
5
květen

2013
ROČNÍK XXIV

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKACena: 6 Kč

Možná jste to už zapomněli. Když v prosin-
cových TL hodnotil starosta Roman Fabeš 
právě dokončenou rekonstrukci státní silni-
ce I/23 v průtahu městem a s ní související 
výstavbu kanalizace, vodovodu, chodníků, 
veřejného osvětlení a revitalizace zeleně 
na Oldřichově náměstí za téměř 80 mil. Kč, 
tak napsal: „Bez spolupráce, trpělivosti 
a tolerance vás občanů by to nešlo. Žili jste 
v podstatě dva roky na staveništi. Zatrhně-

Kdybychom se na veselici vydali v roce 
1835 a řídili se právě dokončeným podrob-
ným plánem města, přišli bychom na Neuer 
Ring v Neue Vorstadt. Kolik obyvatel Telče 
německé názvy ale používalo, je otázkou. 
Za čas, díky nárůstu českého vlivu, bychom 
se již setkali na Novém náměstí v Novém 
Předměstí. Až na konci 19. století radní roz-
hodli o změně názvů telčských předměstí. 
Z toho Velkého se stalo Podolí a z Nového 
Štěpnice. A pak přišel rok 1902. Na návrh 
Muzejního spolku rozhodlo obecní zastupi-
telstvo o pojmenování všech ulic a náměstí 
ve městě. Ve Štěpnici se tak objevilo místo 
Nového Oldřichovo náměstí. „Prvotním pá-
nem na Telči byl z rodu toho urozený pán Ol-
dřich z Hradce, jemuž připisuje se založení 
původního hradu teleckého...“, odůvodňuje 
pojmenování Jan Tiray v útlém spisku vyda-
ném v roce 1903. Sejdeme se tedy na Oldři-
chově náměstí, kterému ale několik generací 
neřekne jinak než Pareček ve Štěpnici.    /z/

Kde se sejdeme?

te si v kalendáři 11. květen. Rádi bychom 
pro Vás (ale i celé město) jako poděková-
ní uspořádali takové postavební setkání 
na Oldřichově náměstí.“ Od chvíle, kdy 
v příspěvku Seriál Štěpnice je u konce, 
vyšlo zmíněné pozvání, uběhlo šest měsí-
ců. 11. května bude Veselice na Oldřicho-
vě náměstí skutečností. A TL mohou mít 
titulek: Sejdeme se na Parečku. Ve Štěp-
nici. Všichni jste srdečně zváni.

Sejdeme se na Parečku. 
Ve Štěpnici

Veselice na Oldřichově náměstí
Sobota 11. května

13.00 - 14.30 Telčská dechovka ● 14.30 - 15.00 Chudadlo - výuka žonglování 
a cirkusové soutěže ● 15.00 - 16.00 Dixieland Jazz Band Telč ● 16.00 - 16.30 

Chudadlo - Drak, princ a obří princezna - postavy na chůdách ● 16.30 - 17.30 Trio 
Peltanová, Vašata, Bartušek

Pro děti svezení na oslíkovi nebo poníkovi, pro všechny pak překvapení. 
Občerstvení zajištěno
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58. schůze - 20. března
 - RM schválila uzavření darovací smlou-
vy s dárcem společností E.ON ČR, je-
jímž předmětem je vánoční osvětlení.

 - RM schválila užití veřejného prostran-
ství pro zřízení předzahrádek určených 
k poskytování hostinských služeb pro 
letní sezónu 2013.

 - RM schválila účetní závěrky za rok 2012 
mateřské školy, DDM, ZUŠ, obou zá-
kladních škol a Domova pro seniory. 

 - RM jmenovala členy konkurzní komise 
pro konkurz na místo ředitele/ředitelky 
ZŠ Masarykova a ZUŠ Telč.

 - RM schválila rozdělení podpory z pro-
gramu „Podpora obnovy kulturních pa-
mátek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností“ pro rok 2013.

 - RM vzala na vědomí informaci o vý-
sledku centralizovaného nákupu plynu 
pro Město Telč a organizace města.

 - RM schválila zahájení centralizovaného 
nákupu elektřiny pro Město Telč a orga-
nizace města.

