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Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně Město Telč

Uctili oběť holocaustu z Telče
2. května byly před rezidencí norského velvyslance v Česku v ulici
Na Zátorce v Praze odhaleny kameny zmizelých původním vlastníkům
a stavitelům vily, manželům Emě a Arturu Melicharovým. Pro Telč se
tak „zjevil“ příběh pozoruhodného života telčské rodačky Emy Metzlové (6. 9. 1887), provdané Melicharové. Pravděpodobně jde o první
stolperstein více než sta telčských obětí holocaustu.
Více v příspěvku Šťastný život s tragickým koncem na stranách 12 a 13.

Království, které nám nejen pomohlo...

Návštěva norského velvyslance
V jednom z textů Telčských listů se dočtete o životních osudech telčské rodačky Emy Melicharové Metzlové. A právě ona pomyslně
může za to, že naše město navštívil pan Robert Kvile, velvyslanec
Norského království v Česku. Norská ambasáda v Praze totiž sídlí
ve vile, která patřila rodině Melicharových. A vydala o ní také publikaci, kde se mluví i o Telči. Pan velvyslanec proto chtěl poznat
rodiště paní Emy osobně. A díky kronikáři O. Zadražilovi měl při
své návštěvě možnost projít domy a místa, kde se narodila a kde
žila. Na všechny členy delegace to zanechalo hluboký dojem. Pan
velvyslanec se ale zajímal i o současný život města. Protože radnice a Univerzitní centrum čerpaly na své rekonstrukce peníze z tzv.
Norských fondů, prohlídkou těchto objektů vlastně vykonal jakousi
kontrolu udržitelnosti těchto dotací. A protože jedním z témat byla také péče o památky, navštívil i Lannerův dům. Pana velvyslance a jeho paní zaujala i bohatá nabídka akcí v rámci Telčského léta.
Takže je možné, že se s nimi v Telči brzy znovu potkáme.
Dokončení na 3. straně

Foto: Terje B. Englund

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
STOLPERSTEINE, česky kameny zmizelých, doslova „kameny,
o které je třeba klopýtnout“ (zavadit pohledem), jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí
holocaustu a nacistického režimu. Původně šlo o projekt německého umělce Guntera Demniga, který první kámen položil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Dnes jsou postupně pokládány po celé Evropě. Od roku 2008 se Stolpersteine nacházejí
i v chodnících ve městech v České republice.
Podle Wikipedie

„Budete svědky i výuky věcí telčských uvěřitelných i neuvěřitelných.
Tento prázdninový tyátr jest sestaven k onomu slavnému výročí města Telče.“ Telč sobě!

Příloha:

Úplný program Prázdnin v Telči 2019

Z jednání rady města
14. schůze - 15. května
--RM města vzala na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření příspěvkových organizací
zřizovatele města Telče za I. čtvrtletí 2019.
--RM schválila uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností GasNet,
s.r.o., v souvislosti se stavbou „Středotlaká
plynovodní přípojka pro rodinný dům čp.
306 v ulici Komenského“.
--RM rozhodla na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, že
zhotovitelem akce „Dokončení sportoviště
v areálu škol v Hradecké ul. – dílčí část víceúčelové hřiště a atletika“ bude společnost
Stavby Krajča, s.r.o.
--RM rozhodla na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, že
zhotovitelem akce „Dokončení sportoviště
v areálu škol v Hradecké ul. – dílčí část renovace umělého fotbalového trávníku“ bude společnost RENOSPORT profi, s.r.o.
--RM schválila podání žádosti do Fondu Vysočiny, grantového programu Obnova venkova Vysočiny 2019 na opravu kulturního
domu v místní části Studnice.

15. schůze - 29. května

--RM schválila rozpočtové opatření ve výši
150 tis. Kč na financování kamerového monitorovacího systému vjezdu na náměstí.
--RM schválila oběma základním školám záměr podání žádosti do programu Podpora
výuky plavání v základních školách v roce
2019.
--RM schválila podání žádosti na Krajský
úřad Kraje Vysočina, aby přezkoumal hospodaření města Telče za rok 2019.
--RM neschválila zveřejnění záměru prodeje
části pozemku p.č. 2328/86 o vým. cca 200
m2 v k.ú. Telč a pozemku parc. č. 7658/2 zahrada o vým. 148 m2 v k.ú. Telč.
--RM schválila záměr prodeje části pozemků
p.č. 2366/14 a p.č. 1331/3 o celkové výměře 81 m2.
--RM vzala na vědomí rezignaci Jana Talicha
na členství ve správní radě Česko-francouzské akademie Telč a jmenovala Jakuba Uhlíka členem správní rady této společnosti.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
na zhotovitele stavby Dokončení sportoviště v areálu škol v Hradecké ul. – dílčí část
atletika“.

Konzultační den
rady města
středa 10. 7. od 15.00 do 17.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat v sekretariátu MěÚ.
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5. zasedání zastupitelstva města

Město přispěje na opravu orlovny
V pondělí 17. června proběhlo v Konírně
zámku 5. zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období, kterého se zúčastnilo 20
členů. Omluven byl pouze RNDr. Miloš Vystrčil.
Zastupitelé nejprve schválili podání žádosti o dotaci Státnímu fondu rozvoje bydlení na II. a III. etapu revitalizace sídliště Jana
Žižky, kde se nyní stavebně realizuje I. etapa.
Předpokládané náklady na II. a III. etapu jsou
kalkulovány ve výši 14 mil. Kč s tím, že maximální dotace může být poskytnuta do výše
6 mil. Kč, vlastní podíl města by tedy činil 8
mil. Kč. Na zasedání se projednávaly podněty
a návrhy na pořízení změny územního plánu.
Schváleno bylo pořízení změny spočívající
v zahrnutí pozemků parc. č. 7558/4 (u bývalé továrny Lira), parc. č. 2255/2 (obytná zóna
Dačická), parc. č. 2255/1 (obytná zóna Dačická), parc. č. 2400/2 (v ulici Radkovská) do zastavitelných ploch. Neschváleno bylo pořízení
změny, kterou by byla zlegalizována nepovolená rozestavěná stavba na pozemcích parc. č.
794/1 a 788/1 (v ulici Slavatovská). U navrhované změny spočívající ve zvýšení výško-

dva pozemky vykoupit nepodařilo, bude realizace zasíťování rozdělena do 2 etap a nejprve
by se realizovala etapa 1.
Spolek Orel jednota Telč požádal město o dotaci ve výši 150 tis. Kč na pořízení plynového
topení v hlavním sále orlovny v Jihlavské ulici. Jedná se o dotaci ve výši 50% celkových
předpokládaných nákladů. Zastupitelé tento
záměr podpořili. Společnost Služby Telč požádala z důvodu zvyšování minimální mzdy
v období 2018 a 2019 a s tím souvisejícího
nárůstu zaručené mzdy o provedení rozpočtového opatření na paragrafech silnice a veřejná zeleň. Zastupitelé schválili rozpočtové
opatření z rezervy města ve výši 400 tis. Kč
pro zmíněnou společnost. Služby Telč, spol.
s r.o. Zastupitelé neschválili zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 7658/2 (v ulici
Jana Husi) a parc. č. 2328/86 (v ulici Polní),
o jejichž prodej žádali vlastníci přilehlých pozemků. Schválen byl naopak převod pozemků pod silnicí I/23 parc. č. 7351/13, parc. č.
7351/16 a parc. č. 7351/17 (poblíž čerpací stanice v ul. Hradecká) do vlastnictví Ředitelství
silnic a dálnic ČR (vlastník silnice).

Orlovna 30. května při akademii ZŠ v Masarykově ulici. Tři vystoupení, 200 účinkujících
a 750 nadšených diváků. Neopakovatelný zážitek.
Foto: Vojtěch Lojka
vého regulativu na pozemku parc. č. 5920/5
(v ulici Třebíčská) z 11 m na 21 m bylo s žadatelem dohodnuto, že bude pořízena nejprve pohledová studie a teprve na jejím základě
bude o pořízení této změny rozhodnuto (žadatel má záměr postavit na svém pozemku 6 ks
ocelových pozinkovaných sil na skladování
obilí). V připravované obytné zóně Dačická
bylo schváleno odkoupení posledních nevykoupených pozemků pod budoucími komunikacemi parc. č. 2329/3 a 2329/6 za kupní cenu
ve výši 250 Kč/m2 s tím, že pokud by se tyto

V dalších bodech pak zastupitelé schválili závěrečné účty a účetní závěrky za rok 2018
svazků obcí, jejichž členem je i řadu let město,
konkrétně se jednalo o Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko a Česká inspirace. Schválena byla i úprava stanov dobrovolného svazku
obcí České dědictví UNESCO.
Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce v podloubí radnice, internetových stránkách města a je k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ
TL 7/2019

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

Návštěva norského velvyslance

V jednom z textů Telčských listů se dočtete
o životních osudech telčské rodačky Emy
Melicharové Metzlové. A právě ona pomyslně může za to, že naše město navštívil pan
Robert Kvile, velvyslanec Norského království v Česku. Norská ambasáda v Praze
totiž sídlí ve vile, která patřila rodině Melicharových. A vydala o ní také publika-

říkám, jak je možné to vše při běžné výuce
stihnout. Na druhé straně je skvělé, že to,
co se žáci ZUŠky ve třídách naučí, dokážou
také veřejně prezentovat. Za to patří velké
poděkování všem jejich učitelům. Letošní
rok je pro školu o to významnější, že si připomíná 70 let své existence. Z archivu školy by se určitě dala udělat statistika - kolik
prošlo školou žáků, kolik v ní učilo učitelů
a jak škola fungovala v různých historických obdobích. A že se škola může pyšnit
řadou významných absolventů. Také to, že

a nové paní ředitelce popřát mnoho úspěchů v nové funkci. A hlavně slíbit, že k projektu rekonstrukce budovy ZUŠ se v nejbližší době určitě vrátíme.

Užijte si Telčské léto

Vysvědčení jsou rozdána a začínají školní prázdniny, které si jak žáci, tak i učitelé určitě zaslouží. A stejně tak se i všichni ostatní těší na zaslouženou dovolenou.
Ať už vyjedete do zahraničí, nebo zůstanete doma, přeji vám, abyste si odpočinuli
a načerpali nové síly. A až se vrátíte domů,
nezapomeňte, že i tady vás čeká spousta
zajímavých akcí v rámci Telčského léta.
Vyberte si, co se vám bude líbit, a potěšte svou přítomností účinkující i pořadatele. Bude to pro ně to nejlepší poděkování
za jejich práci. Užijte si letní Telč.
Roman Fabeš

Aktuálně
o lesích na Telčsku

Foto: Ilona Jeníčková

ci, kde se mluví i o Telči. Pan velvyslanec
proto chtěl poznat rodiště paní Emy osobně. A díky kronikáři O. Zadražilovi měl při
své návštěvě možnost projít domy a místa,
kde se narodila a kde žila. Na všechny členy delegace to zanechalo hluboký dojem.
Pan velvyslanec se ale zajímal i o současný
život města. Protože radnice a Univerzitní
centrum čerpaly na své rekonstrukce peníze z tzv. Norských fondů, prohlídkou těchto objektů vlastně vykonal jakousi kontrolu
udržitelnosti těchto dotací. A protože jedním z témat byla také péče o památky, navštívil i Lannerův dům. Pana velvyslance
a jeho paní zaujala i bohatá nabídka akcí
v rámci Telčského léta. Takže je možné, že
se s nimi v Telči brzy znovu potkáme.

