
Prázdninový provoz je každoročně zatěž-
kávací zkouškou dopravního systému ve 
městě. A sladit probíhající rekonstrukci 
s požadavky řidičů a potřebami řady akcí 
je hodně složité. Občasné fronty na sema-
forech samozřejmě vyvolávají řadu reakcí 
– jak se mají řešit objízdné trasy, proč jsou 
úseky tak dlouhé, proč se nepracuje rychle-
ji. Většina řidičů pár minut zdržení akcep-
tuje, jen je škoda, že několik kaskadérů jíz-
dou v protisměru vše ještě více komplikuje. 
Podstatné je, že se nadále i přes složité tech-
nologické a administrativní podmínky daří 
fi rmě Colas dodržovat harmonogramy jed-
notlivých etap rekonstrukce průtahu silnice 
I/23 Telčí. V červenci byly dokončeny prv-
ní části dalších tří úseků. Důležité je, že tím 
je znovu průjezdná Květinová ulice, což 

Jsme v předposlední etapě. Na I/23
usnadní přístup k prodejně Tesco, a také 
cesta do Lipek. Nyní běží práce na druhých 
polovinách těchto úseků. Pracuje se podél 
zdi zámeckého parku od hotelu Antoň ven 
z města, na levé straně vozovky od želez-
ničního přejezdu směrem na Třebíč a na 
úseku u mostu v ulici Na Posvátné. Tyto 
části mají být dle harmonogramu dokonče-
ny ve druhé polovině srpna. Na řadu pak 
přijde nejsložitější část rekonstrukce – kři-
žovatky s ulicemi Jihlavská a s ulicí Staň-
kovou přijdou na řadu po jejich dokončení. 
Pokud nenastanou problémy, ještě v srpnu 
se začne pracovat na křižovatce s ulicí Jih-
lavská.  To vyvolá určitá dopravní omeze-
ní, vždy ale zůstane průjezdný jeden jízdní 
pruh. O dalším postupu prací budu infor-
movat v zářijovém čísle.

Roman Fabeš k rekonstrukci státní silnice:
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Ve čtvrtek 12. července byl slavnostně 
„pokřtěn“ klimatický větrný tunel, nej-
důležitější zařízení vědeckého Centra 
excelence Ústavu teoretické a apliko-
vané mechaniky Akademie věd ČR. 
To vzniká v Batelovské ulici poblíž lesí-
ka Punčoška. Tunel dostal jméno po 
významném českém fyzikovi Vincentu 
Čeňku Strouhalovi.
Jak již dříve popsal pro čtenáře TL 
prof. Miloš Drdácký, autor projektu CET, 
složité zařízení bude modelovat různé 
klimatické jevy a umožní tak vědcům 
studovat jejich vliv na stavební konstruk-
ce, památky nebo jiná venkovní technic-
ká zařízení.
„V následujících měsících projde tunel 
náročnými testy, abychom mohli odstra-
nit případné nedostatky. S jeho „ostrým“ 
nasazením počítáme v roce 2013,“ upřes-
nil aktuální situaci v novém vědeckém 
pracovišti v Telči Miloš Drdácký.
„Chtěl bych poděkovat profesorovi Milo-
ši Drdáckému, který se o vznik Centra 
excelence v Telči významně zasloužil. 
A samozřejmě i všem dalším, kteří na pří-
pravě i realizaci projektu odvedli zodpo-
vědnou práci. Pro rozvoj města je to bez-
pochyby významná událost,“ řekl při křtu 
tunelu starosta města Roman Fabeš.
Ofi ciální otevření celého vědeckého cen-
tra se připravuje na podzim letošního 
roku. Investice za více než 240 mil. Kč je 
převážně fi nancována z prostředků EU. 
Z pohledu Telče se jedná o největší pro-
vozně - technickou událost v její novodo-
bé historii.                                           /z/

Stroj na počasí 
má jméno. Po 
fyziku Strouhalovi

Blíží se dokončení jednoho z kritických míst náročné stavby. Most přes Telčský potok ve 
Štěpnici je zcela nový.                                                                              Foto: Ilona Jeníčková
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41. schůze - 27. června
RM schválila uzavření dohody o spolu-
práci při pořádání akce Prázdniny v Tel-
či 2012 a rámcových dohod o užití veřej-
ného prostranství.
RM schválila záměr podání žádos-
ti o navýšení kapacity školní jídelny 
v mateřské škole.
RM schválila podání žádosti do Fondu 
Vysočiny, programu Památkově chráně-
ná území 2012.

Všechna usnesení rady města v úplném
znění najdete na www.telc.eu

-

-

-

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 8. 8. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ

Sobota 8. září, start v 10 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce. Výtěžek ze startovného 
a sponzorských darů půjde na konto nadačního fondu Na kole dětem a pediatrii Nemoc-
nice Jihlava. Více: www.nakoledetemvysocinou.cz a v příštích TL.

Na kole dětem Vysočinou
Připravuje se:

Pouze týden, od 1. do 6. července, měla 
trvat výluka provozu registru vozidel 
z důvodu jeho přechodu na nový sys-
tém centrální evidence. Bohužel to nako-
nec dopadlo jinak. Ani pracovišti eviden-
ce vozidel odboru dopravy naší radnice 
se nevyhnuly problémy s novým progra-
mem, o kterých průběžně informoval celo-
státní tisk a televize. Ve druhém červenco-
vém týdnu, kdy měl registr již fungovat, 
nebylo pro výpadek programu odbaveno 
několik občanů, kteří chtěli nové vozidlo 
přihlásit. Jejich žádost pak byla vyřízena 
následující úřední den. Všem se za zmíně-
né komplikace omlouváme, i když v tom-

Registr vozidel jede. Ale pomalu
to případě nebyla sebemenší vina na stra-
ně městského úřadu. Zaměstnanci odboru 
dopravy a oddělení informačních tech-
nologií naopak vyvinuli maximální úsilí, 
aby se zmíněné problémy dotkly klientů 
co nejméně. V době uzávěrky TL, kdy píši 
tuto informaci, je již registr vozidel funkč-
ní. Pravdou ale je, že nový systém je pod-
statně pomalejší než předchozí. Žadatelé 
o registraci dopravního prostředku musí 
s touto skutečností proto počítat. Na dru-
hou stranu nový systém zajišťuje přesnější 
evidenci vozidel v celé EU, což byl jeden 
z důvodů jeho zavedení.
Pavel Soukop, tajemník MěÚ (Titulek TL)

V pondělí 25. června se zastupitelé sešli 
v zasedací místnosti Základní školy 
v Masarykově ulici ke svému 12. zase-
dání v tomto volebním období. Z jednání 
se omluvili Jan Heralecký, Miloš Vystrčil 
a Jana Vystrčilová.
Jednou z důležitých věcí, která byla pro-
jednávána po obvyklých procedurál-
ních bodech programu, bylo rozhodování 
o tom, zda podpořit či nepodpořit přípravu 
projektů vhodných pro fi nancování z aktu-
álně připravovaných výzev Regionální-
ho operačního programu Jihovýchod pro 
rok 2012. Půjde pravděpodobně o posled-
ní možnost čerpat z tohoto operačního 
programu na projekty v oblasti rozvoje 
infrastruktury v obcích. Na základě při-
pravovaných výzev by bylo možné žádat 
o dotaci jednak na revitalizaci prostranství 
kolem Mateřské školy v Komenského uli-
ci (chybějící parkovací plochy, vyřešení 
problému možného střetu dětí s přijíždě-
jícími automobily), na revitalizaci sídliště 
Jana Žižky (nedostatečný počet parkova-
cích ploch, špatný stav komunikací, chod-
níků, veřejného osvětlení) a dále by moh-
la být vyřešena i zastávka autobusů u škol 
v ulici Hradecká, kde současné řešení je 
nevhodné zejména z pohledu bezpečnosti 
nastupujících a vystupujících žáků a stu-
dentů. Pro podání žádostí o dotaci je nutné 

Podpora evropským projektům
12. zasedání ZM

mít zpracovanou projektovou dokumenta-
ci. Zastupitelé svým usnesením podpořili 
přípravu těchto projektů.
Přijatým rozpočtovým opatřením bylo 
zajištěno fi nancování rekonstrukce chod-
níků v ulici Slavatovská. Tato stavba bude 
realizována pouze v případě získání dotač-
ních prostředků ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury.
Realizaci projektů „Dy-tha rail“, „Města 
v rozletu“, „Zpřístupnění telčského podze-
mí“, které jsou dotačně podpořeny z fon-
dů Evropské unie, umožní přijetí úvěru ve 
výši 15 mil. Kč na zajištění jejich předfi -
nancování. Na základě provedeného výbě-
rového řízení byla vyhodnocena jako nej-
výhodnější nabídka od Komerční banky 
(úrok 2,12% p.a.).
Na tomto zasedání zastupitelé dále pro-
jednávali závěrečné účty, zprávy o výsled-
ku přezkoumání hospodaření za rok 2011 
dobrovolných svazků obcí Mikroregion 
Telčsko, Česká inspirace, České dědictví 
UNESCO a Svazku obcí Železnice Kos-
telec-Slavonice, jejichž členem je město 
Telč. Ofi ciální zápis ze zasedání zastupi-
telstva města je zveřejněn na úřední desce 
v podloubí radnice, internetových strán-
kách města a je k nahlédnutí i na měst-
ském úřadě.

Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Poslanecká sněmovna schválila na své 40. 
schůzi usnesení č. 1209, o novelizaci sta-
vebního zákona. Následně 25. 6. 2012 
navržený zákon postoupila Senátu, kde 
bude projednáván na 24. schůzi od 18. 7. 
2012 pod bodem 13 jako zákon, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů, a některé související zákony.
Zákon má rozsah 93 stran textu, 243 změn 
na 78 stranách se týká stavebního zákona. 
V dalších 13 částech zákona jde o změny 
13 jiných zákonů (např. zákona o požární 
ochraně, horního zákona, zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona o dani z nemovi-
tostí a dalších). Účinnost zákona má nastat 
dnem 1. ledna 2013.
K změnám dojde ve všech částech staveb-
ního zákona, mají být mimo jiné nově for-
mulována ustanovení § 103 až 108 týkají-
cích se tzv. jednoduchých staveb, které 
bude i nadále možné provádět svépomo-
cí. Například u staveb podléhajících ohlá-
šení stavebnímu úřadu má dojít k rozšíření 
okruhu těchto staveb změnou dosavadní-
ho omezení plošné výměry z 25 na 50 m2 

u přízemních staveb do 5 m výšky s mož-
ností podsklepení.
K bližšímu seznámení s průběhem legisla-
tivního procesu v parlamentu a s celým tex-
tem zákona lze použít dálkový přístup přes 
http://www.psp.cz/ff/52/34/6b/08.htm.

Ing. Josef Kudrna, 
vedoucí odboru stavební úřad

Stavební zákon 
se změní
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Chodníky ve Slavatovské 
ještě letos
Věřím, že i přes dopravní komplikace 
všichni vnímáte, jak se k lepšímu změnily 
ulice Na Posvátné, Štěpnická a Oldřichovo 
náměstí. A stejně bude na konci roku vypa-
dat i Slavatovská ulice. Jak jsem již avi-
zoval, město se pokoušelo získat dotaci na 
dobudování chodníků i v této ulici. A mám 
dobrou zprávu. Získali jsme zhruba 2,5 
milionu korun ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Jakmile se podaří vše admi-
nistrativně dotáhnout, začne fi rma Sates, 

která vyhrála výběrové řízení, na chodní-
cích pracovat. Předpokládáme, že práce 
naváží na dokončení rekonstrukce silnice 
kolem zdi zámeckého parku začátkem září 
a budou dokončeny ještě letos. 

Partnerství s Waidhofenem 
je 20 let
Po pádu železné opony vedla jedna z prv-
ních cest představitelů města do rakous-
kého Waidhofenu an der Thaya. A v roce 
1992 podepsala obě města smlouvu o part-
nerství. Ta platí dodnes a za dvacet let při-
nesla řadu významných projektů spoluprá-
ce jak mezi oběma radnicemi, tak i mezi 
školami, sportovními a kulturními spolky 
či mikroregiony. Za všechny bych jmeno-
val velkou pomoc Waidhofenu při získání 
evropské dotace na stavbu čistírny odpad-
ních vod v roce 1996 a Dolnorakouskou 
zemskou výstavu 2009, kterou máme jis-
tě všichni v paměti. A nynější projek-
ty přeshraniční spolupráce fi nancované 
z Fondu malých projektů. Společenským 

Radosti a starosti telčského starosty
setkáním ve Waidhofenu a slavnostním 
koncertem v Telči byl potvrzen zájem v té-
to spolupráci pokračovat.
Na velmi dobré úrovni je i spolupráce 
s městem Šala. Nejvýznamnějším projek-
tem byl letošní další ročník mezinárodního 
lyžařského tábora, který tentokrát pro ško-
ly pořádala Telč v Beskydech. Naše město 
pak v Šale letos reprezentovaly na tradič-
ních slavnostech mažoretky.
Na konci srpna zavítá do Telče delega-
ce města Belp ze Švýcarska. Věřím, že po 
několikaleté odmlce se tak podaří navá-
zat na dřívější kontakty. Výměnné poby-

ty studentů škol, ale hlavně Belpská lávka 
a Belpská lípa jsou doklady dobře fungují-
cí předchozí spolupráce. 