 - RM schválila uzavření dohody o na-
rovnání vzájemných vztahů v soudním 
sporu mezi Městem Telč a společnos-
tí COLAS CZ, a.s., a uzavření smlouvy 
o úschově mezi stejnými stranami a ad-
vokátní kanceláří Mauric  Partner, s.r.o.

 - RM schválila podání žádosti „Inline 
okruh Lipky v Telči“ do Operačního 
programu Přeshraniční spolupráce ČR – 
Rakousko.

59. schůze - 3. dubna
 - RM schválila udělení výjimky z vyhláš-
ky města o zabezpečení veřejného po-
řádku SK Telč, Bike club, pro konání 
sportovně - hudebního festivalu „bm(X)
treme fest 2013“ v pátek 21. 6. od 18:00 
hod. do 01:00 hod. následujícího dne 
a v sobotu 22. 6. od 9:00 hod. do 02:00 
hod. následujícího dne.

 - RM schválila fi nanční příspěvek ve výši 
6 tis. Kč na akci Noc kostelů 2013 v Tel-
či a umístění reklamního banneru přes 
ulici k Dolní bráně pro tuto akci.

 - RM rozhodla, že zhotovitelem veřejné 
zakázky „Depo Telč, DY-THA RAIL“ 
bude společnost STARKON JIHLAVA.

 - RM schválila rozpočtové opatření ve vý-
ši 8 tis Kč na akce pořádané SDH Telč.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 15. 5. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ

„V letošním roce probíhá poslední velká 
plošná výměna řidičských průkazů. Týká se 
dokladů, které byly vydány v době od 1. 1. 
2001 do 30. 4. 2004. Jejich držitelé jsou po-
vinni si je vyměnit nejpozději do 31. 12. le-
tošního roku. Pokud tak neučiní, průkaz po-
zbude platnosti,“ připomněl pro TL vedoucí 
odboru dopravy MěÚ Libor Blabla. Důvo-
dem je povinnost sjednotit podobu průkazů 
se vzorem EU. „K výměně je potřeba před-
ložit občanský průkaz, stávající řidičský 
průkaz a jednu fotografi i průkazkové-
ho typu 3,5 x 4.5 cm. Po vyplnění a podá-
ní žádosti je lhůta pro vyhotovení řidičského 
průkazu cca 20 dnů,“ upřesnila podmínky 

Mění se řidičské průkazy
Vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004

výměny Stanislava Fišerová z odboru do-
pravy. Podat žádost o výměnu a vyzvednout 
řidičský průkaz je možné pouze na úřadu 
obce s rozšířenou působností, v jehož správ-
ním obvodu je řidič přihlášen k trvalému 
pobytu. Výměnu řidičských průkazů pro-
vádí na MěÚ Telč pracoviště řidičských 
průkazů odboru dopravy v úřední dny, 
tj. v pondělí a ve středu od 8 do 17 ho-
din, které sídlí v  objektu Na Sádkách 453, 
tel. 567 112 472. Podle Stanislavy Fišero-
vé čeká ve správním obvodu Telče na vý-
měnu ještě téměř 800 řidičských průkazů. 
Proto budeme tuto povinnost v TL v prů-
běhu roku opakovaně připomínat.

Od dubna letošního roku došlo na Měst-
ském úřadě Telč k personálním změnám 
na fi nančním odboru a na oddělení sekre-
tariát a obecní živnostenský úřad. Změ-
na na fi nančním odboru souvisí s tím, že 
do důchodu odešla dlouholetá zaměstnan-
kyně paní Anežka Procházková, která 
se svou prací zasloužila o bezproblémo-
vé fungování agendy místních poplatků, 
vedení pokladny a evidence pohledávek. 
Na uvolněné pracovní místo byla na zákla-
dě výběrového řízení vybrána Ing. Marti-
na Bednářová.
Změna na obecním živnostenském úřa-
du pak souvisí s tím, že stávající zaměst-
nankyně paní Dana Kantorová, která za-
jišťovala agendu živnostenského úřadu, 
přešla na uvolněné pracovní místo na so-
ciálním odboru. Na základě výběrové-
ho řízení byl na uvolněné pracovní místo 
na obecním živnostenském úřadu vybrán 
Libor Novotný.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Personální změny na radnici