ZUŠka oslavila koncertem
70 let

Když se podíváte na webové stránky základní umělecké školy, nedá se přehlédnout množství akcí a vystoupení, které tato
škola v uplynulém období zvládla. Skoro si
TL 7/2019

mnohdy nebylo jednoduché zajistit financování činnosti školy. A dokonce i to, že se
v rámci reformy školského systému zvažovalo i zrušení financování uměleckých
škol ze strany státu… Uvědomuji si, že ani
v současné době nejsou podmínky pro školu ideální. Slibovaná rekonstrukce budovy
školy se zadrhla ve fázi projektu na požadavcích památkové péče a tím jsme ztratili
šanci na čerpání evropských peněz v současném období. A drobné úpravy pomáhají jen částečně. Slavnostní koncert k výročí
se tak odehrál v původním, jen zčásti opraveném sále… Skvělé výkony vystupujících
absolventů, žáků i učitelů školy ale daly
na tyto nedostatky zapomenout. A ještě jednu novinku letošní „slavnostní“ rok ZUŠce
přinese. Stávající ředitel Miroslav Zadina
se rozhodl ve funkci již dále nepokračovat
a město proto vyhlásilo konkurz na nového ředitele. Na základě výsledku konkurzu
pak rada města jmenovala do funkce ředitele Evu Pavlíkovou. Chtěl bych odstupujícímu panu řediteli za jeho činnost poděkovat

Lesy České republiky zvou všechny
na setkání k současné situaci, a zejména k budoucnosti lesů s důrazem na Telčsko. Budete se moci seznámit s probíhajícími aktivitami Lesů ČR, případně jejich
smluvních partnerů, s činnostmi v nejbližší době i plánech do budoucnosti vzdálenější. Těšíme se také na vaše dotazy, připomínky a podněty.
Beseda se koná v úterý 9. července v 17
hodin v sále Základní školy v Masarykově ulici.
Vstup od zimního stadionu.

Nezaměstnanost
v květnu
ČR
květen 2,6% (duben 2,7%, březen 3,0%)
Kraj Vysočina
květen 2,2% (duben 2,4%, březen 2,8%)
Správní obvod Telče
květen 2,4% (duben 2,7%, březen 3,5%)
Telč
květen 2,3% (duben 2,6%, březen 3,4%)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí na konci května: Horní Myslová (6,7), Kostelní Myslová (5,1), Panské Dubenky (5,6),
Sedlatice (5,6), Vanov (5,3), Vystrčenovice
(5,7), Zadní Vydří (6,7)
Zdroj: Statistiky ÚP
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Společně pro Telč – Piráti a Zelení

JAK TO VIDÍME MY
Vjezd na náměstí monitorován

Léto je tu a s ním již třetím rokem i letní dopravní režim na náměstí. Někomu vyhovuje, někomu méně, někdo si s ním neví rady.
Po loňských volbách jsme přišli s nápadem,
aby se k vylepšení režimu ustavila pracovní skupina, která by optimalizovala stávající pravidla vjezdu a parkování na náměstí
a navrhla řešení technického dozoru. Pracovní skupina na začátku tohoto roku vznikla,
na svém prvním jednání se shodla, že dokud
nebude technické řešení, zůstane stávající režim beze změny a začala pracovat na novém
systému, aby mohl co nejlépe a co nejdříve
fungovat. Kamera u vjezdu je již nainstalována, a až bude mít celkový návrh konkrétnější obrysy, prodiskutují ho zástupci pracovní
skupiny i s veřejností. A protože se stále objevují dotazy, jakže to tedy „funguje“ nyní, připomínáme, že od 1. 6. do 30. 9. platí úplný zákaz vjezdu všech vozidel na náměstí po celý
den. Vjezd je povolen pouze dopravní obsluze, zásobování, vlastníkům parkovacích karet a vlastníkům městem vydaných povolení.
V tomto období je také zrušeno placené parkování na náměstí, plocha parkoviště je vyhrazena pouze majitelům parkovacích karet.
A kdože je tou dopravní obsluhou? Zákon č.
294/2015 Sb. říká, že jsou to vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské,
údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž
řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost. Věříme, že už
od příštího roku se dočkáme přehlednějšího
systému, který bude i díky technickému řešení uživatelsky příjemnější.
Hana Hajnová

Změny územního plánu

V červnu se zastupitelstvo zabývalo několika
návrhy změn územního plánu Telče. Územní plán (dále ÚP) považujeme za „kuchařku“,
která určuje, co je možné v našem městě stavět. Má již dvě platné změny, které proběhly dříve v souborech dílčích změn. Nyní jsme
projednávali další změny, které budou postupovat ve dvou odlišných režimech - první
proběhne ve standardním režimu pořizování,
který jsme zažili u změny č. 1 a 2, a druhý
v takzvaně zkráceném postupu. Oba postupy
pořízení změny ÚP jsou ošetřeny v zákoně č.
183/2006 Sb., avšak až s novelou stavebního
zákona platnou od 1. 1. 2018 je možné změny ÚP pořizovat i ve zrychleném režimu. Důležitou podmínkou pro pořízení změny ÚP
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ve zrychleném režimu je absence variantních
řešení. Pokud by vyplynuly v průběhu procesu pořízení, je nutné řídit se standardním režimem. Možnost pořizovat změny ÚP ve zrychleném režimu je citelným zásahem do účasti
veřejnosti v těchto řízeních a je proto nutné
dbát zvýšené pozornosti u každé změny. Zásadním rozdílem je doba, po kterou mají občané možnost nahlédnout do připravovaných
změn, čímž je zkrácena i příprava námitky
nebo připomínky v rámci řízení. Vše se musí odehrát během pouhých 30 dní od zveřejnění návrhu změny a informace o datu konání veřejného projednání. Navíc pouze do 7
dní ode dne konání veřejného projednání je
možné uplatnit námitky a připomínky. Jejich
uplatněním a případnou účastí na veřejném
projednání účast občanů na pořízení změny
končí. V případě, že se vás změna ÚP týká,
buďte pohotoví a obezřetní, neboť vám může lehce proklouznout mezi prsty. Vše má ale
dvě strany mince - možnost zrychleného pořízení změny je reakcí i na mnohé zneužívání ochranného systému a účelové blokování
změn územních plánů.
Petr Vařbuchta

O jaké změny se jedná?

Nyní zastupitelstvo schválilo zahájení procesu na pořízení změny č. 3 Územního plánu
Telče zkráceným způsobem u podnětů města v lokalitách Dačická a Radkovská a návrhu
vlastníka u objektu Lira. Naopak v souboru
změny č. 4, jejíž pořízení by šlo standardním
režimem, zamítlo návrh vlastníka černé stavby v lokalitě Slavatovská a další návrh po dohodě s předkladatelem ZZN Jihlava v lokalitě
Třebíčská odložilo. Šlo o změnu výškového limitu 11 metrů kvůli výstavbě 21 metrů
vysokých sil na obilí. Pokud by návrh hlasováním prošel, požadoval by krajský úřad
zpracování vyhodnocení vlivů změny ÚP
na životní prostředí (SEA). V diskusi jsme
uvedli, že chápeme potřeby vlastníka na nové skladovací prostory, ale zároveň argumentovali, že maximální výška stanovená ÚP není náhodná, ale vychází z podrobné analýzy
a charakteru města a krajiny. Doporučili jsme
návrh nyní neschvalovat a vlastníkovi navrhli, aby přehodnotil výšku staveb max. do 15
metrů výšky a předložil pohledové studie ještě dříve, než by se pustil do náročného procesu SEA, s tím, že by měl s příslušným odborem městského úřadu konzultovat pohledové
body. Opětovné předložení tohoto návrhu
můžeme očekávat na dalším, zářijovém jednání zastupitelstva.
Jiří Pykal

Policie ČR Telč
informuje
Objasnili krádež vozidla

Policisté objasnili případ vloupání do domu a krádeže vozidla v jedné obci na Telčsku. K činu došlo na konci ledna, když pachatel vypáčil vstupní dveře rodinného domu a prohledal ho. Odnesl si odtud kalač
a klíče od automobilu Peugeot, který byl
zaparkovaný před domem. S Peugeotem
pak z obce odjel. Odcizené vozidlo se policistům podařilo vypátrat v Brně a mohl si
ho tak převzít zpět jeho majitel. Policisté
vypátrali i pachatele, jednoho muže Brněnska a druhého z Jindřichohradecka. Oba
jsou recidivisté a v současné době v souvislosti s jinou trestnou činností ve věznici.

Konec distributora pervitinu

Policisté dopadli distributora drog, který na Telčsku prodával pervitin. Jedná se
o dvaadvacetiletého muže z Jihlavska.
V minulosti byl již za drogovou trestnou
činnost soudně trestán, před necelými dvěma lety odešel od soudu s podmíněným
trestem odnětí svobody se zkušební dobou
až do roku 2021. Zřejmě to ale muži jako ponaučení nestačilo a opět začal páchat
trestnou činnost na úseku drog. Že distribuuje pervitin, zjistili policisté operativním šetřením a na základě shromážděných
důkazů zahájil policejní komisař jeho další trestní stíhání. Drogy prodával obviněný
přibližně od začátku letošního roku na různých místech v Telči a dále také v obci
na Třešťsku. Pervitin si od něho kupovali
zejména mladí lidé ve věku kolem dvaceti
let. Drogy jim prodal v desítkách případů.
Celková částka, kterou mu někteří zaplatili, přesáhla čtyřicet tisíc korun. Za zvlášť
závažný zločin mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Případ kriminalisté
dále vyšetřují.
Podle zprávy npor. Mgr. Jiřího Valy,
zástupce vedoucího oddělení PČR Telč.
Celou policejní informaci najdete v Listárně TL.

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
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Masarykova univerzita oceňovala
To, že Masarykova univerzita slaví 100 let
od svého založení, jste se už v Telčských
listech mohli dočíst. Ostatně slavnostní koncert jejího symfonického orchestru
na náměstí byl důstojným připomenutím
tohoto výročí. Ale hlavně jsem rád, že již
patnáct let je součástí druhé nejvýznamnější české univerzity i její centrum v Telči.
Když se jen krátce ohlédnu – v roce 2004
jsem podepsal s tehdejším rektorem Zlatuškou darovací smlouvu na budovu bývalé jezuitské koleje. V roce 2012 proběhla
rozsáhlá rekonstrukce této budovy. V mezidobí a i po rekonstrukci v centru probíhaly akce jednotlivých fakult i řada mezinárodních konferencí. A mnohé z nich v úzké

součinnosti s městem. A jsem rád, že univerzita podporuje i nové aktivity, které nastartoval nový ředitel J. Makovec. Hlavně
si ale vážím toho, že se rozvíjí spolupráce
jak s městem, tak i s dalšími významnými
telčskými institucemi. Myslím, že právě
tato součinnost byla hlavním důvodem pro
pana rektora Becka při udělování pamětní
medaile ke stému výročí založení Masarykovy univerzity. V ocenění pro město Telč
se uvádí: „Město je klíčová instituce, bez
jejíž aktivní podpory a spolupráce v řadě
oblastí (kultura, vzdělávání, cestovní ruch
aj.) by byla existence Univerzitního centra
Telč nepředstavitelná.“
Roman Fabeš

Déšť medailí
od univerzity do Telče

Personální změny
na radnici

Masarykova univerzita ocenila ve čtvrtek
13. června při příležitosti oslav stého výročí svého založení pamětními medailemi
partnery, kteří přispívají k činnosti jejích
fakult. Mezi 99 oceněnými bylo také telčské pracoviště NPÚ, Univerzitní centrum
Telč, Česko-francouzská akademie Telč,
o.p.s., Město Telč, PhDr. Martina Indrová
a prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc.

