bolíkova
vás zvou na divadelní hru pro děti
i dospělé

Rychlé šipky

neděle 16. června v 17 hodin
v orlovně (Jihlavská 77)
Vstupné dobrovolné bude využito
na pořízení topení v hlavním sále

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka
Telč a Muzejní spolek v Telči
zvou na přednášku Ing. Petra Gryce

Santini není jenom
Zelená Hora
Obřadní síní radnice,
nám. Zachariáše z Hradce 10
pondělí 24. června v 17 hodin

Chovatelé

9. 6.
7 – 10 hod.
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

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

Ve Velké Lhotě
otevřou muzeum
Spolek přátel Muzea české reformace zve
na slavnostní otevření expozice Živá minulost kraje pod Hradiskem v nově otevřeném
Muzeu české reformace v neděli 16. června v 16 hodin v tzv. horním kostele ve Velké Lhotě.

Krteček

Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče
s dětmi v orlovně každé úterý 9 - 12 hod.
Příjemné posezení v herničce, hravé tvoření a cvičení.
Tel. 775 219 362, www.krtecek.org, www.
facebook.com/centrumkrtecek

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Slavíčkova 387
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka
3. 6.
14 - 18
Den dětí
Neváhej a přijď si užít den plný zábavných
aktivit a veselé nálady.
Akce je určena i pro veřejnost.
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Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

21. - 28. 6. – Mezinárodní divadelní festival Divadlo evropských regionů a Open
air program Hradec Králové
Více než 200 divadelních, hudebních a doprovodných produkcí z tuzemska i zahraničí od činohry, alternativního divadla, tance
a kabaretů po improvizaci, autorská představení, pohádky či loutkové divadlo.

CHEB

15. 6. - Je úchvatná. Západočeské divadlo
od 19:00 hod., premiéra. Příběh nejhorší
pěvkyně všech dob Florence Foster Jenkinsové, o tom, že když jde člověk neochvějně za svým snem, vyprodá i Carnegie Hall.

JINDŘICHŮV HRADEC

14. 6. - Závěrečný koncert Concertino
Praga, místo konání: Státní hrad a zámek,
Rytířský sál, začátek: 19:00 hod.

KUTNÁ HORA

22. – 23. 6. - Královské stříbření Kutné
Hory. Tradiční historická akce připomínající hornické tradice a slávu lucemburské
Kutné Hory.

LITOMYŠL

13. 6. - 7. 7. - Národní hudební festival
Smetanova Litomyšl 2019 a Smetanova
výtvarná Litomyšl
61. ročník hudebního festivalu a 15. ročník
cyklu výstav vizuálního umění.

POLIČKA

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

TELČ

9. 6. - Pohádková neděle a pohádkový
park. Pohádkový den nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Dům dětí a mládeže připraví v zámeckém parku pro děti pohádkovou cestu.

TŘEBOŇ

26. 6. - 1. 7. - Multižánrový hudební festival Okolo Třeboně, zámecký park, divadlo
(Laco Deczi, Ivan Mládek, Spirituál kvintet, Hradišťan a Jiří Pavlica, M. Braxatoris)
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
TL 6/2019

Sobotní mše sv. v červnu vždy
v 18.00 v kostele Matky Boží
Nedělní mše sv. v červnu
7.30 sv. Jakub
9.00 sv. Jakub
10.30 Matka Boží

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté

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

Církev Slovo života

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

Máme nového jáhna
V sobotu 22. června při mši svaté (9:30)
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně přijme z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení Jan Patty Pavlíček. Z Telče
bude na tuto mimořádnou událost vypraven autobus. Bližší informace v ohláškách
a na stránkách farnosti.
Zdroj: Farní věstník

Poděkování
Děkujeme celému kolektivu domova Senior Home Telč za laskavou, profesionální
a kvalitní péči, které se dostalo paní Mileně
Šimkové.
S vděčností rodina Šimkova

Vzpomínka
Dne 26. května tohoto roku jsme vzpomněli nedožitých devadesátých narozenin
paní Květuše Wolfschützové.
Nikdy nezapomeneme.
Syn Jaroslav s manželkou
a celou rodinou.

Uzávěrka příštího čísla
pondělí 17. června

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Vivien Vancsík, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Petr Sedláček, Mnichovo Hradiště
a Stanislava Dlouhá, Kosova Hora
Miroslav Solař, Čechtín
Radka Krutišová, Opatov
Josef Kváš, Střížovice
a Veronika Procházková, Střížovice
Ing. Petr Mazanec, Praha
a Ing. Denisa Maršíková, Beroun
Tomáš Pohl, Králíky
a Ludmila Holcová, Telč
Josef Kamaryt, Telč
a Lucie Matějková, Krahulčí
Petr Norek, Přezletice
a Eva Šindelářová, Praha
Petr Lojda, Stará Říše
a Zuzana Frühaufová, Žatec
Karel Marek, Budíškovice
a Petra Laubová, Budíškovice

Opustili nás

Marie Čermáková, Štěpnice
Milena Šimková, Staré Město
Milan Pospíchal, Krahulčí
František Nosek, Staré Město
Bohumír Strnad, Staré Město
Libuše Sovová, Krahulčí
Václav Křiva, Stará Říše
Hynek Horník, Staré Město
Eva Nováková, Nová Říše
Ing. Josef Královec, CSc.,
Vnitřní Město
Antonín Šimek, Lhotka
Milan Mareš, Mrákotín
Petr Prokeš, Staré Město
Jan Přibyl, Studnice
Vladislav Bína, Mrákotín

84 let
79 let
68 let
63 let
62 let
90 let
36 let
56 let
63 let
76 let
78 let
60 let
70 let
72 let
77 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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O čem se mluví...

VÝSADBA NA HRÁZI ULICKÉHO RYBNÍKA. Více v příspěvcích na str. 4

Foto: Pavel Boček

VÝSTAVA VE VĚŽI. Od květnové Noci
kostelů je ve svatojakubské věži přístupná
výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ.
Bude tam „pokračovat“ celou sezónu. Velkoformátová kresba „návštěvnic věže“ je společným dílem děvčat ze třídy Lenky Bláhové (9-11 let) Adriany Lisové, Dany Musilové,
Cao Thanh Ngoc (Nikolky), Elišky Hrůzové,
Laily Torres, Rozálie Kazdové, Pham Thu
Minh (Anetky) a Kristýny Novotné.
Foto: Pavla Doležalová

FLIXBUS PŘIJÍŽDÍ. První autobusová linka mezinárodního dopravce nás doveze nejen
do Mnichova, ale také do českých měst UNESCO. Podrobnosti a jízdní řád na první straně.
Foto: Pavel Boček

MALÍRNA A JAN KOULA NÁS PROPAGUJÍ. 100. výročí úmrtí významného
českého architekta Jana Kouly (1855, Český
Brod / 1919, Praha) připomíná Západočeské
muzeum v Plzni velkou výstavou jeho prací.
Pozornost návštěvníků na ní také budí keramika telčské Lidové malírny, pro kterou navrhl jedinečný dekor.
Foto: Vlasta Václavková

KŮROVEC DEPTÁ VYSOČINU. Jako 50 ha les Lísek u Nevcehle vypadá stále více lesů...
Foto: Milan Pařil
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Objevili jsme pozoruhodnou stopu telčské rodačky (*1887) Emy Metzlové
Melicharové, zavražděné 12. září 1942
v Chelmnu. Více v příštích TL.
TL 6/2019