Slavnostní vyhlášení 13. ročníku Ceny 
Ď v Kraji Vysočina proběhlo ve středu 
11. dubna ve vysílání Hitrádia Vysoči-
na. Krajskou cenu získali Irena Drevňá-
ková, Roman Červenka a Jiří Kadlec 
za záchranu lidských životů po loňské 
vážné autonehodě u rybníka Roštejn. 
Na ocenění je nominovalo Město Telč. 
Krajští vítězové postupují do fi nálového 
kola Ceny Ď, které proběhne 20. červ-
na v Národním divadle v Praze. Prvními 
gratulanty při slavnostním vyhodnocení 
krajského kola byli místostarostka Hana 
Müllerová a senátor Miloš Vystrčil, kte-
rý telčské vítěze pozval ve fi nálový den 
na prohlídku Senátu.                          hm

Cena Ď na Vysočině

O stavu ovzduší v jednotlivých městech a ob-
cích Vysočiny bude vypovídat výsledek pro-
jektu, který na základě zadání Kraje Vysočina 
provádí Zdravotní ústav se sídlem v Ostra-
vě a Envitech Moravia Praha. Krajský pro-
jekt za 5,8 milionů korun mimo jiné pomůže 
podrobněji zmapovat škodlivý vliv lokálních 
topenišť. To dosavadní měřicí síť Českého 
hydrometeorologického ústavu neumožňuje. 
Mobilní měřicí stanice budou po dobu pěti let 
postupně a opakovaně monitorovat ovzduší 
ve čtyřiadvaceti městech a obcích Vysočiny. 
Do sledování kvality ovzduší v kraji, které za-
čalo 1. října loňského roku, je zapojená i Telč. 
Měření zde proběhlo již na přelomu loňské-
ho a letošního roku a ve 2. kole od 2. do 16. 
dubna. Měřicí stanice byla umístěna v obou 
kolech v areálu Domu zahrádkářů pod Horní 
branou. Měření potvrdilo, že největšími zne-
čišťovateli ovzduší jsou v současné době do-
pravní prostředky a lokální topeniště. Harmo-
nogram monitoringu kvality ovzduší v Kraji 
Vysočina na příští dva roky a již zpracovaná 
data u těch stanovišť, kde bylo již dokonče-
no první měření, je možné nalézt na www.
ovzdusivysociny.cz. 
P. Kretová, odbor životního prostředí MěÚ

Měří se kvalita ovzduší

Mikroregion Telčsko má k dispozici posled-
ních cca 50 ks kompostérů o velikosti 500 l. 
Pravidla pro poskytnutí zůstávají stejná jako 
v loňském roce, kompostér musí být umís-
těn na území Mikroregionu Telčsko. Cena 
300Kč/ks. Upozorňujeme, že tyto kusy jsou 
poslední a Mikroregion Telčsko již nebude 
pořizovat další kompostéry o jiných obje-
mech. Pokud máte zájem, volejte na tel. č. 
567 223 235, pište na telcsko@telcsko.cz ne-
bo navštivte kancelář Mikroregionu Telčsko, 
nám. Zachariáše z Hradce 4.

Kompostéry
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Začíná nový seriál
V uplynulých dvou letech jsem vás 
na stránkách Telčských listů pravidelně in-
formoval o rekonstrukci silnice a dalších 
investičních akcích ve Štěpnici. Od toho-
to čísla budete podobným způsobem do-
stávat informace o rekonstrukci ulic Hra-
decká a 9. května.
V době, kdy tyto řádky píšu, ještě není zce-
la jasné, kdo bude provádět práce na re-
konstrukci silnice. Kraj Vysočina, který je 
jejím vlastníkem, již rozhodl, ale je třeba 
dokončit veškeré procesní a právní kroky 
kolem výběrového řízení a podpisu smluv. 
Dle vyjádření pracovníků Krajského úřadu 