Letní střípky
Jak už se stalo tradicí, červenec byl hod-
ně bohatý na zajímavé akce. Francouzsko-
česká hudební akademie se do Telče vráti-
la již po osmnácté. A i když se na počátku 
roku nevědělo, zda se ji vůbec podaří usku-
tečnit, nakonec patřil tento ročník dle ohla-
sů profesorů, studentů i návštěvníků kon-
certů k nejlepším v historii.
K červenci patří i zámecké trhy a jarmark. 
Na zámek přišla spousta lidí nejenom za 
nákupem, nejvyšší letošní návštěvu měly 
totiž i trasy na zámku. A i Podjavořičan byl 
spokojen s počtem stánků i návštěvníků na 
náměstí o jarmarku.
Obnovenou premiéru absolvoval v Telči tri-
atlon. Po technické stránce nebylo vůbec 
jednoduché tuto akci zorganizovat. A klo-
bouk dolů před pořadateli, že to takto zvlád-
li. Plavání ve Štěpničáku, kam by mnohý 

Telčák nevlezl, si dokonce závodníci chvá-
lili. Závod v centru Telče byl skutečně atrak-
tivní a naše město skvěle propagoval, svěd-
čí o tom televizní záznam, který najdete na 
adrese http://www.telc.eu/turista_a_vol-
ny_cas/videogalerie/. Jen dopravní ome-
zení se mnohým nelíbila. Ale ruku na srd-
ce, pokud chceme kromě kultury dostat do 
města třeba i mezinárodní sportovní akce 
tohoto typu, jinak to nejde.   
Balóny nad Telčí mají poslední dobou smů-
lu na počasí. Ale i těch pár uskutečněných 
letů a hlavně „rozsvícené náměstí“ potvrdi-
lo atraktivnost celé akce. Jedním z vrcholů 
Telčského léta pak byla bezpochyby opera 
Carmen v zámeckém parku. A nyní už vzhů-
ru na Prázdniny v Telči…      Roman Fabeš

Bude vedle Telče kulturní také Telč sportovní? Závod Českého poháru v triatlonu 30. 
června byl k tomu prvním krůčkem. Na snímku vítězka kategorie žen Tamara Stonová 
z NO LIMIT Praha.                                                                                  Foto: CzechTriSeries

První den Historických slavností v pátek 17. 
srpna se po úplném setmění uskuteční na 
náměstí unikátní světelná roadshow, která 
představí netradičně nasvícenou radnici. 
Akce je pořádána pod patronátem Českého 
dědictví UNESCO a CzechTourism v rám-
ci letošních oslav UNESCO. Multimediální 
světelná show s názvem „Rozsviťme je!“ 
se postupně uskuteční ve všech městech, 
na jejichž území se nachází památky UNE-
SCO. Telčské vystoupení bude premiérou 
ojedinělého projektu. Více informací nalez-
nete na www.unesco2012.cz nebo na Face-
booku (Rozsviťme je – 20. výročí památek 
UNESCO v ČR)

Rozsvítíme ji! Radnici

Dlouhodobě známý termín jarních prázd-
nin ve školním roce 2012/2013 v kraji 
Vysočina, 4. až 10. března 2013, se změnil. 
Jarní prázdniny budou v celém kraji již od 
11. do 17. února. „Změna je vyvolána mis-
trovstvím světa v biatlonu v Novém Měs-
tě na Moravě. To se zde uskuteční od 7. do 
17. února 2013. Posunutí jarních prázdnin 
na shodný termín s touto sportovní udá-
lostí Vysočiny umožní využití kapacit škol 
a školních zařízení v okolí Nového Města 
na Moravě pro ubytování a stravování dob-
rovolníků, kteří budou pomáhat se zajiště-
ním průběhu mistrovství světa,“ odůvod-
nil tuto změnu vedoucí odboru školství 
Krajského úřadu Kraje Vysočina Miroslav 
Pech. Pro školáky a jejich rodiče je to také 
jedinečná příležitost navštívit některý ze 
závodů mistrovství světa.           Podle TZ

Jarní prázdniny budou 
na Vysočině jindy!
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HRADEC KRÁLOVÉ
16. - 18. 8. - Hip Hop Kemp
Festivalpark - letiště Hradec Králové
Už po jedenácté se potkají přízniv-
ci hiphopové kultury z Čech spolu 
s fanoušky z celého světa.

CHEB
4. 8. - Fly fest - rockový festival
Chebský hrad, KC Svoboda

JINDŘICHŮV HRADEC
25. 8. v 19 hodin - Opera na Státním 
hradu a zámku v Jindřichově Hradci
Georges Bizet: Carmen
Nastudováno v originále s českými titulky.

KUTNÁ HORA
17. – 19. 8. – Int Veteran Rallye Kutná 
Hora - Mezinárodní závod historických 
vozidel do vrchu

LITOMYŠL
1. 8. - 30. 9. Út-Ne 9:00-17:00 hod.
Olivetská hora vydává své poklady
Státní zámek Litomyšl
Výstava archeologických nálezů ze 
zámeckého návrší v Litomyšli

POLIČKA
17. - 19. 8. – Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, 
jehož hlavní scénou je poličské náměs-
tí – klasická hudba, jazz, rock divadlo. 
Páteční večer patří skupině MIG 21!

TELČ
27. 7. – 16. 8. – Prázdniny v Telči, 
Obludárium, Divadlo bratří Forma-
nů, Orchestrijón, Tančírna
zámek, náměstí

TŘEBOŇ
13. 8. - SOUTH BOHEMIA JAZ-
ZFEST 2012
Dean Brown and The Fish Mann /USA/
CZ/UK/, AMC TRIO featuring Ulf Wal-
kenius /SKV/SWE/
Fi.Jazz CO /CZ/, Ekra-fi ve /A/29.9.2012

Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 

stránkách www.ceskainspirace.cz

Srpen s Českou inspirací

Město Telč se aktivně zapojilo do úspěš-
ného projektu Mikroregionu Telčsko, 
jehož cílem je podpořit třídění komposto-
vatelné složky odpadu z odpadu komunál-
ního u jednotlivých domácností. Konkrét-
ně jde o pořízení domácích kompostérů 
pro občany, kteří o toto zařízení projeví 
zájem. Pomocí kompostérů lze vhodně 
přeměnit odpad z domácnosti, tzv. biood-
pad (zbytky z kuchyně, posekanou trávu, 
listí ze stromů, ořezané větve, sáčky od 
čaje apod.), na ekologické hnojivo.
Vzhledem k získané dotaci mají občané 
Telče nyní možnost získat kvalitní kom-
postéry za výrazně nižší ceny, než jsou 
jejich skutečné ceny pořizovací. Podmín-
kou pro získání kompostéru je jeho umís-
tění v Telči. Kompostéry si občané města 
Telče mohou vyzvednout od 1. do 17. 8. 
2012 v bývalém Školním statku (výdejní 
místo označeno při vstupu) ve Slavatov-
ské ulici v těchto dnech a hodinách:

pondělí od 14.00 do 17.00 hod.
středa od 9.00 do 12.00 hod.
a od 14.00 do 17.00 hod.
pátek od 9.00 do 12.00 hod.

Vzhledem ke komplikacím spojeným 
s opravou silnice budou po 20. 8. aktuál-
ní informace o výdeji kompostérů umís-
těny na www.telcsko.cz v sekci Aktuality. 
K vyzvednutí je nutné mít u sebe mimo pří-
slušné fi nanční částky také platný občan-
ský průkaz. Vzhledem k tomu, že poskyt-
nutí kompostéru je spojeno s nezbytnou 
administrativou (uzavřením smlouvy mezi 
občanem a Mikroregionem Telčsko), je 
nutné, aby zájemce o kompostér nejpoz-
ději den před plánovaným vyzvednutím 
kompostéru nahlásil na tel. 567 223 235, 
564 571 236 nebo mailem na adresu tel-

•
•

•

Kompostéry pro občany. Za výhodné ceny
Mikroregion Telčsko:

csko@telcsko.cz následující údaje pro pří-
pravu smlouvy: příjmení a jméno, datum 
narození, trvalé bydliště (ulice, číslo popis-
né, PSČ), kontakt (tel., e-mail), číslo popis-
né domu v Telči, v jehož zahradě bude 
kompostér umístěn. V případě, že nejde 
o zahradu spojenou s rodinným domem, 
je nutné zaslat parcelní číslo pozemku.
Pokud k nahlášení údajů předem nedojde, 
nebude možné kompostér vydat.

Zájemci si budou moci vybrat z nabíd-
ky dvou velikostí kompostérů – 500 l za 
300 Kč nebo 900 l za 320 Kč. Vzhledem 
k omezenému množství si jedna oso-
ba bude moci pořídit pouze jeden větší 
kompostér či dva menší 500 l komposté-
ry. Kompostéry jsou ve složeném stavu 
a jsou převozitelné i v zavazadlovém pro-
storu osobního auta.
Kompostéry budou v nabídce do vyčerpá-
ní zásob určených pro město Telč. 
Více informací rovněž na tel: 567 223 235, 
564 571 236, e-mail: telcsko@telcsko.cz 
a na www.telcsko.cz

Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje a ÚP

DDM připravuje a informuje
Ve školním roce 2012/2013 zahájí v DDM 
Telč nově činnost

Minimateřinka
Kroužek pro děti od 3 do 6 let povede uči-
telka s dlouholetou praxí v MŠ. Bude zamě-
řen na pohybové, výtvarné, hudební, drama-
tické a tvořivé činnosti, které budou probíhat 
hravou formou. Zápis od 1. září v kanceláři 
DDM. Bližší informace na telefonním čísle 
607 250 778 nebo ddmjanovska@seznam.cz

Zápis do zájmových útvarů 
2012/2013
Zápis do zájmových útvarů DDM Telč bude 
zahájen 1. září v kanceláři DDM. Seznam 
kroužků bude zveřejněn na stránkách DDM 
a formou plakátku jej dostane každý žák 
základních škol v Telči. Případné informace 
na stránkách DDM Telč nebo na telefonním 
čísle 605 052 564, 567 243 148.

Nabídka volného bytu
Dle vyhlášky města Telče č. 2/92 „O zása-
dách pro nájem bytů, které jsou ve vlast-
nictví města Telče“, nabízí město k proná-
jmu následující byt v Domě s pečovatelskou 
službou:
Adresa: Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 13 (1+0) situovaný 
ve 2. podlaží

Celková plocha: 42,15 m2

Nájemné celkem: 1 181,- Kč
Termín pro přijetí žádostí:

do 15. srpna 2012

Ofi ciální oznámení a podrobnosti o nabíd-
ce výše uvedených bytů jsou zveřejněny na 
úřední desce a na internetových stránkách 
města (www.telc.eu).
Bližší informace: odbor rozvoje a územního 
plánování – J. Pavlíčková, tel.: 567 112 425

900 litrový kompostér Profi  900 je vyrobe-
ný z pevného plastu. Menší, 500 l kompos-
téry, jsou stejné konstrukce.  Foto: Archiv MT
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Historické slavnosti se staly hlavní, a příznivci netrpělivě očeká-
vanou, událostí druhé poloviny kulturního léta ve městě. O těch 
letošních, které se uskuteční 17. a 18. srpna, jsem hovořil, váž-
ně i nevážně, s vedoucí odboru kultury Věrou Peichlovou, jinak 
Kateřinou z Valdštejna.
Kolikáté Historické slavnosti letos připravujete?
Osmé.
Vloni Telč navštívil císař František Josef. Koho uvítáme letos?
Zachariáš z Hradce pozval do Telče nikoho jiného než císaře Fer-
dinanda I. Při takové návštěvě nemůže chybět ani bratr Zachariá-
še, Jáchym z Hradce.
Císař Ferdinand se narodil ve Španělsku, kde prožil celé dětství. 
Je o něm známo, že mu ve střední Evropě byla stále zima. Jaké 
jste objednali počasí?
Určitě bude krásně. Dohlíží na to náš dvorní meteorolog.
Přijede také manželka císaře Ferdinanda Anna Jagellonská?
Ještě nevíme. Proč se ptáte?
Říká se o ní, že se obléká velmi skromně a své šaty si sama vyší-
vá. Nebudete mít problém s výběrem šatů?

Událost srpna. Historické slavnosti
Určitě ne.
Nevyužijte setkání bratrů Jáchyma a Zachariáše k rozetnutí 
sporu historiků, zda nebyli dvojčata?
Pokusím se. Třeba si některý na něco vzpomene.
Bude se hovořit jak o Telči, tak o Jindřichově Hradci. Nezapo-
mněl pan starosta Fabeš pozvat svého kolegu Stanislava Mrvku 
z J. Hradce?
Jindřichohradecký starosta bude samozřejmě mezi pozvanými 
hosty.
Současná doba není pro starosty vůbec lehká. Pražští místo-
držící neustále oklešťují jejich kompetence a provádí jim různé 
naschvály. Není toto setkání vhodná příležitost obnovit nezávislé 
panství pánů z Hradce a na Telči? 
Můj muž i jeho bratr by to rádi udělali již dávno. Problém je ale 
v císaři Ferdinandovi. Právě nedávno (1547, pozn. redakce) okleš-
til pravomoci městských samospráv. 
Na co se mohou těšit poddaní?
Na velký jarmark, množství kejklířů, chutnou krmi a dobrý truňk. 
Také na hudbu, krásné tanečnice a odvážné zbrojnoše.              /z/
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Řidič usnul a havaroval
V pondělí 18. června vyjel v katastru 
Markvartic řidič vozidla Renault s návě-
sem mimo silnici, kde se automobil pře-
vrátil. Při nehodě, ke které zřejmě došlo 
vinou mikrospánku, se osmadvacetiletý 
řidič zranil. Provedenou dechovou zkouš-
kou u něho policisté požití alkoholu nezjis-
tili. Škodu na vozidle a návěsu předběžně 
vyčíslili na 230 tisíc korun. 