V květnovém vydání Telčských listů byla
veřejnost informována o vyhlášeném výběrovém řízení na pracovní místo na odboru životního prostředí. Po provedeném
výběrovém řízení byla na toto místo vybrána Bc. Jana Pokorná, která tak nahradila odcházejícího Ing. Vladimíra Procházku.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Muzeum hledá
dokumenty.
O listopadu 1989

Málo pokrývačů, tesařů i klempířů...

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

Poděkování Sdílení
Všem pracovnicím Sdílení, o.p.s., Telč
za jejich profesionalitu a lidský přístup při
péči o nemocného a umírajícího člověka
a za péči o jeho rodinu v těžkých chvílích.
Rodina Fojtova
TL 7/2019

Noví tovaryši
24. června se na telčském zámku již
po šestnácté uskutečnilo „pasování“ učňů
oborů klempíř, tesař a pokrývač na tovaryše. TL o tom informoval Oldřich Svoboda,
cechmistr těchto řemesel v Kraji Vysočina.
I když se jedná o odbornosti, které prakticky neznají nezaměstnanost, podle Oldřicha
Svobody, jinak majitele známé regionální
firmy Střechy Svoboda z Nové Říše, zájem
o tato řemesla mezi mladými klesá. Letos
tak na Vysočině přibude v působnosti vysočinského cechmistrovství 6 klempířů, 15
tesařů a jen jeden pokrývač.
/z/

Sdílení, o.p.s.

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

Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Stopka obchodu
s chudobou
Jistě znáte z reklam: „Kup teď, zaplať
až za …“, „Půjčit si nebylo nikdo snazší! Žádosti o úvěr schvalujeme do pár
minut!“ Ale nikdo nedodává, jaké jsou
následky pro ty, kteří těmto lákavým nabídkám uvěří. Statistiky uvádí, že každý
desátý obyvatel Česka /tj. skoro milión
lidí/ je v exekuci. I když si myslím, že
zmíněná černá statistika neplatí pro náš
region, považuji za nutné vás informovat o novele insolvenčního zákona účinné od 1. 6. 2019, která otevírá velkému
množství dlužníků šance na nový život,
samozřejmě při splnění zákonných požadavků a pod dohledem insolvenčního
správce a insolvenčního soudu. Novelu
zmiňuji i proto, že ji podpořili senátoři
z Vysočiny včetně našeho Miloše Vystrčila. Rozhodně nemíníme hájit a zastávat
se někoho, kdo žije lehkovážně a neplní
si své povinnosti, ale u případů vícečetných exekucí jde ve většině případů o virtuální dluhy. Samostatným příběhem jsou
senioři, kteří jsou snadným cílem pro pochybné existence všeho druhu. Nejhorším
faktem je, že i když dlužníci mají skutečný zájem dluhy uhradit, tak nemají šanci.
Úroky, úroky z úroků, smluvní pokuty atd.
naskakují takovým tempem, že není možné je zaplatit, vysvětlují svůj postoj k tomuto problému. Pokud snad zmiňovaný
problém řešíte, tak pro bezplatnou pomoc najdete seznam akreditovaných osob
na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://sako.justice.cz, nebo se můžete
obrátit na Občanskou poradnu v Jihlavě,
která má konzultační den každé úterý dopoledne na poliklinice v Masarykově ulici. Rád vám také s vyhledáním kontaktu
sám pomohu.
Pavel Komín

Aktuální informace
z radnice
● Dražební vyhlášky
● Oznámení o uložení písemností
● Ztráty a nálezy
● Záměry pronájmů a prodeje pozemků
● Sdělení orgánů státní správy

www.telc.eu/uredni_deska
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Óda na ZUŠ. ZUŠ Open
V pátek 31. května se telčská ZUŠ zapojila do celostátního happeningu základních
uměleckých škol. Opět skvěle. Současně si
sama nadělila dárek k 70. výročí založení,
které oslaví v prosinci. Posluchači a diváci se nedají spočítat. 11 učitelů hudebního
oboru připravilo 9 vystoupení, ve kterých
se představilo 103 mladých hudebníků.
Výtvarný obor překvapil celodenní výtvarnou dílnou, výstavami ve věži sv. Jakuba
a v mázhauzu školy. Z té přinášíme ukázky pozoruhodných portrétů talentovaných
kreslířů. Akce se po všech stránkách vydařila, lakonické hodnocení ředitele Lubomíra Zadiny.
Foto: Lubomír Zadina
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Čtvrt století Francouzsko-české
hudební akademie
50 studentů z celého světa, 20 z Česka. To je radostná bilance přihlášek jubilejního, dvacátého pátého, ročníku Francouzsko-české hudební akademie, která
se uskuteční od 14. do 24. července v Telči. Jako v těch předešlých, koncerty zavítá i do dalších míst, Třebíče, Žďáru nad
Sázavou a Velké Lhoty. Jubileum oslaví
hned při samém zahájení tzv. Večeří v bílém. Pro TL ji popsala ředitelka akademie
Marie Anna Myšíková: Bude se jednat
o velmi noblesní a kulturní akci na zámku
pro širokou veřejnost. Jejím cílem je oslavit zahájení 25. ročníku akademie a zároveň 230. výročí pádu francouzské Bastily.
Podávat se budou bílá jídla stejně tak, jako dress code návštěvníků by měl odpovídat bílým či alespoň světlým barvám.

Hostům k večeři zahrají účastníci akademie - flétnista Tim Kadlec a violoncellista
Marián Lerche. Z dalších zajímavostí zmínila M. A. Myšíková výukový den profesora Miguela Kerstmana z Dunajské univerzity v Křemži, který proběhne na úvod
pracovní části akademie v Lannerově domě, a také to, že na tuto akci získala akademie grant od Evropského fondu Interreg.
Z dalších výukových dnů připomněla Den
barokní hudby a tance pořádaný ve spolupráci se žďárským festivalem KoresponDance, který se uskuteční odpoledne 20.
července. Z hostů festivalu pak zmínila
francouzského
velvyslance
Rolanda
Galharagua a předsedu Senátu Jaroslava
Kuberu.
Podle TZ

Program Francouzskočeské hudební
akademie 2019
14. července v 19 hodin
Večeře v bílém
slavnostní zahájení akademie
aula Univerzitního centra Telč
15. července
Hudebník 21. st., Den soudobé hudby
Areál NPÚ Telč
17. července v 19:30 hodin
Venkovní koncert účastníků
nádvoří Univerzitního centra Telč
18. července v 18:30 hodin
Za památkami UNESCO Kraje Vysočina I.
Večerní koncert vybraných účastníků
Zámek Žďár nad Sázavou
19. července od 14 do 18 hodin
Den barokní hudby a tance
sál NPÚ Telč
20. července v 16 hodin
Slavnostní prezentace výstavy
Francouzsko-česká hudební akademie
a výtvarné umění „Charivari“
Městská galerie Hasičský dům Telč
20. července v 18 hodin
Slavnostní koncert lektorů akademie
Panský dvůr Telč
21. července v 19 hodin
Koncert studentů akademie
kostel ve Velké Lhotě
22. července v 19 hodin
Koncert na počest skladatele Bohuslava
Martinů
Panský dvůr Telč

ÚSPĚCH. Vystoupení violoncellistky Veroniky Kaňkové za klavírní spolupráce Ivy Návratové sklidilo na loňské akademii zasloužený velký aplaus.

Foto: Markéta Slížková

23. července v 19 hodin
Za památkami UNESCO Kraje Vysočina II.
Slavnostní koncert účastníků
Muzeum Vysočiny Třebíč

Dvě stě občanů
pro demokracii
V úterý 11. června se na náměstí Zachariáše z Hradce sešlo dvě stě občanů, aby
společně s hnutím „Milion chvilek pro demokracii“ veřejně upozornili na ohrožení
nezávislosti justice a vyjádřili požadavek
na odstoupení premiéra. Hudebním vystoupením podpořili shromáždění hudebníci Slávek Janoušek, Petra Šany Šanclová
a Luboš Vondrák.
Naďa Rezková
TL 7/2019

Foto: Miroslav Šmikmátor
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Podjavořičan reprezentoval Horácko
Folklorní soubor Podjavořičan se předvedl publiku v Národopisném muzeu v Praze.
To během roku představuje prostřednictvím
přednášek a vystoupení folklorních souborů lidovou kulturu významných národopisných oblastí České republiky. Podjavořičan
byl do Prahy pozván jako jediný zástupce
folklorních souborů Horácka.
V podvečerních hodinách nejprve proběhla již zmiňovaná přednáška zaměřená především na naši tradici masopustu. Večer
mohli návštěvníci muzea získané teoretické poznatky o horáckém masopustu zhléd-

nout v reálné podobě. Podjavořičan, kromě
nejstaršího pásma Blejskání a nového pásma Šly panenky, roztleskal diváky právě
představením, které je věnováno masopustu. Slamáci, masopustní kobyla s Káčou či
medvěd vykouzlili nejeden úsměv ve tvářích publika. Jsme velmi hrdí, že jsme náš
region mohli reprezentovat právě my. Velký
dík patří bezpochyby Pekařství Marek, které
nám poskytlo výborné tradiční horácké koláče a koblihy na ochutnávku pro návštěvníky našeho vystoupení.
Mgr. Andrea Smejkalová, Podjavořičan Telč

Telčská oáza klidu a pohody
Že nevíte, kde je? Napovím vám - voní knihami a pokaždé, když do ní vkročíte, přivítají vás úsměvem a laskavým slovem královny
oázy - Lenka Zamazalová a Andrea Fajtová. Jistě jste již poznali, že mluvím o městské knihovně a paních knihovnicích, které
si zaslouží obrovské a upřímné poděkování
nejen za svou každodenní práci, ale zejména za to, že je díky jejich vřelému přístupu
knihovna místem, kde se cítíte dobře a vítaně a kde si mohou vaše děti přečíst pár strá-

nek či napsat domácí úkol, než jim začne hodina klavíru či „malířák“. Knihovna je však
i místem, kde mohou vaši malí knihomolové každoročně koncem školního roku strávit jednu dobrodružnou, na zážitky bohatou
a nezapomenutelnou noc při poNOCování
v knihovně! A to opět díky nadšení, invenci
a obětavosti dvou výše zmíněných královen!
Takže chraňme a braňme si tuto jedinečnou
oázu a buďme za ni vděční.
Milena Kopečná

Letní Kocouření
Moc rádi 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
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společné letní divadelní představení na náměstí ve dnech 16. a 17. srpna letošního roku. Intenzivně se budeme připravovat týden
před konáním - prezentací společného dílka
12. - 17. srpna v Panském dvoře. Těšíme se
na všechny spolky i jednotlivce. Za všechny, kdo už se k nám přidali, zve Petr Píša,
koordinátor Kocouření.