se to předpokládá v první polovině května. 
V tomto období by měly proběhnout i koor-
dinační schůzky dodavatelských fi rem, ře-
šení objízdných tras a jednání s obyvateli 
ulice Hradecká, kde se bude letos začínat.
Dodavatelem stavby kanalizace a vodovo-
du, kde je investorem město, je na zákla-
dě výběrového řízení sdružení fi rem pod 
vedením SYNER VHS Vysočina. Bohužel 
zatím neznáme výsledek dotačního říze-
ní na Ministerstvu zemědělství. Podle je-
ho výsledku bude stanoven celkový roz-
sah prací na sítích. Technicky je nyní jasné 
pouze to, že se v první etapě rekonstruk-
ce silnice od křižovatky s ulicí Na Hrá-
zi po první odbočku do ulice Komenské-
ho bude dělat vodovod včetně přípojek. 
Stejně tak ještě není jasno kolem dotace 
na chodníky.
Novou investicí se připojuje i fi rma EON, 
která bude v ulici Hradecká pokládat do ze-
mě vzdušné vedení elektrické energie.

Radosti a starosti telčského starosty
A na závěr jedna hodně důležitá infor-
mace. Město uspělo se žádostí o dotaci 
na dořešení autobusových zastávek v uli-
ci Hradecká. Z Regionálního operačního 
programu získáme podporu téměř 6 mili-
onů korun. V rámci projektu dojde k pře-
místění zastávek mimo silnici, vybudování 
přístřešků pro cestující, parkovacích míst 
a propojovacího chodníku. Tím dostaneme 
výstup z autobusů mimo hlavní komunika-
ci a zajistíme pro děti maximální bezpeč-
nost. Hodnota celého projektu je zhruba 
7,5 milionů korun. Letos bychom chtě-
li zvládnout administrativní a přípravné 
práce a celou akci pak stavebně dokončit 

do léta příštího roku. Pro představu se mů-
žete podívat na plánek umístění zastávek. 
Z několika diskutovaných variant byla na-
konec pro splnění všech předpisů přijatel-
ná právě tato.
Téma měsíce - kruhák Na Hrázi
Už jsem si zvykl, že městem čas od ča-
su letí „zaručené informace“ týkající se 
buď stavebních akcí anebo situací ze ži-
vota ve městě. Jen co utichly fámy kolem 
nově budovaného Nízkoprahového klubu 
na starém autobusovém nádraží (snad k to-
mu přispěly i články v Telčských listech), 
objevily se další. Ty se tentokrát týkají 
kruhového objezdu, který má vzniknout 
na křižovatce ulic Hradecká, Na Hrázi a 9. 
května. Už jsem o této akci psal, diskuto-
valo se o vhodnosti tohoto dopravního ře-
šení, prověřovalo se, zda se tam kruhák 
vejde. Ale nikde se ani náznakem neob-
jevilo, že by bylo nutné bourat některý 
z okolních domů. O to více mě zaskoči-