Auto jelo samo
Ve středu 11. července došlo po devá-
té hodině dopoledne ke kuriózní doprav-
ní nehodě v ulici 9. května. Na parkoviš-
ti před obchodem osmačtyřicetiletý řidič 
Fordu Fiesta automobil řádně nezabezpečil 
proti pohybu. Když se od něj vzdálil, vozi-
dlo se samovolně rozjelo, narazilo do drá-
těného plotu a motocyklu Kawasaki, který 
stál za plotem. Ke zranění osob při nehodě 
nedošlo. Celková škoda asi 16 tis. Kč.

Hledaný muž se skrýval v Telči
V neděli 1. července zadrželi policisté, na 
základě upozornění občana, v ubytova-
cím zařízení v Telči celostátně hledaného 
muže, na kterého byl soudem vydán příkaz 
k zatčení. Následně ho eskortovali do Pra-
hy. Zatčený v ubytovacím zařízení neuhra-
dil náklady za ubytování a stravu. Způsobil 
tak škodu téměř šest tisíc korun.

Krádež nafty
Policisté pátrají po pachateli, který 1. červen-
ce odčerpal v Telči z  nákladního automobi-
lu zaparkovaného v ulici Na Sádkách 300 l 
motorové nafty. Škoda - téměř 11 tis. Kč.

Opilý cizinec řídil vozidlo
Opilého řidiče odhalili policisté v pátek 
13. července v  Hradecké ulici. Před půl-
nocí zastavili vozidlo Suzuki Grand, které 
řídil devětadvacetiletý cizinec. Dechovou 
zkouškou u něj naměřili 1,2 promile alko-
holu. Policisté cizinci zadrželi řidičský prů-
kaz a zakázali mu další jízdu.

Zraněný muž pod posedem
V pátek 13. července přijali policisté oznáme-
ní o zranění muže, který byl nalezen pod mys-
liveckým posedem v lese v katastru Sedlejo-
va. Starší muž utrpěl zranění, které si vyžádalo 
ošetření v jihlavské nemocnici. Vzhledem 
k nejasným okolnostem zranění šetřila případ 
policie. Cizí zavinění nebylo zjištěno.

Řidič usnul
V neděli 15. července usnul řidič Opelu Ast-
ra před Markvarticemi ve směru na Telč. 
V pravotočivé zatáčce přejel do protisměru, 
narazil do dopravního zařízení a vyjel mimo 
komunikaci, kde porazil dva stromy. Ke zra-
nění osob při havárii nedošlo. Policisté pro-
vedli u šestatřicetiletého řidiče dechovou 
zkoušku, při které požití alkoholu vylouči-

Policie ČR Telč informuje
li. Škodu na vozidle předběžně vyčíslili na 
třicet tisíc korun. Další škoda ve výši přib-
ližně čtrnáct tisíc korun vznikla poškozením 
dopravního značení a stromů.

Řídil bez „papírů“ a helmy
Ve středu 11. července zastavili policisté 
v Mrákotíně motocykl Simson, jehož řidič 
neměl přilbu. Navíc zjistili, že sedmnáctiletý 
muž není držitelem řidičského oprávnění.

Narazil autem do stromu
V neděli 15. července v noci v Hradecké 
ulici narazil řidič Fordu Escort po strhnutí 
řízení do stromu. Ke zranění osob při havá-
rii nedošlo. Provedenou dechovou zkouš-
kou policisté u jednadvacetiletého řidiče 
požití alkoholu vyloučili. Škodu na vozi-
dle vyčíslili na deset tisíc korun, další ško-
da vznikla poškozením stromu.

Ztratilo se jízdní kolo
Ve středu 11. července odpoledne přijali 
policisté oznámení o odcizení jízdního ko-
la. Majitelka trekingové kolo značky Author 
červené barvy nechala nezamčené ve stoja-
nu před prodejnou ve Svatoanenské ulici.

Na autobus spadla větev
Ve středu 4. července spadla na autobus 
Mercedes mezi Bezděkovem a Panenskou 
Rozsíčkou větev ze stromu. Ke zranění 
osob naštěstí nedošlo. Škodu, která poško-
zením autobusu vznikla, vyčíslili policis-
té přibližně na 8 tis. Kč. U řidiče provedli 
dechovou zkoušku, při které požití alkoho-
lu vyloučili.

Poškození osvětlení a stromu
Policisté šetří dva vandalské činy. Na 
náměstí Zachariáše z Hradce neznámý 
pachatel rozbil krycí sklo osvětlovacího 
tělesa zapuštěného v zemi, čímž způsobil 
škodu za 2,5 tis. Kč.
Na parkovišti polikliniky v Masarykově 
ulici zase neznámý vandal vyvrátil a zlomil 
okrasný strom za 3 tis. Kč.

Podle zprávy por. Bc. Jany Kroutilové, tisko-
vé mluvčí Územního odboru PČR Jihlava

Od 18. června do uzávěrky TL zasahovala 
jednotka HZS KV stanice Telč u 33 udá-
lostí. Z toho se ve dvou případech jed-
nalo o dopravní nehodu, pětkrát jednotka 
zasahovala při požáru a ostatní byly tech-
nické zásahy. Největší požár byl na úze-
mí Jihočeského kraje v objektu pily ve 
Velkém Pěčíně, kde naše jednotka zasa-
hovala společně s HZS Jčk stanice Dači-
ce a JSDHO Dačice. Škoda naštěstí neby-
la vysoká, jelikož požár zasáhl pouze 
odřezky ve venkovním prostoru. V obdo-
bí bouřek na počátku července jednotka 
12krát zasahovala při odstraňování spad-
lých stromů přes vozovku a jedenkrát při 
úderu blesku do rodinného domu ve Lhot-
ce. Již teď zvu čtenáře na telčskou stani-
ci 15. září v 10 hodin. Budeme pořá-
dat už XI. ročník silové soutěže hasičů 
- Hasičský pětiboj.

npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč 

Hasičské zprávy

Biologický odpad:
I. – II. 14. 8. IV. 16. 8.
III. 15. 8. V. 17. 8.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkov-
ská a Špitální, II – ulice 28. října u lávky 
přes Svatojánský potok, III – Podolí – kři-
žovatka ulic Maškova a Slavíčkova u via-
duktu, IV – Štěpnice I. – křižovatka ulic 
Na Posvátné a Květinové, V – Štěpnice II. 
– u garáží

Sběrový kalendář

Jistě jste to zaznamenali. Po loňském sčí-
tání lidu přišlo letos na řadu sčítání čápů. 
Asi každého napadne, zda to nemělo být 
naopak. Prvně čápi a pak lid. Bylo by to 
logické, čápi přece nosí děti!
V době uzávěrky TL jsme nevěděli, zda se 
počet hnízdících čapích rodin ve správním 
obvodu Telče proti roku 2005, kdy jich zde 
„bylo doma“ sedm, nezměnil. Co ale mož-
ná překvapí, je část zápisu z jednání Měst-
ské rady v Telči z 28. dubna 1930. Tajemník 
Ferdinand Šmikmátor v něm zapsal: „Ve 
městě a některých obcích okolních objevil 
se u nás dosti neobvyklý zjev přírodní pří-
letem a usazením se čápů. Jedná se nejen 
o vzácnost v našem kraji, ale i ptáka užiteč-
ného a zákonem chráněného. Má se proto 
občanstvo vhodně upozorniti a vyzvati, aby 
ptáci nebyli nikým zneklidňováni a byli 
občanstvem chráněni. V témže smyslu má 
se dopsati i okolním obcím.“
Máme to černé na bílém. Před osmdesá-
ti lety byl výskyt čápa bílého na Telčsku 
událostí, kterou se zabývala i rada města. 
Otázkou pak je, kdo před zmíněnými lety 
u nás nosil děti?                                    /z/

Sčítají se čápi

V pátek 7. září se v 16 hodin uskuteční slav-
nostní otevření nové rozhledny na hoře 
Mařence (711 m n.m.) mezi Lesnou (Valdorf) 
a Štěměchami. Více v zářijových TL.

Otevře se rozhledna 
na Mařence

Víme první
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Program oslav 160 let GOB a 90 let SOŠ v sobotu 6. října
určeno pro absolventy a veřejnost

13,30 - 13,40 přivítání, seznámení s programem, představení současné školy
13,40 - 13,50 přednáška na téma vzniku, vývoje, historie školy za GOB
13,50 - 14,00 přednáška na téma vzniku, vývoje, historie školy za SOŠ

14,00 - 14,10 kulturní vystoupení
Programový blok začínající ve 13,30 bude zopakován od 15 hodin!

Následuje volná prohlídka školy s ukázkou výuky. Po skončení programových bloků jsou možné i prohlídky s průvodcem. 
V rámci prohlídky možné posezení s občerstvením v jídelně školy.

17,00 společenský večer se setkáním absolventů a hudbou k tanci i poslechu v sokolovně.
Změna programu vyhrazena.

1948 - 1989
Po únorových událostech 1948 nasta-
ly velmi záhy velké změny ve fungová-
ní celé země. Ve školství provedl ministr 
Nejedlý školskou reformu a vznikl zákon 
o jednotné škole. V roce 1953 ale vstu-
puje v platnost nový školský zákon, jímž 
se ruší Nejedlého jednotná ško-
la, zkracuje se školní docházka 
a v Československu začíná zvo-
nit hrana gymnáziím. Ta budou 
transformována na tzv. jedenácti-
leté střední školy.
Podle tohoto zákona bylo zrušeno 
i Březinovo gymnázium a změně-
no v jedenáctiletku. Nově zřízená 
škola opustila své dosavadní sídlo, 
budovu bývalé reálky v tehdejší 
Leninově (dnes Masarykově) uli-
ci, a 27. - 29. prosince 1955 pro-
běhlo stěhování do nových škol 
v dříve Gagarinově (dnes Hradec-
ké) ulici. Moderní školní kom-
plex zahrnoval nejen dvě školní 
budovy, ale i tělocvičny, hřiště 
a kuchyni s jídelnou. Stěhování 
do nových prostor předcházela 
po Vánocích 1955 událost, která 
získala v životě školy více jak čtyřicetile-
tou tradici. Konal se totiž první studentský 
ples. Dodnes tyto tradiční plesy patří pře-
devším mezi mladými k nejvyhledávaněj-
ším a jsou oblíbeným místem setkání sou-
časných i bývalých studentů gymnázia. 
Roku 1962 proběhla další reforma škol-
ství, která rozdělila dosavadní jedenácti-
letku na základní devítiletou školu (ZDŠ) 

Když se psalo „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“
a na střední všeobecně vzdělávací ško-
lu (SVVŠ). Prvních devět tříd poskytova-
lo všeobecné vzdělání, 10. - 12. třída byly 
výběrové a měly sloužit pro přípravu žáků 
ke studiu na vysokých školách. Plné osa-
mostatnění přinesla až další reforma roku 
1968, kdy došlo k opětné transformaci 

SVVŠ na gymnázia. V únoru 1969 koneč-
ně „vybojovalo“ obnovené telčské gymná-
zium spor o jednu z budov v Gagarinově 
ulici a škola se po letech ocitá pod vlastní 
střechou. 
Pěknou tradicí udržovanou od roku 1975 
se stalo slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení v prostorách telčského státního 
zámku, které dávalo a dává této významné 

Významná výročí oslaví v letošním roce jak Gymnázium Otokara Březiny, tak také Střední odborná škola. Historii obou škol připomí-
náme seriálem, který pro TL připravuje Mgr. Zdeněk Bártů.

160 let GOB a 90 let SOŠ IV.

události v životě maturantů lesk a mimo-
řádnou atmosféru.
Ani 70. a 80. léta nebyla „ochuzena“ 
o reformy a úpravy školského systému. 
Od školního roku 1979/1980 přešlo gym-
názium k tzv. poloodbornému blokovému 
vyučování. Žáci měli možnost studovat 

strojírenský, zemědělsko-che-
mický nebo ekonomický blok. 
Tento staronový systém měl 
podobně jako na počátku 60. 
let rozšířit uplatnitelnost stu-
dentů všeobecně vzdělávacích 
škol v praxi. Gymnázium budu-
je v tomto období nové prosto-
ry, laboratoře a pokračuje také 
personální obměna učitelského 
sboru. Nesmíme zapomenout 
na to, že po celou dobu poúno-
rové existence školy prováze-
ly výuku nejrůznější brigády, 
praxe v továrnách a podnicích, 
pomoc při sklizních brambor, 
schůze všeho druhu, lampióno-
vé průvody k výročím VŘSR, 
manifestace k „Vítěznému úno-
ru“, družba se školami a podni-
ky, pochodová branná cvičení, 

1. máje a také třeba nepřipuštění k matu-
ritě z politických a náboženských důvodů 
v 50. letech atd.
S listopadem 1989 došlo k velkým změ-
nám. V květnu 1990 Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy České repub-
liky obnovilo gymnáziu čestný název 
Gymnázium Otokara Březiny a škole 
nastaly nové časy. 

