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Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče

ZD Telč bude vyrábět „zelenou“ elektrickou energii
Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad 

areálem Zemědělského družstva za 
Oslednicemi upoutá v současné době 
každého přijíždějícího do Telče ve směru 
od Brna. Družstvo zde buduje první bio-
plynovou stanici v regionu.

O investici za téměř 60 mil. Kč, a pře-
devším o budoucím provozu bioplynové 
stanice, jsme hovořili s předsedou druž-
stva Ing. Miroslavem Noskem.

„Investici do bioplynové stanice jsme 
dlouho zvažovali. Považujeme ji za krok 

správným směrem, který nám navíc 
umožní stabilizovat zemědělskou výrobu,“ 
uvedl na úvod předseda Nosek. 

Telčské družstvo zvolilo za dodavatele 
stanice  německou firmu UTS Biogas,
která patří v západní Evropě k předním 
dodavatelům bioplynových technologic-
kých celků.

Ve zdejší bioplynové stanici počítají 
především se zpracováním kukuřičné 
senáže, hovězí kejdy a dalšího biologic-
kého odpadu. „Ve fermentačních nádržích 

budou zmíněné složky míchány v přesně 
daném poměru. Plyn, který se z této hmo-
ty uvolní, bude jímán do plynojemu a po-
stupně spalován v kogenerační jednotce. 
Ta pak bude vyrábět „čistou“ elektrickou 
energii,“ popsal funkci bioplynové stani-
ce předseda Nosek. 

Součástí nově budovaného areálu je 
také nádrž na digestát, odpad z fermen-
tačních nádrží. Ten  družstvo bude pou-
žívat jako kvalitní hnojivo na svých po-
zemcích. Digestát po předešlém procesu 
obsahuje minimální množství semen 
plevelů. Proti dřívější aplikaci odpad-
ne jejich následná chemická likvidace a 
dojde tak k odstranění další zátěže ži-
votního prostředí. Navíc digestát neza-
páchá, což při hnojení kejdou je trvalý 
problém.

pokračování na str. 15 

Za chvíli zmizí. Bílý dům

Téměř půl století nazývali telčští železničáři provozní budovu vedle vlakového ná-
draží důvěrně „Bílý dům“. V úterý 28. července se její osud naplnil. Musela ustou-
pit právě zahájené stavbě dopravního terminálu, který sloučí vlakové a autobusové 
nádraží do jednoho prostoru. Investiční akce za více než 41 mil. Kč je 38 miliony 
dotována z EU.
Snímek Romana Pokorného zachycuje Bílý dům těsně před tím, než se do jeho 
likvidace pustila technika dodavatelské firmy dopravního terminálu PSJ Jihlava.  

DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ V TELČI
-  úplný program na str. 9
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Léto bylo a nebylo
Denní teplotní maxima a minima na-
měřená na meteostanici telčské rad-
nice od 21. 7. do 20. 8. 2009.

Červenec v číslech
Průměrná teplota: 18,1 °C
Průměrný tlak: 1015,4 hPa
Srážky: 39,8 mm
Maximální teplota: 34,1 °C, 22. 7. v 15,13
Minimální teplota: 8,0 °C, 12. 7. ve 2,56
Kdy nejvíce zafoukalo: 24,1 km/h, 8. 7.

Zakončení léta ve mlýně 
Vnorovice

v sobotu 5. 9. taneční zábava:
20.30 hod. CS ROCK Aréna (Praha)

Hospůdka u splavu – Mlýn 
Vnorovice

www.vnorovice.cz 

Pozvánka na soutěž
V Nové Říši se zase bude 
štrůdlovat 

V sobotu 19. září mají všichni, kdo rádi 
pečou štrůdl, možnost „udělat díru do 
světa“. Aktivní Novoříšský kulturní  spo-
lek NOKUS, Mikroregion Telčsko a obec 
Nová Říše pořádají tento den další ročník 
stále populárnější soutěže Štrůdlování.

Od 14 hodin do tři čtvrtě na tři přijí-
má odborná porota v jídelně restaurace 
Na Blatech soutěžní výrobky. Opět jsou 
vyhlášeny tři kategorie – slaný a sladký 
štrůdl a Z jablka cokoliv a jakkoliv, aby 
se to dalo jíst nebo pít. V té se soutěžícím 
nekladou žádné podmínky. 

„Důležité je přinést jeden štrůdl či jab-
lečnou  specialitu na ukázku a jednu na 
ochutnání – tzn., jeden výrobek  bude 
sloužit jako výstavní exponát a druhý  se 
rozkrájí porotě k ochutnání,“ uvedla pro 
TL Magda Pojerová z NOKUSu.

Také upřesnila, že štrůdly nemusejí být 
jen z jablek.