lo, že tato fáma poslední měsíc letí Telčí. 
A došlo to dokonce tak daleko, že na úřad 
volal majitel jednoho z domů, že slyšel, že 
se má bourat jeho dům.
Takže pro všechny pochybovače a šiřite-
le poplašných zpráv uvádím vše na pravou 
míru. Kvůli výstavbě kruhového objezdu 
se žádný dům v okolí bourat nebude. Ne-
dojde ani k žádnému záboru soukromých 
pozemků. Kruhák se celý vejde na pozem-
ky města a kraje. Jen se prostorově posune. 
A kolem silnice se bez problému vejdou 
i chodníky, které zaručí chodcům bezpeč-
ný přechod této nyní problémové křižovat-
ky.  Kdo nevěří, podívejte se na přiložený 
plánek. A pokud narazíte na někoho, kdo 
tyto nesmysly šíří, doporučte mu přečíst si 
Telčské listy…
Město hospodařilo s přebytkem
Město Telč loni hospodařilo s kladným vý-
sledkem. To je to nejpodstatnější sdělení, 
které vzešlo z posledního zasedání zastu-
pitelstva, které projednávalo mimo jiné 
i závěrečný účet města za rok 2012. Pří-
jmy města byly ve výši  104 896 tisíc ko-
run, výdaje  92 850 tisíc korun, město tedy 
v loňském roce hospodařilo s přebytkem 
12 046 tisíc Kč. Část přebytku byla za-
pracována do rozpočtu na rok 2013 a část 
bude přesunuta do rezervy města. Když si 
představíme neustále klesající daňové pří-
jmy a na druhé straně řadu investic reali-
zovaných loni ve městě, udržení standard-
ního provozu všech zařízení a třeba i řadu 
pořádaných kulturních akcí, myslím, že je 
to velmi dobrý výsledek. Podrobnější in-
formace najdete na webu města.
Jaro přece jenom přišlo
Malí tanečníci letos kvůli počasí vítali ja-
ro v galerii Hasičský dům. Velikonoční ob-
chůzka hochů z Podjavořičanu byla letos 
také vpravdě zimní. A zimu neodehnal ani 
štáb České televize s telčským kamerama-
nem Tomášem Drdáckým a s moderáto-
rem Vladimírem Táborským, kteří v Telči 
a okolí natáčeli pořad o velikonočních zvy-
cích. Již řadu let je tradicí, že jaro vítá i Se-
tkání pěveckých sborů v Krahulčí. A tato 
akce vždy koliduje s prvním jarním fotbalo-
vým utkáním v Telči. Takže se musím roz-
hodovat, kam jít. Letos mi to příroda tro-
chu ulehčila. Přehlídka sborů v Krahulčí se 
konala za pravého zimního počasí. A kvůli 
tomu byl dokonce odložen o tři kola začá-
tek fotbalového jara. Ale nakonec se příro-
da umoudřila a i díky povedeným kulturním 
akcím k nám jaro nakonec přišlo. Jediné, co 
se moc nepovedlo, byl úvodní zápas fotba-
listů SK Telč. Ale to se určitě také zlepší.

Roman Fabeš

Svatoanenská a Masarykova ulice po noční procházce vandalů v sobotu 20. dubna.                                                                                     
Foto: Stanislav Bartoň
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V informaci o jednání rady města je také 
zpráva, že rada rozhodla o památkách, na je-
jichž obnovu bude v letošním roce využita 
fi nanční podpora z programu Ministerstva 
kultury „Podpora obnovy kulturních pamá-
tek prostřednictvím obcí s rozšířenou působ-
ností“. Tajemník MěÚ Pavel Soukop upřes-
nil pro TL památky, které díky zmíněnému 
programu budou opraveny: „Především to 
jsou střechy kostelů v Urbanově a na Hum-
berku u Krasonic. Dojde k restaurová-
ní soch sv. Antonína v Černíči a tří kapli-

Které památky se opraví?
ček křížové cesty v Nové Říši. Ty se navíc 
dočkají celkové obnovy stejně jako kaplička 
(poklona) ve Slavatovské ulici před hotelem 
Antoň.“ Program obnovy kulturních pamá-
tek prostřednictvím obcí s rozšířenou působ-
ností lze využít na obnovu památek, které se 
nachází mimo městské památkové rezerva-
ce či zóny. Z podstatné části je administrují 
obce s rozšířenou působností (malé okresy). 
Pro ORP Telč přidělilo letos Ministerstvo 
kultury 551 tis. Kč. Tomu také náleží koneč-
né rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Už jsem se vícekrát vyjadřoval k podiv-
nostem tohoto světa. Jednou z nich je na-
še konzumace potravin z dalekých zemí. 
Kamiony a lodě dovážejí tuny rychlené 
zeleniny nebo mraženého masa nejasné 
kvality. A naopak naše vlastní zeměděl-
ská kvalitní produkce je omezována, pro-
tože nemá odbyt. To se mě velmi dotýká, 
protože Vysočina je především zeměděl-
ským krajem. Vím, že k tomu vedou slo-
žité ekonomické a obchodní podmínky, 
ale pořád se mi to zdá nelogické. Obje-
vují se první plaché vlaštovky aktivní-
ho přístupu zdejších producentů ve snaze 
prosadit se na našem trhu. Je to boj ob-
rů v řetězcích s malými producenty, boj 
nesnadný a pro někoho marný, ale podle 
mého názoru nutný. Snažíme se v tom 
podle svých možností pomáhat. Jedním 
z drobných krůčků k této podpoře je i vy-
hlášení grantového programu „Prodej-
ny regionálních produktů 2013“. Jed-
ná se o zcela nový grantový program, 
kterým chce kraj podpořit producenty 
regionálních výrobků prostřednictvím 
podnikatelů, kteří ve svých prodejnách 
v Kraji Vysočina tyto produkty nabízejí 
a zajišťují jim odbyt a nepřímo i propa-
gaci. Podpora je určena na stavební úpra-
vy prodejen nebo na nákup nového zaří-
zení a vybavení prodejny. Podnikatelské 
subjekty mohou získat od 30 do 150 ti-
síc korun na jeden projekt za podmín-
ky minimálně 50% podílu na nákla-
dech. V programu je alokováno celkem 
1,5 milionu korun.