2. září 1956 proběhlo slavnostní otevření školního areálu 
v Hradecké ulici. Výuka zde ale probíhala již od počátku zmí-
něného roku. Gymnázium se tehdy jmenovalo Jedenáctiletá 
střední škola.
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Barevné TL 

Foto na této straně: Ilona Jeníčková, Josef Plucar, Jarmila Karolína Riesová, Jan Jelínek, PČR, územní odbor J. Hradec

VALERIE RAYMOND SE VRACÍ. 24. června zahájila velvyslankyně Kanady v ČR 
v Univerzitním centru v Telči Letní školu mladých kanadistů, které se zúčastnilo několik 
desítek profesorů a studentů z Kanady, USA, Slovenska a dalších zemí. Na snímku v roz-
hovoru s účastnicemi školy. Byla to již několikátá návštěva kanadské diplomatky v Telči.

Dozvuky Arts&filmu
ČÍM MĚ NAPOSLEDY (MANŽEL) 
DOJAL?
Byla jsem dojatá, když mi veřejně poděko-
val na Mezinárodním fi lmovém festiva-
lu v Telči. V zákulisí jsem mu ale musela 
vytknout, že mu zase padají ty kalhoty.
Simona Chytrová, herečka, manželka 
Víta Olmera v rozhovoru pro Magazín 
MfDnes 4. července.
Simona Chytrová byla mistryní republiky 
ve sportovní gymnastice. Jako herečku ji 
nejvíce známe z role v Tankovém praporu.

PŘIPOMNĚLI SI KARLA FELIXE SLAVATU. 300. výročí 
smrti „posledního“ Slavaty si 13. července připomněli věřící 
a zájemci o historii přednáškou P. Z. Charouze, OPraem a také 
mší sv. v zaplněném kostele Jména Ježíš. Na snímku je upro-
střed P. Pavel Pola, OCD, jehož předci jsou Leopold a Otto 
Svobodovi z Telče.

ČERNÉ PÁTKY ŽELEZNICE POKRAČUJÍ. Po tragické 
nehodě v pátek 25. května na přejezdu v Třešti přišel pátek 13. 
července v Dačicích. Takhle si řidič Favoritu příjezd na tam-
ní nádraží určitě nepředstavoval. Naštěstí tato nehoda neměla 
tragické následky. Bylo by dobré, abychom podobným přípa-
dem naše sousedy nenásledovali.

17. a 18. 8. budou Historické slavnosti.
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Dobrovolnictví bylo první aktivitou o.s. SDÍLENÍ. Tento pro-
gram je zaměřen na pomoc seniorům jak v sociálních zařízeních, 
tak i v domácnostech klientů. Snahou je alespoň částečně nahradit 
chybějící rodinné zázemí, neboť senioři se cítí izolováni od společ-
nosti a dobrovolníci jim zprostředkují kontakt s vnějším světem.

Dobrovolnický program je zaměřen na poskytování empatické 
společnosti klientům, včetně předčítání, doprovázení na procház-
ky a na společenské akce.
Velmi oblíbené je zpívání při kytaře, kdy dobrovolníci jdou od 
klienta ke klientovi a zpívají mu. Dobrovolníci také docházejí do 
Domova pro seniory v Telči. Jejich práce je velmi oceňována jak 
klienty, tak i personálem. Již třikrát byli dobrovolníci nominováni 
na Cenu Ď a Skutek roku v Kraji Vysočina.
Naším cílem je též vyzdvihnout společenský význam dobrovol-
nické práce. Kdo je dobrovolníkem?
Každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez náro-
ku na fi nanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných li-
dí. Každý z nás umí něco, co může nabídnout. Dobrovolník SDÍ-
LENÍ je nejprve proškolen v práci se seniory a seznámen s právy 
a povinnostmi dobrovolníka, samozřejmostí je zachování mlčen-
livosti, pojištění odpovědnosti za škodu, následná školení. Dob-
rovolník tak získá zdroj nových zkušeností, příležitost pro osobní 
růst a smysluplné využití volného času. Navíc je součástí skvělého 
týmu. Zkušenosti a poznání vedou k obohacení každého dobrovol-
níka a největším oceněním je spokojený úsměv a vděčnost našich 
klientů. Máte i Vy chuť dělat dobré skutky? Staňte se dobrovolní-
kem SDÍLENÍ!! Obraťte se na koordinátorku dobrovolníků Marii 
Gregorovou, tel: 777 574 975, sdileni.gregorova@gmail.com
Více na www.os-sdileni.wz.cz

Dobrovolnický program

Občanské sdružení SDÍLENÍ nabízí již několik let v telčském a třešťském mikroregionu řadu sociálních služeb. Jaké, kdo je může 
využít a pro kterého klienta se konkrétní služba hodí? Na tyto a další otázky najdete odpovědi v seriálu, který pro TL připravuje 
předsedkyně sdružení Marie Gregorová. Dnes představuje:

SDÍLENÍ nabízí

Dobrovolníci SDÍLENÍ v Domově pro seniory v Telči.                  
Foto: Archiv SDÍLENÍ

SDÍLENÍ, o.s.
Masarykova 330 Telč (budova polikliniky)

www.os-sdileni.wz.cz os.sdileni@gmail.com, tel. 777 574 975
N A B Í Z Í :

● Odborné sociální poradenství (více TL 5) ● Terénní 
odlehčovací službu (TL 6) ● Domácí hospicovou péči (TL 7)
● Dobrovolnický program (TL 8) ● Domácí zdravotní péči 

● Půjčovnu zdravotnických pomůcek

Pondělí, středa 13 - 17 hod.

SDÍLENÍ na PRÁZDNINÁCH
V neděli 5. srpna v programu festivalu představí své aktivity o.s. SDÍLENÍ.

informace o službách ● pomoc seniorům a handicapovaným ● ukázky zdravotnických pomůcek
V rámci Světového dne míru a boje za zákaz jaderných zbraní

SDÍLENÍ, o.s.
Masarykova 330 Telč (budova polikliniky)

vypisuje
nabídku volného pracovního místa na pozici

všeobecná zdravotní sestra
Místo výkonu práce: Masarykova 330, Telč - terénní práce

Požadované vzdělání: 
● úplné SŠ zdravotní – všeobecná zdravotní sestra ●registrace 

k výkonu povolání bez odborného dohledu ● práce na PC 
s běžnými uživatelskými programy a internetem, 

řidičský průkaz skupiny B

Osobnostní předpoklady: 
● komunikativnost ● empatie ● psychická odolnost 

● organizační schopnosti ●ochota vzdělávat se ● schopnost 
práce v týmu ● časová fl exibilita (včetně víkendů)

Nabízíme:
● zodpovědnou a smysluplnou práci ve stabilní neziskové 

organizaci ● příznivé podmínky pro osobní a profesní rozvoj 
● příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv

Požadované doklady:
● strukturovaný životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech a dovednostech) ● motivační dopis 
● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

● čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti 
● vyplněný „Dotazník uchazeče o místo“

Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody

Žádosti zasílejte  
do 18. 8. 2012 na výše uvedenou adresu nebo e-mailem 

os.sdileni@gmail.com
Bližší informace podá Marie Gregorová, 777 574 975
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PARNÍ LÉTO V SRPNU
Sobota 4. 8. Telč (odjezd 9,30) – Slavonice – Telč (15,03), Slavnostní jízda do Slavonic k 110. výročí trati

Neděle 5. 8. Telč (odjezd 9,30) – Slavonice – Telč (příjezd 18,33), Zábavné odpoledne ve Slavonicích
Sobota 11. 8. Telč (odjezd 8,00) – Slavonice – Telč (příjezd 13,37), Telč (odjezd 14,40) – Kostelec – Telč

  (příjezd 22,08), Vlakem za kulturou z Telče do Dačic, Slavonic, Třeště a Kostelce
Neděle 12. 8. Telč (odjezd 14,20) – Dačice – Telč (příjezd 18,33), Dětské odpoledne s Elfíkem v Dačicích

Telčské parní léto k letním prázdninám 
na Telčsku neodmyslitelně patří. Zpestřit 
si letní dny netradičním výletem krásnou 
přírodou, navíc výletem doplněným o kul-
turní a další zážitky, přesně to nabízí letoš-
ní parní léto.
Ptáte se, kde a kdy? Tak například ve 
dnech 28. a 29. 7. se koná dětské odpo-
ledne v Třešti, v sobotu 4. 8. se uskuteční 
slavnostní jízda v rámci 110. výročí trati 
Telč – Slavonice. Další jízda 5. 8. je spo-
jena se zábavným odpolednem ve Slavo-
nicích, během kterého nebude chybět lout-
kové divadlo pro děti ani country či lidová 

hudba pro dospělé. Jízda, která se usku-
teční v neděli 12. 8., bude pro změnu spo-
jená s dětským dnem v Dačicích. Urči-
tě se vyplatí ve zmíněných dnech vyrazit 
se svými blízkými na železnici a vrátit se 
třeba o několik desítek let zpět k úžas-
né atmosféře supících mašinek a životem 
pulsujících malebných nádraží. 
Pokud bych mohl něco doporučit úplně 
nejvíce, tak sobotu 11. srpna, kdy na ces-
tující čekají četné kulturní vystoupení ať 
už na nádražích v Dačicích, Slavonicích, 
Telči či Třešti, tak přímo ve vagónech 
během jízdy samotné. Když budete mít 
jen trochu štěstí, můžete se v tento den stát 

Věřím, že letošní parní léto osloví každého
M. Vystrčil:

součástí příběhů, které připomenou histo-
rii tratě Kostelec – Slavonice a její promě-
nu v čase. Tento den tedy nebuďte překva-
peni, když si k vám jen tak z ničeho nic 
přisedne babka s husou a začne vzpomínat 
nebo prostě jen tak lamentovat. Stejně tak 
může do vlaku chtít nastoupit snad celý 
orchestr a průvodčí bude mít plno práce 
vysvětlit, že celá kapela se do toho vlaku 
zkrátka nevejde a ať raději využijí dnes již 
historický autobus Škoda RTO.
A aby toho stále ještě nebylo málo, pro 
cestující bude připraven bohatý odpolední 
program v Telči na náměstí a také v Třeš-

ti, kde bude slavnostně otevřena výstava 
plastikových modelů. Zkrátka, v sobotu 
11. srpna se na trati Kostelec - Slavoni-
ce budou dít věci, o kterých se bude ještě 
dlouho povídat...
Další podrobnosti a jízdní řády naleznete 
na www.pokoleji.cz. 
K návštěvě parního léta 2012 vás zve 
Svazek obcí „Železnice Kostelec – Sla-
vonice“, Společnost telčské místní dráhy 
a České dráhy. Tak si to užijte alespoň tak, 
jako jsme si to užili vloni společně s vnu-
kem. Mějte se pěkně.
Miloš Vystrčil, senátor a předseda Svaz-

ku obcí Železnice Kostelec Slavonice

Do Rakouska, ukazuje vnuk Miloše Vystrčila Sebastián. Až vyroste, bude mu muset 
senátor vysvětlit, proč k sousedům vlakem nedojede.                                  Foto: Archiv M.V.

Od loňského prosince, kdy poprvé začala jez-
dit, pravidelně informujeme o autobusové lin-
ce Telč - Raabs. Teď přinášíme skvělou zprá-
vu. Rakouský dopravce přichází v období od 
6. července do 30. září s mimořádně vel-
kou slevou jízdného. Dospělí zaplatí za jed-
nu cestu z Telče do Raabsu 45 Kč, dítě pak 
22 Kč. Cena nezlevněného jízdného je přitom 
160 Kč! Linka, která jezdí od pátku do nedě-
le a o rakouských svátcích má velmi komfort-
ní provoz. V obou směrech jede třikrát denně. 
První spoj z Telče vyjíždí v 6,43 (Raabs 7,58), 
další pak v poledne a ve čtyři hodiny odpoled-
ne. Pro návrat do Telče si může cestující vybrat 
mezi spoji, které vyjíždí z Raabsu ve 14,44 
nebo v 19,05. Úplný jízdní řád najdou zájem-
ci na www stránkách Kraje Vysočina, Telče, 
Jihočeského koordinátora dopravy (www.
jikord.cz), v Informačním středisku na radni-
ci a samozřejmě na autobusovém nádraží. Na 
českém území zastavuje linka v Dačicích a ve 
Slavonicích, v Rakousku pak ve Waldkirche-
nu, Dobersbergu a Karlsteinu. „Celodenní jíz-
denka pro dospělého za 90 Kč a dítě za 45 Kč 
není jen zpáteční, ale umožňuje rovněž kdeko-
li jízdu přerušit a pokračovat dalším spojem,“ 
uvedl pro TL Ivan Študlar, poradce pro dopra-
vu hejtmana Jihočeského kraje.Díky tomu, 
že naši sousedé mají 15. srpna státní svátek, 
můžeme se k nim vydat na výlet za zlevněné 
jízdné, mimo obvyklé víkendy, i v tuto středu. 
Připomínáme, že linka Telč - Raabs je jediným 
přímým přeshraničním autobusovým spojem 
v úseku od Znojma po České Budějovice. Na 
zastávce v Dobersbergu je možný přestup na 
rakouské vnitrostátní spoje.                         /z/

Autobusem do Raabsu 
se slevou. Velkou!

Ještě do 9. září je v dačickém muzeu otevřena 
zajímavá výstava ke 110. výročí otevření drá-
hy Telč–Dačice–Slavonice. Nejen příznivce 
cestování po kolejích zaujmou modely loko-
motiv a vagónů, ale především dobové uni-
formy, fotografi e, jízdenky a také „železnič-
ní“ grafi ka Jiřího Boudy. Výstava je otevřena 
denně kromě pondělí 9 – 12, 13 – 17 hod.