Celá soutěž je anonymní – každý sou-
těžící dostane při registraci své soutěžní 
číslo, které si vylosuje, a pod tímto číslem 
jeho výrobky soutěží.

Soutěž je otevřená pro všechny příchozí. 
Štrůdlování, které oficiálně začíná v no-

voříšském kulturním domě v 15 hodin, má 
letos také bohatý doprovodný program. 
Moderovat je bude  Petra Emmerová z Čes-
kého rozhlasu Region –Vysočina, vystoupí  
hudební skupina Pilgrim Pimple, rakouský 
dětský folklorní soubor z Raabsu a český 
soubor Dřeváček.                                     mp

Vystudovala filosofii a historii na Filozofic-
ké fakultě Karlovy univerzity. Provozovala 
vlastní galerii s čajovnou. Vždy ráda kres-
lila. Již devět let je „na volné noze“ a živí se 
malováním obrazů. Převážně veselých.
Některé jste mohli vidět na červencové  vý-
stavě v síni ZUŠ na náměstí. Je autorkou 

plakátu letošního 
ročníku Prázdnin 
v Telči. Moc se lí-
bil. Dotazník TL 
vyplnila Martina 
Lancingerová, 
uměleckým jmé-
nem Kasandra. 
Ukázky jejích 
prací najdete na 
straně 22.

V kolika letech vznikla Vaše první kres-
ba?
Asi ve třech.
Pamatujete si, co na ní bylo?
Samozřejmě sluníčko.
Jakou jste měla známku z kreslení na 
základní škole?
No, několikrát jsem to dotáhla i na dvoj-
ku, protože mě nebavilo kreslit podle za-
dání paní učitelky.
Jaký obraz obdivujete?
Český Krumlov a Jindřichův Hradec od 
Marie Brožové, autorky projektu „Obha-
joba pastelky“.
Vystudovala jste historii. Současná 
doba podle Vás?
Je příliš uspěchaná a konzumní, ale zato 
se každý může svobodně rozhodnout, co 
chce dělat.
Kterou historickou událost byste chtěla 
nakreslit?
Ani ne tak událost, spíš období. Napří-
klad telčské náměstí za renesance, plné 
dobových postaviček.
Malířský vzor?
Helena Zmatlíková, Iva Hütnerová.
Proč přezdívka Kasandra?
Podle mého historického kostýmu, což je 
bílá halenka, červená sukně a černá šněro-

vačka. Přezdívku mi dali tady v Telči před 
deseti lety, protože tehdy běžela v televizi 
jakási telenovela „Kasandra“ a já prý jsem 
vypadala přesně jako hlavní hrdinka. Jeli-
kož nemám televizi, dlouho jsem netušila 
proč. Ale Kasandra už mi zůstala.
Vaše představa o štěstí? 
Domeček se zahrádkou a velkým ateliérem, 
abych už nemusela zakopávat o malířské 
potřeby i na záchodě.
Oblíbená kniha, autor?
Budete se divit, ale F. L. Věk, hlavně dru-
hý díl.
Květina? 
Kopretina.
Barva? 
Černá, červená a tyrkysová.
Výstavu v Telči jste nazvala Jako v nebi. 
Vy víte, jak to v nebi vypadá?
No přece jako v Telči o folkových prázd-
ninách. Pořád se tam něco zajímavého 
děje.
Bruslíte ráda? 
Moc, hlavně jen tak na rybníku.
(Pozn. redakce: Jeden z jejích obrazů se 
jmenuje Bruslení v Telči.)
Malířka a sport?
Já se tak strašně natahám s krabicemi 
svých výtvorů, že sportovat už nemám 
sílu.
Malířka a kuchyně?
O tu se ve vlastním zájmu stará manžel.
Jak odpočíváte?
Vleže, s knihou, ale bohužel jen velmi 
zřídka.
Na co se zeptáte TL?
Není to skrytá reklama, když napíšete, že 
mé obrazy budou nadále celoročně k vi-
dění v Galerii Wimmer. 
TL: 
Ne. S galerií dlouhodobě spolupracuje-
me a právě teď stále častěji hovoříme s 
panem Wimmerem o jednom společném 
projektu TL a jeho galerie. Pokud se ho 
podaří realizovat, mohla by to být spíš 
reklama na zmíněný projekt.             
                                                                  /z/

Dotazník Martiny Lancingerové
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Léto v Telči II.

V hotelu Antoň se učili Němci česky. Více na str. 18.

Bratři Ebenové hráli a zpívali. A také zašli na Dolnorakouskou zemskou výstavu.

Parní léto a mažoretky.

V ZUŠ vystavovala Martina Lancin-
gerová Kocoura na zámku i Bruslení 
v Telči. Její Dotazník najdete na str. 
16. Více o Martině Lancingerové na:

Foto: Ilona Jeníčková, Marta Pro-
cházková, archiv DRZV

www.kasandra.cz