Karel Křížek představil sbírku básní

Vzpomínky zůstávají
Mimořádnému zájmu veřejnosti se v pondělí 27. května těšilo na radnici představení sbírky básní a textů pana Karla Křížka
Vzpomínky zůstávají. Uznávaný fotograf, znalec a sběratel nerostů na křtu publikace přiznal, že vznikla především z popudu jeho přátel a známých. Občas mě
někdo požádal o kopii některé básně, část
textu se objevila na novoročence přítele...
Nakonec to dopadlo tak, že díky podpoře
Města, Muzejního spolku a mé rodiny držíte v ruce tento útlý svazek. Nesmím zapomenout na podíl vnučky Kláry, která ho,
myslím zdařile, ilustrovala. Na otázku, co
přivedlo původem technika k poezii, odpovídá Karel Křížek svými básněmi. Přesto
jsem si dovolil nadhodit jednu úvahu, která zprvu zaskočila i jeho samotného. V jedné básni zmiňuješ, že ses narodil ve škole
(měšťance) na náměstí. To samozřejmě nevyvracím. Ale ty ses vlastně narodil, jako
zřejmě jediný, v jezuitské koleji, kde třeba
pobýval Bohuslav Balbín. Nemůžeme tady hledat nějakou inspiraci duchem místa? A víš, že to je docela možné, odpověděl sám trochu překvapený Karel Křížek.
Druhou otázku jsem si mohl dovolit proto, že se dlouho známe. Kniha básní není
zrovna ta, se kterou si jde čtenář sednout
do čekárny k lékaři, nebo ji přibalí k výbavě na koupaliště. Neuvažuješ, že napíšeš
Vzpomínky v próze? Sám v úvodu zmiňuješ profesní etapy svého života, konstruktér, palič v cihelně (nedobrovolně), pracovník pojišťovny... To je přece námětů...
Odpověď „asi ne“ nemá jednoznačný výklad. Takže...
Publikace Vzpomínky zůstávají je v nabídce Informačního centra radnice.
/z/

Dárek
Asi nikdo nespočítá, kolik podob může
mít dárek. Určitě hodně originální dostali
žáci 9. třídy jedné telčské základní školy.
Spolužáci Jiří Jabulka a Vít Buček napsali
střídavě pět povídek na téma Co způsobila klouzačka. Povídky psali do sešitu A5,
který stál 1 korunu. Škola, do které chodili, měla adresu v Leninově ulici, psal se
rok 1965. Povídky se líbily, sešit se ztratil... Až teď, když se zčista jasna objevil,
je v útlém svazku v kultivované podobě se
zajímavými snímky zimní Telče (jak jinak
u J. J.) vydal Jiří Jabulka. Dárek pro spolužáky 9. A u příležitosti setkání po padesáti
čtyřech letech byl na světě. A pro sběratele
telčských bibliofilií nastalo dilema... /z/
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Lidé mikroregionu

Kateřina Kodysová, pravá ruka principálů
Doma je v Hodicích, nejseverněji položené obci Mikroregionu Telčsko. Absolventka střední školy, obor podnikání, pracuje od otevření Panského dvora jako jeho produkční a organizační pracovnice.
Váží si označení „pravá ruka principálů“. Je totiž také duší divadelních dílen, které v čase prázdnin Panský dvůr spolupořádá. Že
se s ní pravidelně setkáváme na divadelních představeních, které
z nich vzejdou pro srpnové Historické slavnosti, považuje za samozřejmé. V dalším díle seriálu Lidé mikroregionu představujeme
Kateřinu Kodysovou.
Internetové stránky Panského dvora uvádí vaše pracovní náplně: produkční, pronájmy, školní akce. Není jich nějak moc?
Ano, záběr je to opravdu široký, ale je pravda, že všechny uvedené činnosti se vzájemně prolínají a doplňují. Takže to je vlastně
výhodné.
Pojďme je čtenářům postupně představit. Blíží se
konec školního roku. Jak
jim představíte „školní
akce“?
Prakticky celý květen a červen připravujeme každý
den, nejméně pro tři třídy,
tematický školní „výlet“.
Na výběr z pestré nabídky
programů jsou nejoblíbenější Dračí strážci. Vyjdeme z Panského dvora přes
zámecký park na náměstí. Po cestě plní děti různé
úkoly a dozví se zajímavosti z historie. Výlet konči
v některém podzemí, buď
v tom zámeckém, nebo městském pod základní uměleckou školou. Na konci výpravy najdou děti Dračí vejce“.
To zní zajímavě. Navíc přivádíte návštěvníky jak do zámku
nebo do podzemí, které provozuje Město. Za tuhle spolupráci
si výlet zaslouží určitě jedničku. Ale. Zaujme program všechny děti? Na výlet jezdí prvňáci, někdy dokonce i mateřské školy, ale také osmáci...
Máme několik verzí programu, podle stáří dětí. S jednou úrovní
obtížnosti bychom u všech dětí určitě neuspěli.
Školní výlety jsou obvykle jen ve dvou měsících, které jste
zmínila. Rok má ale dalších deset...
Stále více lidí k nám nachází cestu za sportovními aktivitami, které nabízíme. Jsme volnočasové centrum s každodenním provozem, přijít k nám můžete takřka každý den. Lezecká stěna, lanové
centrum i hernička jsou pro mladé aktivní rodiny velká lákadla.
Mimo letní sezónu nás vyhledávají firmy pro konference a teambuildingy, víkendy zase patří svatebčanům a nezahálíme ani v pořádání vlastních akcí. Nejblíže vás mohu pozvat na Pivní fest, který se uskuteční v sobotu 13. července.
Pronájmy?
Ty představím snadno. Na firemní, spolkové a vzdělávací akce
TL 7/2019

pronajímáme většinu našich prostorů, od loňského roku pak také
ubytování v penzionu ve zrekonstruovaném domě v zadní části
Panského dvora.
Nakonec nám zbyla „produkční“?
Tuto část mé „profese“ mám nejraději. Připravuji kulturní programy, výstavy, divadla. Patří sem i komunikace s veřejností a tiskem.
To jsem poznal, když jste hovořila o divadle. Jak jste se k němu dostala?
Přivedli mě k němu rodiče. Když jsem byla malá, brali mě s sebou na zkoušky. Taťka hrával v Divadelním souboru Karla Čapka
v Třešti a mamka napovídala. Dnes jsem sama jeho členkou.
V kolika představeních jste si již zahrála?
Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Pokud zůstanu u klasických inscenací, tak v šesti. Divadlo má ale řadu různých forem.
V Telči mě čtenáři mohli třeba vidět se skupinou Pouličníci. Spojujeme v ní prvky klasického divadla, cirkusu a akrobacie se záměrem vtáhnout diváka aktivně do děje.
V úvodu jsem zmínil vaše přízvisko „pravá ruka principálů“.
Řeknete nám k tomu více?
Jistě. V minulých sezónách jsem s Jakubem Škrdlou připravovala
zmíněná letní představení pro Historické slavnosti. To loňské Teče voda proti vodě na Štěpnickém rybníku je snad ještě v paměti
diváků.
V červnovém vydání Telčských listů již propagujeme letošní
Historické slavnosti a jejich nedílnou součást, divadelní představení. Prozradíte něco z jeho zákulisí?
Asi největší novinkou je, že roli principála přebírá po Jakubu Škrdlovi Petr Píša. Toho snad nemusím představovat. Navíc je z Třeště blízko Hodic ☺, takže jsme „krajané“.
V avízu divadla je záhadné„Telč sobě!“. Co to znamená?
Snad se principál nebude zlobit, když prozradím, že do děje chceme zapojit co nejvíce aktivních obyvatel Telče. Počítáme s vystoupením TELČísel, žen z Klubu důchodců a... Víc již neprozradím.
Tak alespoň název a také: Uvidí diváci i vás?
Zatím pracovně Hodina dějepisu. A jestli dostanu nějakou roli?
Poté, co jsem prozradila některé předpokládané účinkující, tak mi
Petr asi vymyslí nějakou za trest.
Zkusím se přimluvit, aby to nebyla třeba žena na pranýři. Raději se vrátíme do Panského dvora. Když jsem za vámi přišel,
připadala mi část areálu jako jedno staveniště. Co zde vyrůstá?
Tím největším je provoz budoucího minipivovaru a restaurace.
Přáli bychom si, aby pivo Holomek ochutnali nejen turisté, ale
i domácí ještě v letní sezóně. Staveniště uprostřed nádvoří po jeho
dokončení „jako by nebylo“. Bývalé odpadní jímky zemědělského provozu budou po rekonstrukci sloužit jako zásobníky dešťově vody svedené z okapů našich budov. Voda bude sloužit k zalévání trávníků v areálu, jímky budou zakryty a nad nimi vznikne
parkoviště.
Oldřich Zadražil
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DRACI V TELČI PO ŠESTÉ. V sobotu 27. července se bude konat závod dračích lodí. Závod bude opět „zahajovat“ Prázdniny v Telči a opět se
pojede na Štěpnickém rybníku. Připravte si posádky a můžete se hlásit do 15. července. Bude se soutěžit ve dvou kategoriích FUN a Hobby a také
v kategorii ŽENY. Posádku lodi tvoří 18 závodníků plus bubeník a kormidelník, které „zapůjčí“ pořadatel. Každá posádka pojede dvě jízdy, hodnotí se rychlejší čas. Každý tým, který se přihlásí, si může připravit stejný dres.
Hlásit se můžete již nyní na telcsko@telcsko.cz nebo volat na 778 412 690. Více informací o celém závodu najdete také na: www.dragonboard.cz
Magda Pojerová

Podpora škol na Telčsku
V rámci projektu Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko na podporu škol v ORP
Telč se v poslední době uskutečnily následující akce:
Den Země v Urbanově
24. května se na zahradě ZŠ Urbanov uskutečnil Den země. Děti si zde mohly vyzkoušet
vyrobit ptačí budku, rýžovat zlato, psát básně,
ale také si vyzkoušely poznávání hornin, rostlin a zajímavých míst v našem okolí.
Po stopách kůrovce na Dobré Vodě
10. června zde děti poznaly život lýkožrouta formou pohádky, tvořivých her, skládaček
a dalších aktivit. Vyzkoušely si například odlévání sádrových odlitků, nebo frotáž kůry napadené kůrovcem.
Polytechnický kroužek
Polytechnický kroužek v malotřídních školách v ORP Telč probíhá od začátku února
2019 a pro velký zájem dětí a žáků bude probíhat i v následujícím školním roce. Děti pra-