Mašinky, vláčky a svět 
kolem nich. V Dačicích
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Je prvního srpna, prázdniny jsou přesně v polovině. Venku praží slun-
ce (možná), vy otevíráte nové Telčské listy. S příspěvkem Do ško-
ly! Zakroucení hlavou je ta nejmírnější reakce. Vůbec se jí nedi-
vím. Pokud ale dnes představujeme Radkov, nemůže být nadpis jiný! 
O pouti, kterou v Radkově tradičně slaví s koncem prázdnin, na svá-
tek sv. Bartoloměje, zde otevřou novou starou školu! Ne, není to další 
překlep, ale splnění dlouhodobého plánu vedení obce, jak smyslupl-
ně využít část budovy bývalé školy. Bude zde otevřeno jedno z regio-
nálních muzeí v rámci projektu MAS Telčsko Regionem Renesance 
nejen po stopách historie. „Protože se v roce 1977, kdy zde základní 
škola skončila, uvažovalo s jejím využitím pro učňovskou školu, stal 
se objekt majetkem státu. Zpět do vlastnictví obce se nám ho podaři-
lo získat po dlouhých jednáních za symbolickou 1 Kč až v roce 2007.

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Radkov 1358 488 250

A od té doby ji opravujeme,“ shrnul již minulé peripetie starosta Miro-
slav Mareček. Škola je dnes prakticky jako nová. Od střechy až po soci-
ální zázemí. V jedné bývalé třídě vznikl víceúčelový sál, kde se konají 
kulturní a společenské akce. „Naše děvčata zde pravidelně cvičí a pořá-
dají různé kurzy. Maminky sdružené okolo Michaely Svobodové a Dag-
mar Šindlerové mají spoustu nápadů. Malují kraslice, pletou z pedi-
gu... Ale hlavně, podílí se na organizaci akcí pro děti, kterých teď máme 
v obci docela dost,“ chválí starosta Mareček. Co s druhou třídou? Využi-
tí, které Radkovské napadlo, se nedá označit jinak než jako jedinečné. 
S pomocí dotace telčské MAS, ale hlavně trpělivou prací a za podpory 
řady příznivců, zde vzniklo malé muzeum. Čeho? Nebyla by to těžká 
hádanka.   Najdeme zde třídu v podobě, jakou měla, když sem chodili 
prarodiče současných školáků. Vévodí jí mohutná kamna na tuhá paliva, 
tabule s křídou a... Asi teď čekáte popis vystavených exponátů.

Zastupitelstvo obce: Miroslav Mareček. Bohumír Šindler, Rosti-
slav Lupač, František Šindler, Jiří Procházka, Michaela Svobodová, 
Miroslav Slezák

Zklamu vás. Nejlépe uděláte, když se do Radkova vypravíte a vše si pro-
hlédnete sami. Navíc po dobu návštěvy se zcela jistě vrátíte do školních 
let a vlastně tak omládnete. Bez užívání zázračných preparátů. To přece 
stojí za to, vážit cestu do obce vzdálené jen 5 km od Telče. Nakonec se 
sem můžete vydat vlakem, občas dokonce parním. Do muzea se ale pře-

ce jen vrátíme. Na školní lavici zde vedle sebe leží 
zeměpisný atlas z protektorátu, katechismus i pří-
ručka pro pionýrské vedoucí. Bezděky tak doku-
mentuji všechny zmatky českého školství, které 
v něm napáchali potomci Komenského od Ema-
nuela Moravce přes Zdeňka Nejedlého až po ty 
současné. Co ale nejvíce zaujme? Jak muzeum 
vzniklo. Připomíná to příběh dávných nadšenců, 
kteří muzea zakládali před 100 a více lety. Když 

slyším, odkud exponáty pochází, kolik školních půd pan starosta nav-
štívil, s kým jednal, tak se shodneme, že není možné spočítat čas, který 
shánění exponátů věnoval a kolik kilometrů při tom najel. Jako většina 
starostů nechce Miroslav Mareček hovořit o sobě, ale chce, aby v pří-
spěvku zaznělo poděkování tam, kde mu pomohli. Do Vratěnína, Dačic, 
Budče, Urbanova, Telče, Hodic... Ze všech těchto míst pochází totiž 

Do školy!
předměty, které mu pomohli kolegové starostové získat. Někdy darem, 
někdy jako zápůjčku. Výsledek ale stojí za to. Různých starostí staros-
tů jsem zaznamenal v našem seriálu celou řadu. Ta, kterou má v součas-

Dnes představujeme: Radkov

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 8/2012           List MAS Telčsko

Obě foto: Archiv obce

né době ten radkovský, je opravdu originální: „Nemůžeme nikde sehnat 
starou násadku k peru do kalamáře, to je problém... “Pro čtenáře TL tak 
obracím slavnou fi lmovou větu a ptám se: Podá někdo starostovi Mareč-
kovi pero? Čím starší, tím lepší!

Jak do muzea obecné školy?
Domluvte si návštěvu na telefonu 724 330 278.

V rozhovoru se ale vracíme k běžnému chodu obce. Štěstí je, že na 
obvyklé otázky kanalizace, plynofi kace, vodovod může Miroslav 
Mareček odpovědět rychle. Vše již dávno máme. Vodu Radkov čer-
pá z vlastního vrtu.                                                  Dokončení na str. 12
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Mikroregionální střípky

Růžená
4. - 5. 8. Růženská lávka
sobota 4. 8. 
18:30 otevření Růženské lávky
19:30 noční tréninkové jízdy za umělého 
osvětlení a soutěže (válení pivního sudu po 
lávce, pivní štafeta ...)
neděle 5. 8. 
12.30 tréninkové jízdy a prezentace závod-
níků
13.30 slavnostní zahájení
13.45 přejetí lávky na kole
15.15 přejetí lávky na trakaři
17.30 vyhlášení výsledků

Sedlejov
5. 8. O putovní pohár starosty SDH Sed-
lejov
Soutěž je zařazena do seriálu závodů Jih-
lavské OPEN ligy v požárním útoku 2012. 
Začátek soutěže ve 13.00 hod.

Řásná
11. 8. Javořický pařízek 
TJ Řásná pořádá již tradiční volejbalový 
turnaj smíšených dvojic. Registrace týmů 
v 8:30. K tanci a poslechu hraje JSC Sala-
vice. Spolupořadatelem je MAS Telčsko.

Radkov
25. 8. O pohár starosty obce Radkov 
Open liga 2012
Prestižní hasičská soutěž za účasti družstev 
z více okresů (Jihlava, Jindřichův Hradec 
a Havlíčkův Brod). Začátek ve 13 hod. 

Hodice
25. 8. II. Čertovkiáda
Připraveny jsou pekelně zajímavé soutěže 
nejen pro děti. Akce se koná na fotbalo-
vém hřišti. Začátek v 15 hod. Pořadatelem 
je OS HRAD a MAS Telčsko. 
1. 9. II. Neckyáda
Soutěže na hodickém návesním rybníce. 
Vlastní plavidlo s sebou! Začátek od 13 
hodin. Večer taneční zábava na návsi.

Dyjice
Dyjické pastičky
11. srpna
V doprovodu houslisty a kytaristy P. Cin-
gla vystoupí na unplugged koncertu ang-
lický rockový písničkář Phil Shoenfelt. 
25. srpna
Rockový big-band Krásné Nové Stroje
Oba koncerty začínají ve 20 hodin.

Místní akční skupiny Telčsko, Jemnic-
ko a Třešťsko podaly další žádost o dota-
ci z Programu rozvoje venkova. Jedná se 
o vytvoření 25 soch, které budou umístě-
ny v obcích Regionu Renesance. Sochy, 
vytvořené za podpory místních obyva-
tel, podpoří zvýšení soudržnosti obyva-
tel, vytvoří výletní cíle pro návštěvníky 
a přispějí tak k rozvoji turistického ruchu 
v regionu. Na území Mikroregionu Telč-
sko vznikne celkem 14 nových soch z růz-
ných materiálů. Již teď je v plánu třídenní 

Za sochami Regionem Renesance
cyklojízda po nově vytvořených atraktiv-
ních místech osazených novými sochami 
v regionu.
Celkové výdaje projektu jsou plánované 
přes 2,5 mil. Kč.
V současné době prošel projekt výběrem 
a doplňují se požadované přílohy. Pokud 
vše dobře dopadne, s realizací projektu se 
začne v roce 2013 a čtenáře TL budeme 
o něm průběžně informovat.

Ing. Petra Karásková, 
manažer MAS Mikroregionu Telčsko

11. srpna, 17 hodin
Expozice z rozsáhlých sbírek klubu 
radioamatérů – Třešť, sýpka vedle vlako-
vého nádraží
18. srpna, 14 hodin
Expozice života u železné opony – Deš-
ná, místní část Hluboká, kulturní dům
26. srpna, 13 hodin
Expozice Obecná škola – Radkov, budo-
va školy
1. září, 10 hodin
Expozice kamenictví – Úřad městyse 
Mrákotín,č.p. 49
2. září, 13 hodin
Expozice o hudebním skladateli K. Pádi-
vém, doplněná o další významné osob-
nosti městyse – rodný dům K. Pádivého, 
Dolní Cerekev 36
14. září, 14 hodin 
Expozice dopravního spojení mezi Pra-
hou a Vídní – Vratěnín 88, budova obec-
ního úřadu
30. září, 11 hodin 
Expozice Genius loci – stodola fary, Kos-
telní Myslová 36

Slavnostní otevírání 
venkovských expozic

Poté, co se před časem podařilo pomocí dota-
ce modernizovat úpravnu a vodojem, ji dodáva-
jí i sousedům ve Strachoňovicích, Černíči, Sla-
viboři a Myslůvce. „Za velmi příznivou cenu,“ 
prohodí starosta s tím, že se sousedy prakticky 
ve všem dobře vychází. Předci by měli radost. 
Vždyť Radkov byl sídlem rychty pro zmíněné 
obce již v dávné minulosti. V Radkově se zdá, že 
vše běží podle starého zaběhlého řádu. Mateř-
ská škola, obecní úřad, škola - muzeum, kostel, 
hřbitov, obecní lesy, rybníky, sportovní areál... 
vše tvoří jeden celek, o který se obec vzorně 
stará a o kterém ví starosta všechno. Když je 
potřeba pomoc, pomohou občané a... jako ve 
většině obcí hasiči. Není náhodou, že jejich 
velitel se jmenuje Tomáš Mareček a je synem 
starosty. Že nemají v Radkově žádnou starost? 
Ale mají a velkou. „Už se nemůžeme dívat, jak 
třešťská Jednota vede zdejší prodejnu,“ říká na 
závěr M. Mareček docela rozzlobeně a hned 
dodá, „na řešení už vidíme. Musíme ji zde 
udržet. Především kvůli starším, pro které je to 
jediné místo pro nezbytný běžný nákup.“         /z/

Do školy!
Dokončení ze str. 11

Setkání harmonikářů a heligonkářů
z celé ČR a zahraničí

Historická tvrz Štěměchy
Sobota 1. září od 14 hod.V Ořechově mají sochu medvěda. Jaké sochy přibudou v dalších obcích, se v tuto 

chvíli neví.                                                                                                        Foto: Archiv MT

Slavnostní otevření expozice
neděle 26.8. ve 13 hodin
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Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i sta-
rožitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autočalounictví. 
Opravy a výroba krycích plachet na přívěsné vozíky. Pergoly, 
zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 
567 219 040.

Prodám nebo pronajmu sklad v centru Třeště u nádraží. Tři pat-
ra, půda, velký sklep, plocha 800 m2. Přípojka el., vody, odpad. 
Cena 680 000 Kč. Tel. 777 212 523.

Prodám dveře vchodové plastové bílé a zlatý dub. Dále ple-
chové dveře do stávající zárubně a kompletní oplocení - bránu, 
branku a pletivo. Nové z neuskutečněné stavby. Dopravu zajis-
tím. Tel.: 777 106 709.

Autoškola EKOL – Vladimír Roupec. Výuka a výcvik na osob-
ní automobil a všechny skupiny motocyklů. Učebna v Telči 
na Myslibořské ulici. Info na tel. 607 185 517, autoskolaekol.
telc@seznam.cz

Rodina s dětmi hledá dlouhodobý pronájem bytu na náměs-
tí Zachariáše z Hradce v Telči. V. Čeřovský, tel. 608 563 778, 
lanius@seznam.cz

Pronajmu byt 2+KK mezonet slunný od 30. 8. 2012. Info na tel. 
603 419 076.

Nabízím doučování anglického jazyka (základní a pokročilá 
úroveň, konverzace) a německého jazyka (základní úroveň). 
MgA. Pavla Houdková. Tel. 606 641 932. 

•

•

•

•

•

•

•

Malý oznamovatel
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Díky projektu EDU.REGION jsme se moh-
li  od 25. do 29. června zúčastnit Summer 
School v dolnorakouském Hollabrunnu. 
Z každé země se Letní školy zúčastnilo 18 
žáků sedmých tříd. Mezi nimi byli i čtyři 
žáci telčské ZŠ Hradecká.
Projekt EDU.REGION reaguje na otevře-
ní pracovního trhu mezi ČR a Rakouskem 
v loňském roce a má přispět k vytvoře-
ní pracovního trhu bez hranic. Žákům má 
také usnadnit orientaci v nových podmín-
kách při volbě povolání. 
Během pětidenního pobytu navštívili 
účastníci Letní školy podniky a fi rmy jak 
v Dolním Rakousku, tak na Vysočině. Na 
rakouské straně třeba výrobce dětských 
dřevěných stavebnic Matador a Sonnen-

Žáci ZŠ Hradecká na Letní škole v Hollabrunnu
tor, producenta bylinných čajů a koření. 
Na Vysočině se účastníci školy podívali do 
fi rem Bosch a Agrostroj a ve Znojmě do 
české pobočky rakouského výrobce elek-
trotechniky Egston.
Nejen telčské školáky nejvíce zaujala náv-
štěva provozu mezinárodního koncernu 
ELK ve Schremsu, který je největším evrop-
ským výrobcem dřevostaveb. 
Letní škola umožnila žákům poznat trh prá-
ce na obou stranách hranice. Určitě si z ní 
také odnesli cenné informací pro budou-
cí rozhodování o svém profesním životě. 
Navíc jim umožnila zdokonalení jazykové 
dovednosti při různých společných aktivi-
tách s rakouskými vrstevníky.