Kraj podpoří Prodejny 
regionálních produktů

Hejtman Jiří Běhounek:

Velmi mě mrzí, že venkov je stále více 
ústředními státními orgány zanedbáván. 
Křiklavým příkladem je rušení poboček 
České pošty se zdůvodněním nerentabili-
ty a nutných úspor. Jde ale vždy jen o pení-
ze? Je ten stát tak chudý, že musí šetřit zase 
na těch, co se nemohou bránit? A problémy 
především seniorů s omezováním podmínek 
jejich života na venkově nikoho nezajímají? 
I proto jsem jednal se Sdružením místních 
samospráv ČR i s ředitelem České pošty. 
A jsem připraven pomoci i při dalších jed-
náních. Otázky postavení měst a obcí byly 
diskutovány i na Republikovém shromáž-
dění Sdružení místních samospráv, které 
se uskutečnilo v dubnu v Havlíčkově Bro-
dě. Zástupci samospráv logicky kladli dů-
raz na administraci příštího programovacího 
období a možnosti měst a obcí v čerpání ev-
ropských dotací. Zcela souhlasím i s jejich 
heslem „Náš stát nezbohatne, pokud jeho 
obce zchudnou“.

Bojujeme za pošty v obcích
Hejtman Jiří Běhounek:

Na konci března bylo u nás jaro hodně da-
leko. Přesto statistika nezaměstnanosti Úřa-
du práce vykázala ve správním obvodu Tel-
če nepatrné zlepšení. Zda vyjdou prognózy 
o větším poklesu s příchodem sezónních 
prací, ukáží výsledky příštích měsíců. Pro-
ti únoru je již sedm obcí, ve kterých je ne-
zaměstnanost pod 5% hranicí (Černíč, Dolní 
Vilímeč, Nevcehle, Rozseč, Sedlatice, Vá-
povice, Zdeňkov) a pouze jedna (Vanůvek) 
s nezaměstnaností nad 20%. V celém správ-
ním obvodu byla na konci měsíce nezaměst-
nanost 9,3% (únor 10%). Nepatrně pod 10% 
hranici (9,9%) se dostala i samotná Telč. 
Práci zde hledá 375 uchazečů!

Nezaměstnanost

Ve druhé polovině loňského roku si Měs-
to Telč požádalo v rámci projektu „Zdravé 
stromy pro zítřek“ o poukaz na sponzorské 
ošetření stromu. Odborná porota udělila 
21 poukazů, z nichž jeden putuje do Tel-
če. V průběhu měsíce května tak budeme 
moci sledovat práci odborníka s meziná-
rodním certifi kátem European Tree Wor-
ker při ošetření lípy u bývalého školního 
statku ve Slavatovské ulici. Ošetření stro-
mu umožnila Nadace Partnerství, Společ-
nost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 
o.s., a Mendelova univerzita v Brně.

Věra Mikešová
odbor životního prostředí MěÚ

Lípu ošetří certifi kovaný 
arborista

Opět farmářské trhy 
v Telči

29. června ● 24. srpna ● 28. září 
12. října ● více v TL 6

kontakt pro prodejce 722 499 292

Foto: Ilona Jeníčková
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Ve středu 3. dubna se zúčastnili žáci z Čes-
ké školy bez hranic v Mnichově se svými 
pražskými kamarády prohlídky sídla Senátu 
ČR. Kromě ofi ciální prohlídky měli také pří-
slib krátké schůzky se senátorem Milošem 
Vystrčilem. Ze slíbených deseti minut byla 
nakonec hodina poutavé prohlídky a před-
nášky o fungování Senátu. Senátor Vystr-
čil v sobě nezapřel bývalého učitele a svým 
vystoupením děti okamžitě zaujal. Nako-
nec pro ně ještě vymyslel kvíz, odměnou 
za správnou odpověď byla možnost sed-
nout si na místo předsedy Senátu. Děti byly 