Den Země na zahradě školy v Urbanově.
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Mikroregionální střípky

cují s polytechnickou stavebnicí, tablety a notebooky. Cílem kroužku je podpora vztahu
dětí k technice a rozvoji technického myšlení.
Tandemová výuka s rodilým mluvčím
V malotřídních školách na Telčsku probíhá
od konce února letošního roku výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, který se zapojuje do výuky společně s kmenovým pedagogem dané školy. Jde o aktivitu zaměřenou
na zvyšování kompetencí žáků základních
škol pro aktivní používání anglického jazyka
a zároveň podporující rozvoj schopností a dovedností pedagogů zapojených škol.
Tato aktivita je velmi oblíbená jak mezi žáky, tak mezi pedagogy a bude proto probíhat
i v následujícím školním roce.
Jana Krechlerová
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko
Aktivity projektu MAP Telčska II. (Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II.) reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139

Foto: Archiv MAS Telčsko

Stará Říše

4. července
Pouťovka, od 20.00 pouťová zábava
na hřišti za školou
Hraje: Beat band, pořádá: SDH Stará Říše

Hodice

13. července
Nohejbalový turnaj
Memoriál Františka Nevrkly
Od 8.30 na hřišti
27. července
Parní léto 2019
Hudba, občerstvení, skákací hrad
Pořádá: SDH Hodice

Běh pro hospic Sdílení
Třetí ročník benefiční akce Běh městem
šťastných lásek se bude konat 4. srpna
na náměstí Zachariáše z Hradce. Start bude v 10:30 hodin, registrace již od 9 hodin. V rámci registrace budou v prodeji
trička a bavlněné sukně. Pro snadnější organizaci startu se, prosím, registrujte předem na www.behyprohospice.cz. Každého účastníka čeká v cíli medaile a dospělé
i kelímek NickNack. Děti dostanou k medaili diplom. Všichni se mohou těšit na vystoupení Ride Wheel - biketrial. Běh není
měřený. Nemusíte ani běžet, stačí jít a svojí účastí podpořit domácí hospicovou péči
Sdílení. Motto letošního ročníku: Jsem vítěz, běžím pro hospic!
Eva Švecová, Sdílení, o.p.s.
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Vzpomínáme na 20. století
V polovině století, na které vzpomínáme, bylo nepřekonatelným
problémem zajistit pro nezbytnou rekonstrukci každé nemovitosti
třeba netypizovaná okna. Bývalé gymnázium, dnes ZŠ v Masarykově ulici, by o tom mohlo vyprávět. Podobně v té době dopadl
dům čp. 57 ve Štěpnické ulici ještě v době, kdy se sousedním domem tvořil jeden celek.

Nové knihy městské knihovny
Beletrie

Hamilton: Zrádce trůnu; Graham: Poldark: běsnící příboj; McPartlin: Poslední dny Rabbit Hayesové; Whitton: Jak si neudělat z domova cirkus jako na Piccadilly; Dán: Venuše ze zátoky; Lowell: Zrádné
vody; James: Maják; Haruf: Cizinci v noci; Hůlová: Zlodějka mýho
táty; Greenwood: Mezi krásou a ošklivostí; Vondruška: Křišťálový
klíč. Falknovská huť; Ahnhem: Osmnáct pod nulou; Ciprová: Drahomíra; Mankell: Usměvavý muž; Urban: Kar; Konečná: Vířivka;
Weaver: Muž bez minulosti; Center: Jak ti zmizet ze života

Naučná

Leffler: Žijte ve své zahradě; Viesturs: Na vrchol žádné zkratky nevedou; Čech: Jakubův cestovní deník

Dětská

Žák: Tromby. Zmizení Edwina Lindy; Papoušková: Vombat Jirka je
statečný; Kemmerer: Dopisy ztraceným; Harris: Umění předstírat;
Ščerba: Čarodol. Karpatský kníže; Andersen: Dusty. V nebezpečí;
Grezlová: Hledá se Flíček; Wilson: Moje máma Tracy Beakerová
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová
Dovolená v městské knihovně:
od 29. července do 9. srpna bude knihovna uzavřena.

Novinky Knihovny UC

Připomínáme si
30 roků

8. července 1989 zemřel ve Velkém Újezdu Karel Cejnar (* 19. 12.
1912, Telč). Absolvent telčského gymnázia vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Převážnou část profesního života působil
jako učitel. V letech 1974 až 1984 byl městským kronikářem. Ve své
době byl předním znalcem telčské historie. Mimořádně oblíbené byly v sedmdesátých letech jeho tehdy neběžné přednášky na toto téma.

20 roků

23. července 1998 zemřel v Praze Zdeněk Korbel (* 16. 6. 1921, Brno).
Jaderný fyzik a docent Univerzity Karlovy maturoval v roce 1940
na telčském gymnáziu. Po absolvování Přírodovědecké fakulty UK se
věnoval jaderné fyzice. Řadu let pracoval ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně v bývalém SSSR. Později přednášel na katedře jaderné fyziky UK. Autor více jak 50 původních prací, které
publikoval nejen u nás, ale i jinde v Evropě a v USA. V mládí byl
velmi aktivním činovníkem skautského hnutí. Spolupracovník Telčských listů a také autor řady hesel v biografickém slovníku Kdo byl
kdo z osobností Telčska.
Podle Kdo byl kdo, biografický slovník osobností Telčska. Muzejní
spolek a Telčské listy, 1996

Nešpor: Jak překonat hazard; Vácha: Nevyžádané rady mládeži; Fárová: Dvě tváře; Marešová: Šlechtické neřesti; Justoň: Ekonomie
přírodních národů; Rooney: Příběh medicíny; Koudelka: Invaze 68;
Studýnka: Zlato: Příběh nekonečného kovu; Hrubý: Pražské příběhy: z malostranských zákoutí až do jiného světa; Macdonald: Thajsko; Kolektiv autorů: Finsko; Müller-Wöbcke: Dubaj - Emiráty Omán; Massmann: Barcelona; Ham: Norsko
Pro TL připravuje Ilona Martinů
Dovolená v Knihovně UC od 8. do 15. července

Novinky knihovny NPÚ
Rywiková: Speculummortis: obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku; Pitrun: Jadrné memento: životopisný nástin českého
provinciála jezuitů Leopolda Škarka SJ; Rampula: Pověsti a názory o vzniku a vývoji Telče v nejstarší době; Pánek: Dějiny českých
zemí; Pomníky Velké války; Stavby století Čech, Moravy a Slezska
1918-2018; Klenovský: Encyklopedie židovských památek Moravy
a Slezska.
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Diamantová svatba

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
TL 7/2019

Za lásku, obětavost a stále pevné rodinné zázemí děkují a do dalších let hlavně hodně zdraví přejí děti – Zdeňka a Pavel, vnuci
– Tomáš, Martin, Zdeňka, Pavel, Jakub a Šimon, pravnuci – Kačenka, Adélka, Eriček, Štěpánek a Honzík
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Životní příběh telčské rodačky Emy Melicharové

Šťastný život s tragickým koncem
Metzlové jsou doma v Telči

Společenský vývoj v našich zemích ve druhé polovině 19. století umožnil, že židé opouští dosavadní bydliště v česko-rakouském
příhraničí, kam se uchýlili na konci 17. století po vyhnání z Vídně a Dolních Rakous. Stěhovali se do větších sídel, kde nacházeli lepší podmínky pro své podnikatelské aktivity. Tak v roce 1860
přišel do Telče z nedalekého Markvarce u Českého Rudolce Mojžíš (Moises)Metzl s rodinou, obchodník střižním zbožím a později
i majitel koželužské dílny. S manželkou Babette zde v tomto roce
zakoupilina náměstí dům čp. 31. O patnáct roků později ho prodal
a zakoupil na náměstí větší dům čp. 67. To již s druhou manželkou

mov hovořili česky, jejich děti navštěvovaly školy, ve kterých byla
čeština vyučovací jazyk. Rodina se tak vědomě zařadila do množiny českých židů, které se v českém prostředí zcela asimilovaly.
Pozdější vyjádření příbuzných, kteří se o dceři Emě vyjadřovali
„chytrá hlavička rodiny Metzlových“, nakonec potvrzuje její výborný prospěch na vysvědčení z telčské měšťanky podepsané ředitelem Janem Tirayem. Mojžíš Metzl umírá 2. července 1900 a telčská epizoda rodu tak pomalu končí. Všechny děti se vzdaly nároků
na dědictví ve prospěch matky Karoliny. Ta pak dům čp. 67 v roce
1907 prodává manželům Vydrovým a stěhuje se za dětmi do Prahy.

Čp. 31. První domov rodiny Metzlů v Telči. Dnes Telčský dům.
Karolinou, roz. Lufčicovou, když mu první manželka v roce 1872
zemřela. O rozhledu Mojžíše Metzla svědčí to, že z šesti jeho synů z obou vztahů jich pět je žáky telčské reálky. Doba postupovala,
a tak i nejmladší dcery Emu (1887) a Olgu (1890) najdeme mezi

Ema Metzlová se velmi dobře učila.
Čp. 67 (zcela vpravo). Tady se Ema Metzlová narodila. Dnes Optika Kočová.
žákyněmi Měšťanské školy dívčí v Telči. Nesmíme zapomenout,
že stejně jako reálka pro chlapce to byla tehdy výběrová a náročná
škola pro děvčata. Studium potomků Mojžíše Metzla jen dokládá
to, co zmiňují jiné prameny. Metzlovi doma mezi sebou i mimo dostr. 12

Ema se vdává

V roce 1908 se Ema Metzlová vdává. Jejím vyvoleným je mladý
úspěšný právník Artur Melichar. Narodil se v roce 1878 v Kolíně
jako Artur Melcher. Jeho snaha po asimilaci s prostředím, které bylo jeho domovem, je zcela evidentní. Jakmile dosáhl plnoletosti,
změnil si příjmení na české Melichar. Na pražské univerzitě, kde
od roku 1900 studoval, se na rozdíl od řady židovských vrstevTL 7/2019

níků nezapsal na německé fakultě, ale studoval na té české.
V roce 1909 si jeho přítel Ota
Mandelík, jeden z dědiců cukrovarnického impéria Mandelíků v Kolíně, bere za manželku Eminu mladší sestru Olgu,
narozenou v Telči v roce 1890.
Artur se stává hlavním právním poradcem vzrůstajícího se
koncernu Mandelíkových a dále stoupá na kariérním žebříčku. V roce 1924 je jmenován
právním poradcem Unie československých rafinérií cukru a sám výhodně investuje.
S manželkou Emou se rozho- Foto Emy Metzlové Melicharové
dují pro stavbu reprezentativ- z 30. let dokazuje, že byla velkou
krasavicí.
ní vily.

Šťastný život v pražské vile

2. května 1929 je vila Emy a Artura Melicharových v ulici Na Zátorce v pražské Bubenči po roční výstavbě zapsána do katastru nemovitostí. Mají významné sousedy. Přes ulici třeba sousedí s malířem Alfonsem Muchou. Ema a Artur zde prožijí pouhých jedenáct
šťastných let. Ema se věnuje hře na klavír a podpoře mladých hudebních talentů. 5. srpna 1931 ji pražské policejní ředitelství vystaví řidičský průkaz. Artur, přes pracovní vytížení, založí velkou
sbírku křišťálových váz vyráběných na počátku 19. století v Čechách.