Stanislava Urbancová

Telčští žáci Jan Herbrych (vlevo) a Martin Chalupský sestavují ve fi rmě Matador ve 
Waidhofenu/Thaya vlastní modely z dřevěné stavebnice.             Foto: Stanislava Urbancová

Velvyslankyně Kanady v ČR Valerie 
Raymond zahájila 23. června v Telči Letní 
školu mladých kanadistů ve zdejším Uni-
verzitním centru (snímek na str. 8). Další 
den pak navštívila sousední region na dru-
hé straně historické zemské hranice, Čes-
kou Kanadu. V Jindřichově Hradci se 
sešla s politiky z regionu, mezi kterými 
nechyběli předseda Senátu Milan Štěch, 
jihočeský hejtman David Zimola, náš 
Miloš Vystrčil, starostové z okolí a pre-
zident Společnosti přátel Kanady a RCI 
telčský Stanislav Dvořák. Poté se zúčast-
nila slavnostního otevření několika výstav 
fotografi í v nově rozšířeném Národním 
centru fotografi e v bývalé jindřichohradec-
ké jezuitské koleji.                       Podle TZ

Kanaďané v Kanadě. 
České

Farmářské trhy 2012
18. srpna ● 15. září ● 20. října

vždy od 9 do 16 hodin na náměstí 
Zachariáše z Hradce

Organizuje MAS Mikroregionu Telčsko
 za podpory Města Telč a Fondu malých 

projektů Vysočina – Dolní Rakousko.

Půjčovní doba 
knihovny

o prázdninách
Út, Čt 9 – 11,13 – 17 hod.

Pá 9 – 11 hod.
Od 30. července do 13. srpna bude 

knihovna uzavřena z důvodu 
čerpání dovolené.

30 roků existence právě probíhajících 
Prázdnin si zaslouží připomenutí i v našem 
seriálu. Jenže jak? Nakonec jsme s Mila-
nem Medvědem Kolářem vybrali plakát na 
koncert v roce 1984. I proto, že jeho auto-
rem byl Jan Herálecký z Telče.

Vzpomínáme 
na 20. století

Muzeum Telč
(v areálu zámku)

Dřevo na schodech
Výstava fotografi í Karla Křížka

Schodiště muzea
Výstava končí 31. srpna
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14.7. byl jarmark, 20.7. ohňová show.              Foto: Ilona Jeníčková
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Co Oblast překvapuje?
Počet těch, kteří u nás začali vystavovat 
a dnes jsou žádanými v kamenných gale-
riích a aukčních síních.
Oblast aktuálně?
11 zajímavých výstav v letošní sezóně 
a třeba také Ateliér Živá fantazie ve spolu-
práci s Helenou Ritterovou.
A v budoucnu?
Vedle zmíněného omlazení a dalších zají-
mavých výstav také větší oprava fasády 
a střechy márnice. 
Vystavovat v márnici není běžné. Je 
o takovou výstavní síň vůbec zájem?
Překvapivě velký. Již v lednu míváme 
sezónu zcela obsazenu. A to si vystavují-
cí musí sám zajistit hlídání a splnit pod-
mínku mít otevřeno každý den od 10 do 
17 hodin!
Představil jsem Vás jako novou před-
sedkyni sdružení. Proč ta změna?
Nejedná se o žádnou revoluci. Jen se nám 
Štěpán Hazdra oženil, stal se otcem a má 

tak více povinností mimo Telč. Stále je ale 
naším aktivním členem.
Hřbitov, márnice, konec města... Není to 
námět spíš pro horor?
Naopak. Myslím, že tak klidné a tiché místo 
v Telči neexistuje. Dá se zde učit na zkouš-
ku, meditovat nebo jen tak prožít klidné 
odpoledne s malými dětmi. Navíc Vás sem 
nově doveze, případně odveze, vlak!      /z/

120 roků
● 8. srpna 1892 zemřel v Telči Karel Slá-
dek (*1858). Vyučený truhlář byl v roce 
1884 vyhoštěn z Vídně. Poté přesídlil na 
Telčsko, kde se podílel na organizová-
ní dělníků v textilní továrně v Krahulčí 
a v kamenolomech v Mrákotíně.
● 21. srpna 1892 se v Telči narodil Otto 
Šašecí (+1974). Absolvent telčské reálky 
(1909) se stal v roce 1929 představitelem 
Československa v Mezinárodním ústavu 
zemědělství v Římě (dnes organizace OSN 
FAO). V roce 1957 byl ve vykonstruova-
ném procesu se zemědělskými odborníky 
odsouzen k dlouholetému žaláři. Z vězení 
se dostal na amnestii v roce 1960.
100 roků
2. srpna 1912 zemřel P. Alois Hrudič-
ka. Třešťský rodák (1843) se stal v roce 
1890 farářem a děkanem v Telči. Za jeho 
působení byly opraveny kostely sv. Jaku-
ba a Matky Boží, napsal podrobnou histo-
rii církevních památek ve městě a životo-
pis Františky Slavatové. Založil fond na 
výstavbu nemocnice v Telči, o jejíž zřízení 
mimořádně usiloval.
70 roků
25. srpna 1942 zahynul v koncentrač-
ním táboře v Osvětimi Josef Fišer. Známý 
knihkupec, vydavatel učebnic a regionál-
ních tisků rozšířil svůj podnik na náměstí 
(předtím E. Šolc) o vlastní tiskárnu. V roce 
1940 byl zatčen gestapem pro podezření 
z tisku letáků.

Připomínáme si 
Letos uplyne 18 roků od doby, kdy skupi-
na mladých lidí v Telči začala připravovat 
založení kulturního spolku, který by dal 
prostor začínajícím umělcům - výtvarní-
kům, hudebníkům nebo divadelníkům. Brzy 
poté vzniklo kulturní sdružení Oblast. Spo-
lek naštěstí po pár letech nezanikl a k osm-
náctým narozeninám připravil mimořádně 
bohatý program především ve výstavní síni 
na židovském hřbitově. Pro sebe, ale hlavně 
pro telčskou veřejnost a návštěvníky města.
Nejen o něm jsem hovořil s novou před-
sedkyní spolku Bárou Bendovou.
Dá se říci, že Oblast je již dospělá?
Věkem snad ano. Ale ani ve skutečném živo-
tě se Vám v tomto období nevyhnou „dětské 
nemoci“. Takže podobně je tomu i u volné-
ho kulturního sdružení, kterým Oblast je.
Kdy potkalo Oblast štěstí?
Myslím, že hned na počátku. V osobách 
„otců zakladatelů“ - Štěpána Hazdry, Tomá-
še Plachého, Martina Šímy, Jardy Buzka 
a dalších. A také v setkání s Henry Hah-

nem, který svou autoritou podpořil jejich 
záměr, využít pro kulturní aktivity márnici 
na židovském hřbitově na Oslednicích.
Co trápí Oblast v osmnácti letech?
Právě těch 18 roků, které nám všem při-
byly. Většině z nás je okolo 40 roků, a tak 
o spolku mladých můžeme pomalu hovo-
řit již jen v nadsázce. Potřebujeme získat 
opravdu mladé členy. Snad se to podaří.
Co vidí Oblast, když se podívá dozadu?
Více než dvě stovky různých výstav, 
hudebních produkcí a dalších projektů. Ale 
také udržovaný židovský hřbitov a spoko-
jené návštěvníky, kteří k němu v letních 
měsících přijdou a najdou ho otevřený. To 
jinde není vůbec běžné.

Oblast je již dospělá 

Foto: Ilona Jeníčková

Židovský hřbitov 
v srpnu

28. 7. - 3. 8. 
Zdeněk Ryneš + Ivana Bendová 

+ Michal Ryneš: Klidná deformace 
grafi ka, fotografi e, malba, instalace

4. 8. - 16. 8.
Nikola Klinger + Ondřej Pelikán: 

Hojnost Fotografi e, instalace

11. 8 - 17. 8. 
Adéla Tauberová + Františka Lachma-
nová: Královna přijede ve tři hodiny

- natáčení v Telči

18. 8 - 24. 8.
Lenka Marečková: DIY, náušnice, 
náhrdelníky, náramky + fotografi e

25. 8 - 1. 9. 
František Novák: Štrůdl - meglepetés 

Informační středisko má nově v nabídce 
nástěnný kalendář s fotografi emi Jindřicha 
Bednáře na příští rok. Jaké fotografi e do něj 
autor zařadil? Z Telče!

Již vidíme 2013
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Metují a v sobotu nás již vítala Vratislav. 
Překvapilo vás tam něco?
Ne. My jsme zde již byli na předchozím 
zápase našich fotbalistů s Řeckem 12. červ-
na. To ale autobusem s telčskými příznivci.
Takže dojezd jste měli jako profesionální 
cyklisté předem zmapovaný?
Když se to vezme takhle, tak ano.
Defekty?
Jen já jsem třikrát lepil.
Zážitky?
Kolega si nechal v Pardubicích vyměnit špi-
ci. Za 1000 Kč. Pravdou ale je, že mu v ser-
visu prohlédli celé kolo a opravili kdeco.
Největší dojem mimo skvělého výkonu 
našich fotbalistů?
To, jak nás mají obyčejní Poláci rádi, jak 
s nadhledem přijali porážku jejich týmu 
a jak nám přáli úspěch ve vyřazovací části 
mistrovství. 
Na co nezapomenete?
Na přijetí ve vesničce Nowa Ruda při zpá-
teční cestě před hranicemi. Nejen na pohoš-
tění v tamní hospodě. Pustili nám k němu 
i Jožina z bažin. Česky!
Cesta domů?
Opět ve třech etapách po trase Vratislav - 
Náchod - Dašice u Pardubic - Chotěboř - 
Telč. Já jsem ale v Náchodě kvůli pracov-
ním povinnostem nasedl na vlak.
Pojedete zase někdy na fotbal na kole?
Určitě. Když telčští fotbalisté postoupí do 
vyšší soutěže, dojedeme třeba do Bystřice 
nad Perštejnem. Formu na to máme.         /z/

Pavel Ondrák, Jaroslav Švec a Jiří Vystr-
čil byli již kamarády na telčském gym-
náziu, kde maturovali v roce 1982. 
Kamarády jsou dodnes. Zásluhu na tom 
mají určitě i společné zájmy, především 
sport. Třicet roků po maturitě se vydali 
na zatím nejnáročnější společnou akci. 
Byli na Mistrovství Evropy v kopané. 
NA KOLECH! Mezi desetitisíci přízniv-
ci českého týmu tak byli výjimkou. Kola 
s emblémem ME a nápisy Telč - Wroclav 
budila pozornost po celé cestě a samo-
zřejmě i ve Vratislavi. O nevšedním spor-
tovním výkonu, ale i o propagaci Telče 
hovořím s Pavlem Ondrákem.
Kdy tenhle nápad vznikl?
Kdy přesně nevím, ale určitě vím kde. 
V telčské sokolovně.
Co na něj říkaly vaše manželky?
To bych nerozváděl. Stačilo, že náš společný 
známý, pojišťovací makléř, nám chtěl oka-
mžitě zvýšit sazbu životních pojistek. 
Do Vratislavi je z Telče přibližně 350 kilo-
metrů. To jste zvládli bez přípravy?
Kdepak! Čím více se blížilo Mistrovství 
Evropy, tak tím více jsme trénovali. Ne na 
fotbalovém hřišti, ale na silnicích v okolí.
Který zápas našeho týmu jste si vybrali? 
Ten nejdůležitější. S Polskem v sobotu 16. 
června.
Jakou trasu jste zvolili?
Vyjeli jsme ve čtvrtek 14. června po práci asi 
v pět hodin odpoledne a dojeli do Chotěbo-
ře. Druhý den přes Pardubice do Teplic nad 

Tři muži na kolech. Na ME ve fotbale 

Český rozhlas České Budějovice vysílá od 
roku 2008 každý den, těsně před 12. hodi-
nou, hlasy zvonů z jednoho jihočeského 
města či obce, říká v úvodní anotaci oblí-
beného formátu hlasatel. To ale již dávno 
neplatí. Hlasy zvonů zní sice v éteru stá-
le, ale i z kostelů nejen v jižních Čechách. 
Na přelomu dubna a května třeba z Tel-
če od Matky Boží. V červencovém týdnu 
(16. - 22.) pak od sv. Jana Nep. Moderá-
torka správně uváděla, že se zvoní z koste-
la v Krahulčí, protože na jeho katastrálním 
území kostel opravdu stojí. „Měla jsem 
velkou radost, ráda tento pořad poslou-
chám,“ prozradila nám čtenářka Zdeň-
ka Jakubcová, která nás na zvonění od sv. 
Jana upozornila. Zvony Marie (95 kg), Jan 
Nep. (42) a Prokop (27) byly do kostela
pořízeny v letech 1993 a 1994.               /z/

Jihočeši zase od 
nás zvonili

Jak jsme již dříve informovali, připravuje 
pan Aleš Wimmer, ve spolupráci se Spolkem 
telčských velocipedistů a dalšími přízniv-
ci, zřízení soukromého technického muzea 
v bývalém výrobním objektu pily Na Sád-
kách. I když jsou práce na náročné expozici, 
spojené s nezbytnými stavebními úpravami, 
stále v plném proudu, bude část expozice 
otevřena pro nedočkavé zájemce již v polo-
vině tohoto srpna. Více v příštích TL.