M. Vystrčil vyučoval. V Senátu
Poděkování senátorovi 

nadšené. Prohlídka byla zajímavá nejen pro 
ně, ale i pro nás dospělé. Děkujeme, Miloši, 
a přejeme hodně úspěchů.
Za všechny zúčastněné Petra Schüssler (Bě-
halová), telčská rodačka, spoluzakladatelka 
České školy bez hranic v Mnichově.
ČESKÉ ŠKOLY BEZ HRANIC nabíze-
jí výuku češtiny a českých reálií pro děti 
ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranice-
mi ČR jako doplnění každodenního vzdělá-
ní, které děti českého původu získávají v za-
hraničních školách.
Více: http://www.csbh.cz/mnichov

Téměř 70 let po skončení II. světové vál-
ky se stále ještě objevují nové skutečnosti 
jak o jejím průběhu, tak o těch, kteří se jí 
aktivně zúčastnili. Příkladem je osud npor. 
Františka Boudy, na který nás upozor-
nil pan Jiří Punčochář z Brna. Co je jisté? 
František Bouda se narodil 6. dubna 1916 
ve Vídni Františkovi (29.7.1887) a Aloisii 
Boudovým (8.8.1888). V roce 1939 vstou-
pil ve Francii do československé vojen-
ské jednotky. Později se stal příslušníkem 
RAF. Zahynul při nočním operačním letu 
na dvoumístném průzkumném stroji Mo-
squito 21. června 1944 nad Francií spolu 
s kpt. Josefem Stránským. Podle dostup-
ných informací byl otec Františka Boudy 

Tajemství npor. Františka Boudy
Kdo pomůže? 

železničář. 28. prosince 1942 se přihlásil 
k trvalému pobytu v Telči. Telč byla zřej-
mě jeho domovskou obcí, protože i jeho syn 
má ve vojenské evidenci uvedenu přísluš-
nost do obce Telč. Pozoruhodné je, že npor. 
Františka Boudu nezmiňuje seznam pad-
lých či popravených občanů Telče, zpra-
covaný bezprostředně po II. světové válce, 
ani další materiály z pozdější doby. Stejně 
tak ho nikdo nepřipomněl v době přípravy 
pamětních desek obětem II. světové vál-
ky po roce 1990. Obracíme se tak na na-
še čtenáře o pomoc. Ozve se někdo, kdo 
blíže osvětlí osud Františka Boudy a jeho 
rodiny? Pište na adresu tl@telc.eu nebo 
volejte na tel. 774 584 841. Děkujeme.   /z/

Ředitelství Základní umělecké školy v Tel-
či vypisuje termíny přijímacího řízení pro 
školní rok 2013/2014.

Výtvarný obor:
čtvrtek 23. května a úterý 28. května 
od 14 do 18 hod.
(další termíny je možno si individuálně do-
mluvit do naplnění kapacity)
Místo konání: učebna VO ZUŠ - v 1. po-
schodí.

Hudební obor: 
čtvrtek 23. května a pondělí 27. května 
od 13 do 17 hod.
Místo konání: označená učebna HO ZUŠ - 
v 1. poschodí.

Požadavky:
pro výtvarný obor není nutné se zvlášť 
připravovat, pomůcky poskytne škola, pů-
jde o kresbu
pro hudební obor doporučujeme si připra-
vit jednoduchou lidovou píseň (např. Pod 
naším okýnkem, Kočka leze dírou, Kočka 
leze dolů, Pec nám spadla, Ovčáci ...), dále 
se zkouší smysl pro výšku tónů - zazpívat 
předehraný tón a smysl pro rytmus - zopa-
kovat předvedený rytmický motiv.
Další informace na tel. č. 567 243 533, 
e-mail: info@zustelc, www.zustelc.cz     lz