Hrůza. Je tady holocaust

V dokladech se nedá nalézt, zda se Ema a Artur Melicharovi pokusili před jeho hrůzami uprchnout, i když patřili mezi ty, kdo na to
měli prostředky. Blíž pravdě bude úvaha o jejich velké sounáležitosti s českým prostředím a s Československem. Oba to dokazovali
prakticky celý život. V srpnu 1940 byli donuceni vilu předat Vystěhovaleckému fondu pro Čechy a Moravu. Po falešném ujištění, že
vyrovnání za ni dostanou poté, jakmile obdrží povolení k emigraci. Museli se přestěhovat do bytu v činžovním domě v Praze. V říj-

nu 1941 pak následuje jejich deportace do ghetta v Lodži. Arturovi
je 63 let, Emě 54... Necelý rok zde žijí v otřesných podmínkách.
Na podzim 1942 je Ema zavražděna v mobilní plynové komoře
na cestě z tábora v Chelmnu k připraveným masovým hrobům v lese. Stalo se to pravděpodobně 12. září 1942. Artur umírá v ghettu
v Lodži o osm měsíců později. Podle pečlivě vedené kartotéky 8.
května 1943. Šťastný život dvou lidí se krutě uzavřel...

Černý a rudý život vily

Vila po nuceném odchodu jejich majitelů a stavitelů nezůstala
dlouho prázdná. Již na podzim 1940 se do ní nastěhoval protektorátní zemský viceprezident v Čechách Leo Schubert, bývalý poslanec Národního shromáždění za německé socialisty, a po něm
Horst Naudé, spolupracovník Reinharda Heydricha. Ten zde bydlí
do května 1945, kdy se mu podaří uprchnout. V červenci 1945 (!)
dostává vila nového domácího. Není jim nikdo jiný než nechvalně
známý sociální demokrat a vzápětí komunista Zdeněk Fierlinger,
v té době předseda vlády. Ten zde žije do roku 1964.

V diplomatických službách

Vila je poté převedena pod Správu služeb diplomatického sboru
a v roce 1966 nabídnuta za nové sídlo velvyslanectví Norského
království. To totiž v padesátých letech svou pražskou ambasádu
uzavřelo pro neustálé rozpory s komunistickým režimem. Zdánlivé
oteplení vztahů obou zemí v té době umožnilo její znovuotevření.
Po roce 1968 se ale vztahy obou zemí znovu dostaly na bod mrazu.

Spravedlnost za asistence království

Na podzim roku 1991 vynesl Okresní soud v Praze 6 rozsudek,
kterým bylo neteři Emy Melicharové, Haně Benešové, dceři její
sestry Olgy, která přečkala s rodiči druhou světovou válku v USA,
přiznáno plné vlastnické právo k vile. Dalších 14 let pak norští
velvyslanci byli u ní v „podnájmu“. Vila byla postupně za jejího souhlasu rekonstruována. V roce 1997 si ji dokonce prohlédli norský král Harald s královnou Sonjou při své návštěvě Česka.
A v roce 2005 se dcery Hany Benešové rozhodly vilu Norskému
království prodat.

Tečka, která varuje

2. května 2019 pak byly před vilou osazeny, z iniciativy současných vlastníků, Stolperteine (kameny zmizelých) na paměť manželů Melicharových. Tento záslužný čin okomentoval pro Telčské
listy jeho iniciátor, norský velvyslanec Robert Kvile: Osud židů
za druhé světové války také představuje důležitou část norských
dějin. Jedna třetina norských židů, skoro 800 osob, bylo v roce
1942 deportováno do Osvětimi. Vrátilo se jich méně než 30. Vila
v ulici Na Zátorce 20 je naše rezidence od roku 1966. Máme tento
dům velmi rádi, a proto jsme chtěli vzdát hold manželům, kteří vilu
postavili. Kameny zmizelých, položené před domem, mají přitom
připomínat všem návštěvníkům vily, že se musíme se poučit z dějin,
aby se neopakovaly.
Oldřich Zadražil
Poděkování. Tento text by nevznikl nebýt vstřícnosti pana Terje B.
Englunda z norské ambasády, Alice Marxové, šéfredaktorky Věstníku židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku ROŠ CHODEŠ, Elišky Waageové z Institutu Terezínské iniciativy, badatele Ladislava Vilímka, Petra Dvořáka z Okresního
archivu v Jihlavě a telčského rodáka Zdeňka Pošusty, který nás
na příběh první upozornil.

1941. Židé musí odevzdat řidičské průkazy.
TL 7/2019

Kopie dokumentů:
Národní archiv, Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna, 1941 – 1950, sign. M2014/2, kart. 7326, Ema Melicharová/Metzlová, nar. 6. 9. 1887 a Státní okresní archiv v Jihlavě.
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Stěhování po 70 letech

Česká spořitelna je ve Svatoanenské ulici
Od 24. června působí pobočka České spořitelny v Telči ve Svatoanenské ulic v čp.
338. (MultiMarket). V nové pobočce najdete prostředí pro diskrétní jednání s bankéři i pro rychlé vyřizování jednoduchých
operací, a to v upravené otevírací době:
pondělí, středa:
9:00 - 12:30, 13:30 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek:
9:00 - 12:30, 13:30 - 16:00
V samoobslužné zóně u vstupu do pobočky je 24 hodin denně k dispozici bankomat
pro výběr hotovosti a pro zadávání příkazů k úhradě.
Bankovní hala v moderním designu je místem, kde můžete využít rychlou obsluhu bankéři Vám zde budou k dispozici pro
řešení jednoduchých servisních operací
a hotovostních operací. Pro poradenství,
konzultace a řešení Vašich požadavků, které nejsou spojeny s hotovostními operacemi, jsou připraveny komfortní a diskrétní jednací místnosti. Schůzky s bankéři si
prosím sjednávejte telefonicky - prostřednictvím jejich mobilních telefonních čísel. Pokud se Vám to nepodaří nebo telefonický kontakt nemáte, volejte do pobočky
(956 742 400). Rádi Vám pomůžeme.

Pobočka spořitelny na náměstí Zachariáše z Hradce byla naposledy otevřena 20.
června a ve stejný den zde byl ukončen
provoz bankomatu. Děkujeme za pocho-

pení a těšíme se na Vaši návštěvu v nové
pobočce, píše ve zprávě pro TL Kateřina Hápová, oblastní ředitelka retailového
bankovnictví.
TZ

Foto: Pavel Boček

Našel se ve vaší obci poklad nebo třeba jen houby? ● Připravujete nějakou společenskou nebo sportovní akci?
● Přijede k vám Karel Gott nebo „jen“ známý rodák? ● Padaly u vás kroupy nebo se jinak předvedlo počasí?
Napište nám na tl@telc.eu, uzávěrku máme vždy 15. v měsíci
TL 7/2019
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Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC,
přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích
souprav, matrací. Tel. 721 123 595.
• Autoškola Ekol - Vladimír Roupec. Výuka a výcvik na osobní automobil, učebna na Myslibořské ulici v Telči. Více info
na www.autoskolaekol.wz.cz a tel. 607 185 517.
• 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.
• Koupím staré OBRAZY různých motivů a stáří (krajiny, portréty, akty, mořské a lovecké výjevy) a jiné zajímavé obrazy i poškozené a bez autora. Mám zájem i o hutní
sklo Telčskou keramiku. Koupím i různé dekorační STAROŽITNOSTI porcelán hodiny sochy a sošky z různých materiálů, hudební nástroje housle violoncello kontrabas,
lovecké paroží dalekohled zbraně i znehodnocené, dále různé šperky z českých granátů brilianty i bižuterii. Koupím i celou pozůstalost. Platba výhradně v hotovosti rychlé
a solidní jednání. Tel. kontakt 704787323
• Nabízíme k pronájmu nebytové prostory v ulici Svatoanenská, čp. 126, Telč II - Podolí. Podlahová plocha činí 82 m2. Prostory jsou vhodné k podnikání v oblasti obchodu,
nebo se dají využít jako kancelář se skladem. Podrobnosti k pronájmu obdržíte na tel.
č. 606 493 838.
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Přichází horké léto?

Denní teplotní maxima a minima a srážky
naměřené na meteostanici telčské radnice:

od 18. 5. do 18. 6. 2019.

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

10,4°C
1013,5 hPa
97,4 mm
23,8°C, 27. 5.
v 12:39
-1,2°C, 7. 5.
v 6:09
32 km/h, 14. 5.

Počasí v Telči

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

Počasí v květnu
Přibližně v první polovině měsíce byly maximální teploty většinou 8 až 15°C, občas nastala od tohoto rozmezí odchylka nahoru nebo dolů. V polovině měsíce se krátkodobě
velmi citelně ochladilo – maximum bylo jen
+4°C. Byli to takoví umírnění ledoví muži,
tentokrát jako by ve dvou vlnách. Teploty
se však rychle zase srovnaly. Občas se ještě
objevila teplota pod nulou, prakticky už jen
v přízemní vrstvě vzduchu, a to až -6°C. Jen
jednou začátkem měsíce byla minimální teplota -1°C i ve výšce 2 m nad zemí. Ve druhé
polovině měsíce byla denní maxima už v rozmezí 13 až 22°C a i srážky už dostaly letní
charakter. Většinou šlo o déšť nebo dešťové přeháňky, jenom za ochlazení v polovině
měsíce se ještě objevila krátce přeháňka deště se sněhem. Konečně jsme se dočkali častějších srážek (bylo 21 srážkových dnů) a 19.
5. z první letošní bouřky několikrát slabě zahřmělo. I když měsíční průměrné teploty mají stoupající trend, přesto působil květen proti
dubnu daleko chladnějším dojmem. V dubnu
se objevila vyšší teplotní maxima než v květnu. Určitě to také způsobily i časté srážky,
a tak snad dojde k naplnění počasových pranostik: „Studený máj, v stodole ráj“ a „V máji nemá pastýřovi oschnout hůl“.
Měsíc hodnotíme teplotně jako slabě podnormální, srážkově jako mírně nadnormální.
/jf/

http://www.in-pocasi.cz/

Aktuální data z meteostanice ČHMÚ
Kostelní Myslová. Některé měřicí přístroje stanice jsou umístěny na katastrálním území Telče! Také historická data
o počasí v Telči od 1. února 1952!
str. 18

Sloupek nejen pro ženy píše pro TL Miluše Nechvátalová

Prý na světě
mizí hmyz
Ne tak u nás doma. Veliký dům a jedna
malá moucha si vybere zrovna mne, že bude se mnou v noci vzhůru. „Tak dobře, ale
někde si lehni a nebzuč mi u ucha, mám
moc práce.“ Ale ona ne, musí se dívat, co
dělám. Takže mi leze po monitoru a čte si
nebo se dívá na návody a střihy. Asi si chce
něco ušít nebo ji poslala konkurence. Snažím se ji uplatit, že dostane střih zdarma,
pokud hned zmizí. Ale nesouhlasí a zrovna
si chce něco napsat na klávesnici, jenže má
malé nožičky, tak si sedne na moji ruku, že
jako budeme psát spolu, ale to kategoricky
odmítám. Po dobrém to nejde, je mi líto,
ale právě jsem jí vyhlásila válku. Shodila
jsem hrnek s kávou, kalendář, a málem počítač. Moucha vítězí na plné čáře. Po tomto neúspěchu jsem si vzpomněla, jak mi
manžel kdysi ukazoval, jak tu mouchu,
která sedí na lustru, dokáže chytit do ruky.
Kdo ho zná, už ví. Ano, přesně tak, moucha uletěla a lustr samozřejmě srazil. Ale
vrátím se k mé noční společnici. Špatně
se mi píše, protože zde sedím potmě. Strategicky jsem totiž rozsvítila vedle v pokoji a zapnula televizi, aby si myslela, že
jsem tam. Snad se jí bude pořad líbit a dá
na chvilku pokoj. Vypadá to, že je spokojená. Já už méně. Jsem u počítače, na klávesnici si svítím mobilem a ona spokojeně
bzučí v křesle u kriminálky. Tak ať mi nikdo neříká, že hmyzu vadí, že nemají louky a pastviny. Nevadí, oni totiž chtějí televize a počítače.