Do technického 
muzea v srpnu. 
Zatím na zkoušku

Z podnětů, které dostává redakce, tentokrát 
vyjímáme obsáhlé poděkování a pochva-
lu třešťské organizaci Svazu tělesně 
a zdravotně postižených od pana Rudol-
fa Válka z Telče. Zúčastnil se s ní orga-
nizovaného ozdravného pobytu v Diakov-
cích na Slovensku, který pan Válek hodnotí 
po všech stránkách velmi kladně. Rádi do 
Třeště vyřizujeme.

Napsali nám

Sobota 4. srpna - Violový recitál Kar-
la Plocka s varhanním doprovodem Jitky 
Čudlé.
Zazní díla J. S. Bacha, J. Bendy ad.
Sobota 25. srpna - Pražské uskupení 
Societas Musicalis (varhany – mezzosop-
rán – fl étny)
Program: Čeští a moravští autoři a Evro-
pa. Stará hudba. 
Oba koncerty začínají v 19,30 v horním 
kostele Evangelického tolerančního areálu.

Léto ve Velké Lhotě

Festival Krajina hudby
23. − 26. 8. Telč

Čtvrtek 23. 8.
Venice Baroque Consort

Anna Fusek – barokní fl étna
19:00 hod. / zámek, Divadelní sál

A. Vivaldi, T. Albinoni, G. P. Telemann
Pátek 24. 8.

Škampovo kvarteto
19:00 hod. / zámek, Divadelní sál
J. Haydn, P. Fischer, A. Dvořák

Noční prohlídka zámku
22:30 hod. / zámek Telč
Anna Fusek – varhany

24:00 hod. / Farní kostel sv. Jakuba
Sobota 25. 8.

Golfový turnaj
10:30 hod. / Golf Rezort Telč

Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers

19:30 hod. / zámek, nádvoří
Speciální program pro festival

Ohňostroj - Theatrum Pyroboli
22:15 hod. / náměstí Zachariáše z Hradce

Neděle 26. 8.
Start cyklistického dne 

s hudebními zastávkami
10:30 hod. / náměstí Zachariáše z Hradce

Pacora Trio
19:00 hod. / zámek, nádvoří

Skladby z nového CD Fugit Hora
www.krajinahudby.cz

vstupenky: IC Telč, nám. Zachariáše 
z Hradce 10, Tel.: 567 112 407, e-mail: 

info@telc.eu, síť Ticketportal,
Tel. 224 091 439, www.ticketportal.cz 

Dosavadní kaplan telčské římskokatolické 
farnosti Mgr. P. Stanislav Váša byl od 15. srp-
na jmenován administrátorem farností Úna-
nov a Hluboké Mašůvky. 19. srpna tak v Tel-
či ukončí své čtyřleté působení. 

Kaplan odchází
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Ve středu 27. června uspořádalo v zámec-
kém parku pracoviště NPÚ v Telči, ve spo-
lupráci s radnicí, vzdělávací program pro 
první stupeň Základní školy v Hradecké 
ulici. Akce byla součástí oslav 20. výročí 
zápisu historického centra Telče na Seznam 
UNESCO. TL o tom informovala mluv-
čí památkářů Marie Jirková: „Dvanáct sta-
novišť v parku představilo dětem zábavnou 
formou 12 českých památek UNESCO. Za 
splněný úkol dostávaly třídy na stanoviš-
tích samolepky památek, které si umístily 
do mapy v pracovním listu.“ Po absolvová-
ní všech stanovišť následovalo vyhodnoce-
ní, které proběhlo v sídle památkářů, v Lan-
nerově domě. Dětský den s UNESCO tak 

Školáci slaví UNESCO. S památkáři
splnil hned tři cíle. Zajímavou formou při-
blížil dětem české památky zapsané na 
tomto prestižním seznamu, připomněl jim, 
že Telč na něj byla zapsána již před dva-
ceti roky, a také jim umožnil nahlédnout 
na pracoviště památkářů, které se školou 
v Hradecké ulici bezprostředně sousedí.
A v čem děti soutěžily? „Zábavné aktivi-
ty na stanovištích vždy směřovaly k zapa-
matování nějaké zajímavosti či podsta-
ty památkové hodnoty konkrétního místa. 
Například v Litomyšli hledaly, který slav-
ný skladatel se narodil na zdejším zám-
ku, aby mu pak mohly zazpívat společně 
nějakou českou písničku,“ přiblížila netra-
diční soutěž M. Jirková.

Takto vypadalo stanoviště k poznání olomoucké památky UNESCO, Sloupu Nejsvětější trojice.
Foto: Archiv NPÚ Telč

Jan Slabý přestoupil na telčské gymná-
zium v roce 1940 z Olomouce. Na část 
seriálu o historii gymnázia, ve které jeho 
autor, Zdeněk Bártů, připomněl osudy ško-
ly v období protektorátu a osobu tehdejšího 
ředitele Bohumila Nypla, reagoval unikát-
ní vzpomínkou:
Profesor Bohumil Nypl učil na reálném 
gymnáziu „Slovanském“ v Olomouci. 
Někdy v tercii nebo v kvartě, v třicátých 
letech minulého století, jsem ho tam měl na 
češtinu. Byl to zkušený a náročný pedagog. 
V Olomouci byl tehdy Bohumil Nypl osob-
ností ve společenském a kulturním životě. 
Také jako legionář byl čelným funkcioná-
řem legionářských organizací, a to nejen na 
místní úrovni. V roce 1937 byl jmenován 
ředitelem reálného gymnázia v Telči.
Těšil jsem se na setkání s panem profeso-
rem, když jsem po sextě v roce 1940 přestu-
poval z Olomouce do septimy v Telči. Při-
hlásit jsem se měl v první školní den, tedy 

Krutý začátek školního roku
Vzpomínka pamětníka

3. září. Zatím jsem nevěděl o tehdejší bez-
platné úschovně kol přespolních studentů 
v průjezdu u Macků, hned proti škole (na 
místě stojí dnešní samoobsluha v Masary-
kově ulici, pozn. red.). Vyrazil jsem proto 
z Dobré Vody pěšky. Jenomže jsem nějak 
špatně odhadl vzdálenost a své síly. Ani usi-
lovným pochodem, ani zkratkou v Krahul-
čí „okolo lípy“ jsem nedokázal dorazit do 
školy na osmou hodinu. Zahanben, že hned 
první den jdu do školy pozdě, jsem zaklepal 
na dveře sborovny, kde jsem zahlédl několik 
bledých tváří. Na můj dotaz po panu řediteli 
mě někdo z nich, bez vysvětlení, zavedl do 
třídy septimy. Teprve tam jsem se od svých 
nových spolužáků dozvěděl, jaká tragédie 
postihla telčské gymnázium. Zpupné gesta-
po, aby ukázalo svoji sílu a moc, si k zatý-
kání vybralo právě první školní den. Netušil 
jsem ještě, že s panem ředitelem Nyplem se 
už nikdy nesetkám... Bezprostředně s ním 
byla zatčena též latinářka prof. Valburga 

Švábová, třídní septimy. Ta se později vrá-
tila z jihlavského gestapa společně s paní 
Nyplovou, která byla 3. září zatčena rov-
něž. Prof. Švábová byla vynikající a oblí-
bená kantorka. I když věkově nebyla pří-
liš vzdálená od nás septimánů. Poradila si 
s námi a naučila nás. K maturitě nás ale 
nedovedla. Na jejím brzkém úmrtí měl jis-
tě vinu i pobyt na gestapu. Maturovali js-
me v roce 1942, v atmosféře heydrichiády, 
stanného práv. Nikdo nevěděl, jestli nám 
maturita k něčemu bude. Předsedou matu-
ritní komise byl obávaný německý šéf pro-
tektorátního školství na Moravě. Báli jsme 
se všichni, študáci i kantoři. Tak to bylo, 
když se psalo „Böhmen und Mahren“.
Až se zase se zbývajícími spolužáky sejde-
me ke každoročnímu pomaturitnímu pose-
zení, letos to bude k našemu 70. jubileu, 
pana ředitele Nypla a paní profesorku Švá-
bovou (naši Valču) s úctou vzpomeneme.

JUDr. Jan Slabý, Praha

V posledním čísle školního časopisu telč-
ského gymnázia, které vyšlo těsně před 
prázdninami, nás zaujalo:

Maturitu znovu? Proč ne, říkají gymna-
zisté, příspěvek Víta Vejmelky, ve kte-
rém studenti gymnázia tvrdí, že by se 
nové  maturity nebáli.
K redukci víceletých gymnázií bude 
muset dojít, tvrdí radní Vysočiny pro 
školství Marie Kružíková v rozhovoru 
s Petrem Kroupou.
Reportáž Kláry Štumarové o třešťských 
hasičích.
Nejlepšími atlety, volejbalisty a fotbalis-
ty se v klání středoškoláků ve Waidho-
fenu (GOB a SOŠ Telč, SŠ technická 
Dačice, Gymnázium Waidhofen a HAK 
Waidhofen) stali reprezentanti Telče, 
napsal Vít Vejmelka.

Více: www.naseskola.somt.cz

•

•

•

•

Našeškola
Gymnázium Telč

Kraj Vysočina zveřejnil výsledky soutěže 
Vesnice roku za letošní rok. Krajským vítě-
zem se staly Křižánky ze Žďárska. Vedle 
tzv. Zlaté stuhy pro vítěze udělují pořadatelé 
řadu dalších ocenění. Z Mikroregionu Telč-
sko opět uspěly Hodice. Tentokrát si odnáší 
diplom za společenský život v obci. V loň-
ském roce obdržely ocenění za zapojení 
seniorů do veřejného života.

Hodice bodují



str. 21

Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 6. do 18. 7. 2012

Tropy a pak podzim

Průměrná teplota:   17,1 °C
Průměrný tlak:  1014,1 hPa
Srážky:    65,0 mm
Maximální teplota:   35,8 °C, 30. 6. 
   v 16,23 hod.
Minimální teplota:   1,3 °C, 6. 6. 
   v 5,22 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  25,9 km/h, 20. 6. 

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné 
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Červen v číslech

Telč je zařazena do televizní sítě s prezen-
tací záběrů v rámci programu „Panorama 
v České televizi“ od 1. 5. do 31. 10. 2012.
Sledujte denně ranní vysílání na ČT2.
V době olympiády (28. 7. - 13. 8.) nebude 
Panorama vysílána.
Záběry z panoramatické kamery můžete 
sledovat na www.holidayinfo.cz/leto

Panorama z Telče

Foto: Archiv DDM

První polovina měsíce byla spíše chladněj-
ší a deštivá. Převažovala velká oblačnost, až 
zataženo, se srážkami a občas se vyskytly 
i bouřky. Do 10. 6. vystupovaly maximální 
teploty na hodnoty většinou jen do 20°C. Poté 
se pomalu oteplovalo. Počasí ve druhé polovi-
ně měsíce se konečně probralo a ukázalo svoji 
přívětivější, letní tvář. Bylo většinou skoro jas-
no, téměř beze srážek a nejvyšší denní teplo-
ty vystupovaly na letních 25 až 30°C. Posled-
ního června vystoupila teplota dokonce nad 
32°C. Nových rekordních hodnot v historic-
ké řadě pozorování však (i když někdy jenom 
těsně) dosaženo nebylo. Přestože v první polo-
vině června docela slušně napršelo, jeho dru-
há polovina byla výrazně sušší a při vysokých 
teplotách už byl nedostatek vláhy na přírodě 
znát. Ani se pořádně nerozeběhla houbařská 
sezona. Měsíc hodnotíme teplotně jako mírně 
nadprůměrný, srážkově slabě podprůměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Počasí v červnu

Na sobotu 1. září připravila Místní organi-
zace Moravského rybářského svazu další 
ročník rybářských závodů na Štěpnickém 
rybníku. Podrobnosti k události nadcházejí-
cího podzimu sdělili TL hospodář organiza-
ce Jan Pokorný a jeho zástupce Jan Petrů.
„Závody budou opět dvoukolové. První 
kolo bude od 8 do 11 hodin. Druhé za-
čne ve 12,30 a skončí v 15,30. Předchá-
zet jim bude nezbytná prezence účastní-
ků, která začne již o půl sedmé na hrázi 
rybníka,“ zmínil základní informace pro 
zájemce hospodář Pokorný a dodal, „sou-
těží se jako v předešlých letech O pohár 
starosty Telče. Na vítěze čeká hlavní cena 

Ve Štěpnickém rybníku je 10 tis. Kč. 
Kdo je vyloví?