Farmářský trh v Telči
20. července
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
● 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

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.

15. 7.
16. 7.

IV.
17. 7.
V. - VI. 18. 7.

Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II
– ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu,
IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní
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ČAPÍ HNÍZDO, KTERÉ MÁME RÁDI.
To na komíně v Radkovské ulici.

VAŽME SI VODY. Bude letos opět aktuální myšlenkou bohoslužby 6. července v 10 hodin u pramene Dyje v katastru Panenské Rozsíčky. Mše svatá v 10:30. Dyje protéká 60 farnostmi brněnské diecéze. Tou první je právě Urbanov v našem správním obvodu, do kterého patří i Panenská Rozsíčka.

Foto: Milan Pařil

„RANČ“ NA PANSKÝCH NIVÁCH.
Zdá se, že je hotovo. Více v příštích TL.

Obě fota: Pavel Boček

MLADÍ PRŮVODCI. Devět žáků ZŠ
Masarykova se v červnu na jeden týden
stalo průvodci na telčském zámku. Jejich
výkon ocenil nejen kastelán, ale především návštěvníci při prohlídce renesančních sálů. Akce pořádaná ve spolupráci
Národního památkového ústavu a místní
základní školy má v Telči mnohaletou tradici a je každoročně vyvrcholením školního roku pro žáky devátého ročníku. Zleva: Jakub Matějů, Alice Mašková, Elena
Godlová, Lucie Císařová, Liběna Pokorná, Petra Janková, Martina Brychtová,
Adéla Kulíková, Antonín Veselý. Text
a foto: Naďa Rezková Přibylová

SLAVATA TRIATLON TOUR, dětský závod pro dobrou věc měl 23. května u Roštejna rekordní počet účastníků. Více TL 6, str. 14.

Foto: Lukáš Mazal
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Nové dětské hřiště v Lipkách
Při inline stezce v Lipkách bylo za podpory Fondu Vysočiny vybudováno nové
dětské hřiště. To tak vhodně doplnilo již
dříve umístěný mobiliář. Místo pro umístění hřiště bylo zvoleno na základě návrhu komise pro regeneraci MPR a MPZ,
stavebního a územního rozvoje. Komise posuzovala dvě možné varianty. U pítka za hřbitovem a Na Vyhlídce. Nakonec
komise navrhla tu, kde je hřiště postaveno. Věříme, že hřiště není zdaleka poslední aktivitou v Lipkách. V současné době
zde připravujeme ve spolupráci s Krajem

Vysočina singletrailové tratě, tedy tratě
pro vyznavače horských kol. Dokončujeme zpracování projektové dokumentace
s tím, že pokud se nám podaří získat dotaci, předpokládáme realizaci v jarních měsících příštího roku. Dále je podána žádost
do Operačního programu přeshraniční
spolupráce na vybudování přírodní cyklostezky od kaple sv. Karla Boromejského do Řásné. Pokud žádost bude úspěšná,
mohla by realizace cyklostezky být zahájena také v první polovině příštího roku.
Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje

Foto autor

Výtěžek telčského benefičního koncertu do lázní Poděbrady

Koloběžky od Srdíčkářů do Poděbrad
Srdíčkáři, z.s., ve spolupráci s Panským
dvorem Telč a pěveckým sborem TELČísla uspořádali 5. ročník benefičního koncertu Děti pomáhají dětem pod záštitou starosty Telče. Celá akce vynesla krásných 25.606
korun. Za tyto prostředky Srdíčkáři nakoupili pět koloběžek, které budou využity dětmi, které se léčí v lázních Poděbrady. Firma
Kostka poskytla spolku slevu, dopravu, mon-

táž a příslušenství zdarma, tak byly koloběžky připravené včas na slavnostní předání. To
se uskutečnilo 15. června 2019 v Léčebně
doktora Filipa za účasti primářky lázní, paní doktorky Martiny Simandlové, a zástupců
spolku Srdíčkáři, z.s. Velice děkujeme všem,
kteří se na akci podíleli a přispěli.
Za spolek Srdíčkáři předsedkyně
Mgr. Jana Štychová

Foto: Archiv J.Š.
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Sport
Florbal

Liga Vysočiny mužů
Konečná tabulka 2018/2019
1. Sabots Jihlava
22 148:109 51
2. Florbal Telč
22 157:116 49
3. FBC Apoly
22 151:98 41
4. Bystřice n. P.
22 153:133 40
5. Nové Město n. M.
22 175:111 38
6. JeMoBu
22 129:118 38
7. Třebíč C
22 175:64 29
8. Žďár n.S. C
22 121:107 28
9. H. Brod
22 116:195 21
10. Světlá n.S., 11. Pacov B, 12. Přibyslav.
Týmy na 10. až 12 místě sestupují. Mužstvo bude hrát v nové sezóně Regionální ligu Vysočiny. Tuto soutěž nemůže hrát
ve sportovní hale ZŠ, ale musí hledat útočiště mimo Telč.
jn
Liga Vysočiny juniorů
- Florbal Telč - 8. místo
Liga Vysočiny starších žáků
- 16 týmů - Florbal Telč - 12. místo

Rodí se florbalová
hvězda?
Milan Svoboda, donedávna opora týmu
Florbal Telč a v současné době hráč SK Jihlava, reprezentoval letos 26. května v krajské reprezentaci mladších žáků Vysočinu
v Kutné Hoře na neoficiálním mistrovství
ČR. Tým florbalistů z Vysočiny zde skončil na medailovém třetím místě. Vzápětí se
Milan s týmem CZECH KINGS zúčastnil ve švédském Falunu turnaje Jalas Flooraball Cup 2019, největšího florbalového
podniku severské země a zároveň třetího
největšího florbalového turnaje na světě.

Milan Svoboda vpravo s číslem 17.

Foto: Archiv TL
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Sport

Starší žáci vyhráli okresní přebor

Vítězství pro budoucnost

Fotbal

Konečné tabulky ročníku 2018 – 2019
Krajská I.A třída
1.

Bedřichov

26

76:46

56

2.

Dobronín

26

92:43

54

3.

Kamenice nad Lipou

26

74:31

53

4.

Herálec

26

60:43

48

5.

Leština

26

61:41

46

6.

Světlá nad Sázavou

26

65:52

43

7.

Štoky

26

58:68

38

8.

Třešť

26

47:54

37

9.

HUMPOLEC B

26

49:71

32

10. Telč

26

45:65

30

11. Havlíčkův Brod B

26

49:61

28

12. Kostelec

26

47:64

22

13. MÍROVKA

26

42:80

19

14. Pacov

26

32:78

12

Ve středu 12. června se kluci starší přípravky SK Telč zúčastnili finále okresního přeboru v Třešti, kam se kvalifikovali perfektními
výkony během celé sezony. Finálový zápas
proti mužstvu z Brtnice zvládli výborně.

S přehledem vyhráli 7:0, získali pohár a každý hráč medaili. Trenéři Petr Vetyška a Aleš
Nováček děkují všem klukům za perfektní
výkony. Kluci, děkujeme!
Foto a text Klára Mourycová

Dětský fotbálek u Roštejna o prázdninách

Mistrovství republiky
v kroketu v Telči

Tradiční a oblíbený fotbalový turnaj dětí
bude i letos probíhat každý prázdninový
pátek u rybníka Roštejn. Začínáme v pátek 5. července. Kluci, jste narození v roce 2006 a mladší, holky 2005 a mladší, tak
neváhejte a přijďte jakýkoli prázdninový
pátek před 16.00 hod. k Roštejnu a můžete
si zahrát Roštejnskou fotbalovou ligu o celou řadu zajímavých cen. Těšíme se!
Vladimír Švec, SK Telč

O víkendu 5. - 7. července zavítají do Telče špičky českého kroketového žebříčku, aby změřily síly na Mistrovství České republiky v asociačním kroketu. Těšit
se můžete samozřejmě i na telčské hráče
- Davida Hajna, Václava Doskočila, Jiřího
Plachého nebo Štěpána Hazdru.
6. mistrovství ČR v asociačním kroketu se po devíti letech vrací do Telče a poprvé v historii se bude hrát na profesionálních kroketových kurtech, které vybudoval
Croquet Club Dynamo Telč ve sportovním areálu na Batelovské ulici. Přijďte se
podívat! Hrát se bude každý den od 9 hodin do podvečerních hodin, samotné finále
(na dva vítězné zápasy) začne v neděli ráno. Těšíme se na Vás.
Hana Hajnová
Croquet Club Dynamo Telč

III. třída
1.

Pavlov

24

91:34

55

2.

Kamenice

24

96:44

54

3.

Puklice B

24

75:69

41

4. Telč B

24

63:43

38

5.

Hybrálec

24

68:65

38

6.

Roma Jihlava

24

87:67

37

7.

Věžnice

24

58:55

37

8.

Rantířov B

24

54:56

33

9.

Brzkov

24

53:47

31

10. Větrný Jeníkov

24

33:74

24

11. Stonařov B

24

55:78

23

12. Červený Hrádek

24

43:94

20

13. Dušejov

24

23:73

12

IV. třída
1. Telč C

24

131:36

67

2.

Střítež

24

99:65

47

3.

Kostelec B

24

92:81

43

4.

Hodice

24

49:41

40

5.

Mrákotín

24

71:66

39

6.

Stará Říše C

24

67:54

39

7.

Střížov

24

52:36

38

8.

Růžená

24

50:59

35

9.