Rybářské závody 1. září

10 tis. Kč. Máme ale připraveny i další 
hodnotné ceny.“ Technická pravidla závo-
du pak popsal Jan Petrů: „Bodované ryby 
budou kapr, amur a lín. Každý závodník 
může lovit na jeden prut maximálně se 
dvěma návazci. Vnadění smí být započa-
to 30 minut před zahájením závodu, a to 
pouze ze břehu. Množství návnady není 
omezeno.“
Na otázku, zda se sám závodu zúčastní, Jan 
Petrů odpověděl: „Ne. Bylo by to proti pra-
vidlům. Budu hlavní rozhodčí.“
Závody se konají za každého počasí a je již 
tradicí, že telčští rybáři na ně zajistili oblí-
bené občerstvení.“                                   /z/

Dotazy a další informace
tel.: 606 793 821, 

mail: honza.postak@centrum.cz
Předprodej startovného složenkou 

na adrese:
Jan Petrů, Myslibořská 201, 588 56 Telč
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Fotbal
4. 8. 8.30 u rybníka Roštejn
Fotbalový turnaj „O pohár Františka Němce“
pořádá SK Telč – oddíl stolního tenisu

Hasičský den
1. 9. náměstí
Hasičský den
Republiková soutěž dobrovolných hasičů 
v požárním útoku a soutěž mladých hasičů.
pořádá SDH Nevcehle, Aleš Němeček
www.sdhnevcehle.cz

Motokros
4. 8. Dyjické mosty
Motokrosové závody O pohár města Telče III.
9.00 hod. trénink, 12.30 hod. závod
kategorie: do 50 ccm, do 65 ccm, do 85 
ccm, junior, hobby, veterán, open
vložený závod: soutěžáci
www.motoklubtelc.cz

Jezdectví
4. 8. 9.30
Oblastní mistrovství Vysočiny ml. jezdců 
a seniorů v drezuře
Jezdecký areál v Bohuslavicích
www.hospodarskydvur.cz
pořadatel Jezdecké centrum Bohuslavice

5. 8. 14.00
Jezdecký areál v Bohuslavicích
Benefi ce pro koňskou záchrannou stanici 
na Vysočině
bohatý program, ukázky s jezdeckou tema-
tikou, vožení na ponících, Václav Vydra 
s vystoupením atd.
pořadatel o. s. Na volno

11. 8. 13.00
V sobotu 11. srpna od 13 hodin vás zve-
me na přátelské setkání příznivců turis-
tiky na koni a aktivního trávení volného 
času do Řásné na „1. narozeniny JS Mar-
lenka Řásná“. Zajímavý program pro děti 
i dospělé, živá hudba, domácí občerstvení. 
Jezdci „koňmo“ vítáni! Program nalezne-
te na www.marlenkarasna.cz nebo na tel. 
777 798 422.

Rybářské závody
1. 9. Štěpnický rybník
Rybářské závody na Štěpnickém rybníku 
O pohár starosty města Telče
více na str. 21

Střelectví
25. 8. 9.00 Dyjické mosty
Moravská Dyje cup
otevřená střelecká soutěž z velkorážné pis-
tole a revolveru, pořádá Autoklub Tourser-
vis Telč – střelecký klub, Ing. V. Soukup
www.streleckyklubtelc.cz

Sport
Kroketisté ovládli Mistrovství ČR

Zleva Jiří Plachý, Václav Doskočil, Štěpán Hazdra, Hana Hajnová a David Hajn.  
Foto: Archiv CCD Telč

5. až 7. července se v Hořicích uskutečnilo 
čtvrté Mistrovství České republiky v kroke-
tu klubů Interclub 2012. Zúčastnilo se ho 
5 klubů z celé ČR – CCCC Hořice, CCD 
Telč, FNCC Ostrava, KK Praha a SKK 
Silesia. Ty ve třech herních dnech změřily 
své síly v singlových hrách v asociačním 
a golf kroketu a poslední den v deblových 
hrách golf kroketu.
Telčský klub přijel na mistrovství ve složité 
situaci. Týden před jeho konáním se zra-
nila klubová jednička David Hajn, které-
mu zranění umožňovalo nastoupit pouze do 
golf kroketových utkání. Nahradit jej tak 
bylo na zbývajících členech týmu, Václavu 

Doskočilovi, Jiřím Plachém, Haně Hajnové 
a Štěpánu Hazdrovi.
Že se jim to podařilo, dokázaly průběž-
né výsledky turnaje a nakonec i konečné 
pořadí. Telčský klub se již potřetí za sebou 
radoval z vítězství na turnaji Interclub. 
Přání vítězů po převzetí poháru? Aby za 
čas mohli odehrát podobný turnaj na vlast-
ních kroketových kurtech v areálu v Bate-
lovské ulici.
Výsledky Mistrovství ČR v kroketu klu-
bů 2012:
1. CCD Telč, 2. KK Praha, 3. CCCC Hoři-
ce, 4 SKK Silesia 5. FNCC Ostrava.         

Podle TZ s přispěním Hany Hajnové

Nikdy bych nesáhla na hada a nikdy bych 
neletěla balónem. Tak to jsem tvrdila do té 
doby, než se u nás ubytovali „balonáři“, kteří 
si jako překvapení pro mne a manžela připra-
vili let balónem nad Telčí. Já okamžitě odmít-
la, manžel chvilku vzdoroval, ale nakonec 
svolil. Nyní jsem měla ještě větší argument, 
že opravdu nemohu letět, protože se někdo 
přeci musí postarat o děti.
Každý rok obdivně vzhlížím k balónům, kte-
ré křižují v létě oblohu nad Telčí, nikdy mne 
ale nenapadlo, že bych tam mohla být také, 
ani teoreticky, natož prakticky. Pouze jsem 
souhlasila, že pojedu na start jako doprovod-
né vozidlo a budu ze země sledovat let balónu 
až na místo dopadu, lépe řečeno, přistání.
Balón se nafoukl do velikosti menšího domu 
a silná lana držela koš při zemi. Vše jsem peč-
livě dokumentovala, dokonce jsem si mohla 
natočit vnitřek koše a pohled ven na krajinu. 
Zdálo se mi, že se země v hledáčku kamery 
nějak vzdaluje, a po chvilce jsem s hrůzou 

Únos v balónu
Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

zjistila, že to není zdání, ale holá skutečnost. 
Pochopila jsem, že není úniku a že se koš na 
zem hned tak nevrátí. Rozloučila jsem se tedy 
v duchu s příbuznými, známými a čekala, až 
mne popadne panická hrůza, strach a závrať 
spojená s nevolností. Ale nic takového se 
nekonalo a pocit z letu byl naprosto úžasný 
a pohled na Telč z ptačí perspektivy nepo-
psatelný. Lehoučce jsme přistáli za rybníkem 
Roštejnem a já se stala „Baronkou z Telče“. 
Vůbec mi nevadilo, že mi při křtu zapálili vla-
sy, dali na hlavu hlínu a vše polili sektem.
Každému z celého srdce doporučuji let baló-
nem, jako dárek nebo překvapení k výročí. 
Vzpomínky budou nesmrtelné.
Nakonec jsem za ten únos vděčná, i když 
se mé předsevzetí, že nepoletím balónem 
a že nesáhnu na hada, zúžilo pouze na toho 
hada. Doufám, že se u nás příště neubytu-
je někdo s hadem a nebude mi chtít udělat 
také radost. Opravdu nevěřím, že bych tuto 
radost přežila.
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Římskokatolické
4. 8. so 18.00 Matka Boží
5. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
11. 8. so 18.00 Matka Boží
12. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
18. 8. so 18.00 Matka Boží
19. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 Matka Boží
  10.30 Matka Boží
25. 8. so 18.00 Matka Boží
26. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha
Adventisté
každý čtvrtek v 19.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247
Svědkové Jehovovi
každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Bohoslužby

Pro letní měsíce 
je vydán samostatný tisk 
„Telčské léto 2012“

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Provoz v klubu o prázdninách v pondělí 
a ve čtvrtek od 13 do 17 hod.

Koncert KPH
3. 9. 19.00 sál ZUŠ
Koncert Petra Nouzovského (violoncello) 
a Martina Kasíka (klavír)
Na programu jsou díla V. Kalabise, 
L. v. Beethovena a C. Franka

Chovatelé
12. 8. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek

„Dožínkové“ větrání kostela 
v Lidéřovicích
V neděli 19. srpna ve 14,30 bude v kostele sv. 
Linharta v Lidéřovicích opět větrání! Bude 
se věnovat dožínkám. Možná překvapí, že 
v Bibli souvisí dožínky s Duchem svatým. 
Mluvené slovo bude jako vždy proloženo 
duchovní hudbou. Větrání kostela je jed-
nou z mála příležitostí, kdy je možné navští-
vit mimořádnou gotickou památku, kterou 
kostel sv. Linharta je. Telči je blízká tím, že je 
prokazatelně dílem stejné stavební huti, kte-
rá stavěla farní kostel sv. Jakuba.     Podle TZ

Pozvání na koncerty KPH
V pondělí 3. září pořádáme koncert Petra 
Nouzovského (violoncello) a Martina Kasí-
ka (klavír). Na programu budou díla V. Kala-
bise, L. v. Beethovena a C. Franka. Začátek 
koncertu je v 19.00 hod. v sále ZUŠ.
Petr Nouzovský patří k našim nejvýznam-
nějším violoncellistům. Je držitelem oceně-
ní „New Master on Tour 2007“, „Europäis-
che Förderpreis für Musik 2007“ a laureátem 
Val Tidone Competition 2011.
Martin Kasík je vítězem jedné z nejpres-
tižnějších světových soutěží Young Con-
cert Artists Competition v New Yorku 1999 
a držitelem ceny Davidoff  Prix 2000 pro nej-
lepšího českého interpreta do 28 let v oblas-
ti klasické hudby.
Ve středu 26. září zveme na koncert Jaromí-
ra Zámečníka (bajan), který se bude konat 
v nově otevřeném sídle Národního památ-
kového ústavu v Telči v Hradecké ulici. 
Začátek v 19.00 hod.

Kulturní kalendář

Vítáme nové občánky
Karolína Beckerová, Štěpnice
Blahopřejeme novomanželům
Jaroslav Holub, Rohozná
a Anna Větrovcová, Havlíčkův Brod
Zdeněk Linhart, Jezdovice
a Ing. Lenka Chromá, Vanov
Radek Tříletý, Moravské Budějovice
a Štěpánka Skřipská, M. Budějovice
Jiří Nehyba, Zlín
a Lenka Šťastná, Ústí nad Labem
David Pečta, Telč
a Renata Šulistová, Velký Pěčín
Roman Schmeiler, Jihlava
a Kamila Křepelová, Jihlava
Radim Melichar, Brno
a Lucie Kučerová, Mor. Krumlov
Milan Šána, Hostětice
a Jitka Šindlerová, Hostětice
David Šrom, Stonařov
a Monika Pražáková, Hladov
Petr Švec, Mysliboř
a Šárka Vondráková, Telč
Jaroslav Dvořák, Mysliboř
a Aneta Vastagová, Černíč
Josef Kubín, Jihlava
a Jana Pařilová, Bezděkov
Martin Pavlíček, Telč
a Hana Honců, Telč
Josef Obertík, Třešť
a Věra Matoušková, Třešť
Jiří Zýka, Hořovice
a Andrea Vaňurová, Hořovice
Michal Fraitag, Komárov
a Lenka Vaněčková, Hořovice
Ladislav Lakatos, Jihlava
a Kristýna Bínová, Telč
Jiří Vláčil, Jihlava
a Hana Kadlecová, Jihlava
Martin Vydra, Moravské Budějovice
a Zdeňka Dufková, Mor. Budějovice
Opustili nás
Marta Liščáková, Staré Město 78 let
Jaroslav Hlava, Štěpnice  91 let
Vladimír Petrů, Podolí  88 let
Jaroslav Kocourek, Podolí 82 let
Marie Valenová, Štěpnice  95 let
Božena Hrochová, Staré Město 69 let
Miloslava Stiborová, Štěpnice 77 let
Františka Mácová, Podolí 87 let
Věra Paclíková, Staré Město 81 let

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

Společenská rubrika

TL 8/2012 - Vydává měsíčně Město 
Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 
567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc-etc.cz.
IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se nevra-
cí, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení. 
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, 
I. Jeníčková
MK ČR E 20681,  9. 3. 2012

Blahopřání
Dne 11. 7. 2012 oslavila paní Marie Vetyš-
ková z Telče své 95. narozeniny.
Pevné zdraví, pohodu a optimismus do dal-
ších let přejí dcery, vnoučata, pravnoučata 
a prapravnučka.

Vzpomínka
7. srpna 2012 

vzpomeneme páté 
výročí úmrtí 

našeho manžela, 
tatínka a dědečka, 

pana Jaroslava 
Hamerníka z Telče.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka a dcery.
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Uzávěrka příštího čísla 
16. srpna

Klubu fi latelistů je 75 let
5. listopadu 1937 byl v Telči založen Klub českých fi latelistů. Výročí jednoho z nejstar-
ších spolků ve městě připomínáme seriálem zajímavých dokumentů, který pro TL připra-
vuje Ing. Bohuslav Makovička.

Doporučený dopis s prvními československými známkami s motivem Hradčan byl odeslán 
z Telče 12. 6. 1919, čtyři měsíce po jejich vydání. Je zajímavý tím, že telčská pošta v této 
době ještě použila rakousko-uherskou R nálepku pro doporučené zásilky.

Výročí fi latelistů připomene i Česká pošta
Od 10. října bude telčská pošta používat jeden měsíc příležitostnou nálepku 

APOST - 75 LET KF Telč.

Proč do Raabsu an der Th aya?

Třeba kvůli soutoku Moravské a Rakouské Dyje. Nebo také kvůli Gottfriedovi z Raabsu, 
kterého znal i náš Kosmas. Do 30. září se tam z Telče můžete vydat autobusovou linkou 
WA 15 za mimořádně zlevněné jízdné!
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