Jamné B

24

56:76

31

10. Cejle B

24

75:102

26

11. Černíč B

24

67:101

19

12. Bítovčice B

24

58:93

18

13. Smrčná

24

33:90

9
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Zimní stadion
Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html
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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

Panský dvůr

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

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Slavíčkova 387
http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka
Prázdninový provoz v klubu:
Pondělí, středa 11:00 - 16:00 hod.
Program na prázdniny nemá pevně stanovené termíny. Jednotlivé akce se budou konat v závislosti na počasí a počtu klientů
v zařízení.
Přespávačka, Tvořivý týden, Výjezdní akce do Jihlavy, Udělej si ZASTÁVku podle
sebe, Sportovní den na hřišti, Geocaching,
Rozlučka s létem

Chovatelé

14. 7. 7 – 10 hod.
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Chovatelé připravují výstavu

Telčská organizace svazu chovatelů připravuje na víkend 10. a 11. srpna tradiční
výstavu hospodářského zvířectva v areálu
Na Kopečku v Jihlavské ulici. ZO ČSCH
Telč pořádá výstavu drobného hospodářského zvířectva. Předávání cen oceněným
vystavovatelům je plánováno na závěr výstavy v neděli 11. srpna ve 13 hodin.

Panská jízda

Veteran Automoto Club Brno pořádá
ve spolupráci s měsíčníkem Motor Journal
12. a 13. července klubové setkání Panská
jízda v areálu Panského dvora Telč. Podle
jednoho z organizátorů, ing. Jiřího Mátla,
se veřejnost může těšit na průjezdy veteránů městem, jejich registraci v pátek odpoledne (15 až 18 hod.) na náměstí Zachariáše z Hradce a sobotní přehlídku od 8
do 10 hodin opět na náměstí. Pro přímé
účastníky připravili pořadatelé bohatý program v areálu Panského dvora a vyjížďky
po okolí.
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Zámek v červenci
Řemeslné trhy

Hlavní nádvoří zámku
5. - 7. července
Tradiční řemeslné trhy. Stánky s řemeslnými výrobky a jejich prodej. Řemeslné
dílničky pro děti. Od 9 do 18 hodin. V zámecké zahradě budou moci návštěvníci
nahlédnout do života hadů, které představí
čaroděj Cave, a děti si budou moci pohrát
s dřevěnými hračkami v Hračkolně.

Strašidlo Cantervillské
Hlavní nádvoří zámku
11. července ve 21:00

Komedie na námět povídky Oscara Wilda
The Canterville Ghost v jedinečném prostředí v režii Jaroslava Kříže. V hlavních
rolích vystoupí Martin Zounar, Bára
Štěpánová a Martin Pošta. Známý příběh se známými herci a opravdovým strašidlem, je motto nejnovější adaptace známé a v českých zemích oblíbené divadelní
hry. Služebnictvo je zastoupeno zajímavým doplněním trojice komtes, které tvoří,
vokální hudebními cenami ozdobená, skupina Přelet M.S.
Předprodej vstupenek každý den v pokladně zámku v otevírací době.
Vstupenky je možné zakoupit v síti Ticketstream, Ticketportal.

Výstava pohlednic v radniční síni

Pohlednice J. Vávry
a A. Jiroušové
Po celý červenec je v radniční síni výstava pohlednic ze soukromé sbírky Martina Nováka, která je věnována tvorbě telčských fotografických ateliérů Josefa Vávry
a Anny Jiroušové. Prvního si starší generace dobře pamatuje. V Telči působil plných
62 let. Známý byl nejenom jako fotograf, ale
také jako ochotník, sokol a člen pěveckého
sboru Smetana. Méně známý je fotoateliér,
který provozovala Anna Jiroušová pod názvem Foto Jirouš Telč v Seminářské ulici
asi do roku 1950. Výstavu pořádá Muzeum
Vysočiny Jihlava, pobočka Telč společně
s Muzejním spolkem a Městem Telč. Není
to první výstava pohlednic Martina Nováka
a určitě ne poslední, neboť jeho sbírka je tak
rozsáhlá, že do budoucna naplní ještě výstav
několik, uvedla v tiskové zprávě k výstavě
Helena Grycová.

Červenec
v Univerzitním centru
• Výtvarný plenér 2019 MU
- 1. – 8. července
• Festival osobního rozvoje
- 13. července, informace: http://igor.cz
• Francouzsko-česká hudební akademie Telč
- 15. – 24. července
• Letní jazykové kurzy angličtiny
- 28. července – 2. srpna
Pro veřejnost
• Venkovní koncert účastníků FČHA Telč
na nádvoří UC - 17. července od 19:30
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
www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc

Na nádvoří UC

Sochy Libora Hurdy
Nádvoří Univerzitního centra bude až
do konce září hostit výstavu prací uměleckého kováře a sochaře Libora Hurdy
z Onšovic u Pelhřimova. Absolvent SUPŠ
Turnov se od roku 1992 věnuje zakázkové
práci – od návrhu až po realizaci. Při své
tvorbě klade důraz na kvalitní povrchové úpravy, aby objekty mohly být vystaveny v exteriéru. Kromě Česka vystavuje
také v zahraničí. Od roku 1997 je držitelem Ceny Masarykovy akademie umění
za uměleckou a tvůrčí činnost. Jako jeden
ze čtyř českých tvůrců je také prezentován
v prestižní americké publikaci o světových
kovářích From Fire To Form.
Více info: www.hurda.cz
Jaroslav Makovec, redakčně kráceno

Jazykové kurzy
angličtiny v UC
Již po čtrnácté pořádá Jazyková škola FFMU letní kurzy angličtiny v Univerzitním
centru Telč. Letos se budou konat od 28.
července do 2. srpna, v době konání Prázdnin v Telči. 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 hod., v kurzech učí profesionální
a kvalifikovaní lektoři.
Více informací najdete na www.jazykovka.phil.muni.cz nebo u Jarmily Svobodové
na tel. čísle 606 036 043.
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Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
4. - 6. 7. - Rock for people - 25. ročník
Festivalpark Hradec Králové. Jeden z největších a nejstarších letních hudebních
open-air festivalů u nás je s Hradcem Králové spjatý již déle než celé desetiletí.

CHEB

19. 7. - Hrnčířský swing 2019
26. ročník letních koncertů v hrnčírně v Novém Drahově
J. J. Jazzmen Praha + Barbora Vágnerová

JINDŘICHŮV HRADEC

5. - 6. 7. – Jindřichohradecká činohra –
Cyrano de Bergerac
místo konání St. hrad a zámek Jindřichův
Hradec, III. nádvoří

KUTNÁ HORA

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

LITOMYŠL

5. 7. - 30. 8. – Toulovcovy prázdninové
pátky
18:00 a 19:30 hod.
Každý pátek o prázdninách vám odehrajeme na Toulovcově náměstí pohádku nejen
pro děti a koncert nejen pro dospělé.

POLIČKA

26. - 27. 7. - Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v jedinečném prostředí poličského parku u hradeb. Hudba, dětská divadla, výstavy, dětský
koutek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ

26. 7. - 11. 8. - Prázdniny v Telči a Parní léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla,
výstavy. Jízdy parním vlakem. Závody dračích lodí.

TŘEBOŇ

19. - 20. 7. - Historické slavnosti Jakuba
Krčína
návrat stavitele rybníků s bohatým kulturním programem v centru města
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so
18.00
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7.30
		9.00
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18.00
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		9.00
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18.00
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Evangelické

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

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté

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

Církev Slovo života

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

Listárna TL
V Listárně TL na www.tl.eu nově najdete:
- Příspěvek Mgr. Hany Hajnové o přednášce profesorky Anny Hogenové, která se
uskutečnila 22. května v Univerzitním centru. Přednášku pořádal spolek Na Větvi.
- Příspěvek Mgr. Jaromíra Noska o členské schůzi spolku Obrození 2000 založeného v roce 2000 s názvem Obrozené Obrození, která se konala 24. května.
Předseda spolku Ing. Jan Herálecký v něm
avizuje aktivní podporu občanské společnosti a vydávání občanského občasníku.
- Tiskovou zprávu KŘ Policie Kraje Vysočina o bezpečnosti dětí o prázdninách.
- Zprávu o činnosti Obvodního oddělení PČR Telč

Telčské listy 7/2019 – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411,
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. Nevyžádané
rukopisy se nevrací, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR
E 20681, 9. 3. 2012

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Theodora Němečková, Podolí
Tereza Blahníková, Podolí
Sharlotta Strohmayerová, Podolí
Kamila Valenová, Podolí
Lukáš Kadlec, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Jindřich Musil, Kamenice
a Kamila Vávrová, Kamenice
Milan Babor, Borovná
a Martina Málková, Telč
David Stržínek, Kostelec na Hané
a Markéta Kotlíková, Třešť
Ivo Stehlík, Mrákotín
a Veronika Pulkrábová, Mrákotín
Radim Zatloukal, Brno
a Nikola Hamerníková, Brno
Aleš Lacina, Třešť
a Kristýna Bidlová, Třešť
Lukáš Fortelný, Batelov
a Tereza Svatková, Batelov
Vojtěch Polák, Trutnov
a Denisa Krchňavá, Telč
Jan Menšík, Velká Lhota
a Kristýna Rambousková, Telč

Opustili nás

Petr Plšek, Staré Město
Petr Prokop, Lhotka
Jaroslav Michálek, Staré Město
Anežka Budková, Staré Město
Marie Nováková, Ořechov
Božena Šindlerová, Vnitřní Město
Jiří Doležal, Staré Město

45 let
96 let
77 let
87 let
85 let
89 let
80 let

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

Za Jiřím Doležalem
Obchodník, který ochotu a vstřícnost
k přáním zákazníků považoval za samozřejmost. A to i v době, kdy se tyto
vlastnosti „nenosily“, a navíc, kvůli nedostatku všeho, je bylo obtížné naplnit.
V letech 1994 až 1998 také aktivní zastupitel města. Se vždy usměvavým panem
Jiřím Doležalem jsme se rozloučili v pátek 14. června.
Čest jeho památce!
Oldřich Zadražil

Uzávěrka příštího čísla
v pondělí 15. července
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T. sportovní, turistická, stavební, kulturní

AUTOMOBILY TO MAJÍ TĚŽKÉ. Jsou našimi nepostradatelnými služebníky, někdy
na ně hubujeme, nebo je dokonce vyháníme. Někdy je zase obdivujeme, jako třeba v neděli 26. května super modely McLarenů a Nissanů na náměstí.
Foto: Pavel Ondrák

HOSPODYŇSKÁ ŠKOLA, INTERNÁT... Na dohled již SeneCura SeniorCentrum Telč.

Foto: Pavel Boček

BYL. Dětský den s florbalem měl v sobotu 1. června ve sportovní hale ZŠ Hradecká
i tohoto účastníka. V bohatém programu se
hrál a trénoval florbal, hodnotila končící sezóna a předávaly medaile a dárky.
Foto: Jaroslav Novák
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RADOST ZPĚVAČEK FOLKLORU.
V Českém zemském kole mladých folklorních zpěváků, které se konalo 25. května
v Karlových Varech, si postup do celostátního finále v červnu v Brně a v programu
dětského festivalu ve Strážnici vybojovaly v náročné konkurenci Magdalena Jarolímková (2.) z telčského Kvítku a Viktorie
Opatrná (3.) z Dřeváčku Jihlava. Tu druhou zaznamenáváme pro její telčský původ. Oběma přejeme úspěšné vystoupení
na brněnském „republikovém“ pódiu. jn

STAVBA. Rekonstrukce sídliště ve Štěpnici. Více než náročná stavba jak pro řemeslníky, tak
pro jeho obyvatele.
Foto: Pavel Boček
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