Přijímací řízení do ZUŠ

Sobota 13. dubna byla šťastným dnem 
pro tříletého Patrika ze Cvikova v sever-
ních Čechách. Poté, co se vydal na výlet 
oknem ve druhém patře domu, to vypa-
dalo na velkou tragedii. Za to, že se mu 
nic nestalo, může pohotový Otakar Bře-
zina (31), který právě procházel kolem 
domu a chlapce padajícího z 10 m výš-
ky chytil! Cvikovský Otakar Březina je 
opravdový hrdina. To, že jeho jméno má 
nepatrnou odchylku od pseudonymu slav-
ného básníka Otokara nebrání, abychom 
tento čin v Březinově městě zaznamenali. 
Vždyť mnoho nescházelo a Václav Jeba-
vý byl také Otakar. Jeho pseudonym údaj-
ně vznikl tak, že se redaktorům časopisu 
Vesna, kde publikoval, nelíbil jeho pů-
vodní - Václav J. Danšovský. Po debatě 
ve vinárně se dohodli, že bude používat 
jako pseudonym takové jméno, které spo-
lečnost prvně na ulici uvidí.  Když vyšla, 
tak naproti vinárně byl nepřehlédnutel-
ný reklamní štít Otokar Březina, civilní 
geometr. Dnes již nikdo nezjistí, zda br-
něnský zeměměřič nebyl náhodou Otakar. 
Když se vyjde z vinárny, tak se lehko jed-
no písmeno přehlédne...                        /z/ 

Hrdina Otakar Březina
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V letošním školním roce byla v DDM nově zřízena počítačová učebna. Počítačový kroužek 
vede Mgr. Bc. Petr Jelínek, který učí děti nejen základům problematiky tohoto oboru, ale se-
znamuje je také se složitějšími programy. Učí je, jak si svůj počítač ochránit proti virům, proti 
vniknutí zvenčí, co je to kyber šikana, jaké výhody, či naopak jaká nebezpečí práce s počítačem 
a internetem přináší. Kroužek v tomto školním roce navštěvuje každý pátek odpoledne 11 dětí.

Počítačový kroužek
Představujeme kroužky DDM

Doporučovat tuto odbornou publikaci Pav-
la Juříka čtenářské obci v městě velikos-
ti Telče se může zdát více než pošetilé. 
Kdo se zde zajímá o historii bank a spo-
řitelen? I autor této glosy se s bankovní 
institucí setkal především při prvních po-
kusech o rýsování na počátku školní do-
cházky, když používal, jako většina jeho 
vrstevníků, pravítko s razítkem Věnovala 
SPOŘITELNA MĚSTA TELČE. Pavel 
Juřík připravil pro telčské čtenáře a patri-
oty ale milé překvapení. Do kapitoly Nou-
zová platidla (str. 99) zařadil vyobrazení 
poukázky s honosným názvem 1 K a nápi-
sem SPOŘITELNA MĚSTA TELČE. Po-
zoruhodné platidlo, tzv. Telčskou korunu, 
vydali prozíraví radní v září 1914 v době 
nedostatku kovových mincí, který ohrožo-
val chod obchodu ve městě a okolí, a svým 
rozhodnutím se tak zařadili po bok vel-
kých bankovních domů. Díky zmíněné pu-
blikaci ví o tomto počinu celá republika. 
Kniha je v nabídce Knihovny Univerzit-
ního centra Telč.                                   /z/

Historie bank a spořitelen 
v Čechách a na Moravě

Proč si přečíst?

Přednáškový cyklus NPÚ Telč 

SVĚT DĚTÍ II.
Přednáší PhDr. Martina Veselá
15. května v 18 hodin

Univerzitní centrum Telč

Na pondělí 13. května v 18 hodin při-
pravily pracovnice městské knihovny 
do obřadní síně radnice besedu s mu-
žem mnoha profesí, loutkohercem, scé-
náristou, hercem a spisovatelem Ivanem 
Krausem. Součástí besedy bude také 
autorské čtení. Jeho povídkové knihy 
přinesly do českého humoru osobitě po-
jaté téma rodinných vztahů. Díky tomu 
patří Ivan Kraus mezi nejoblíbenější au-
tory současnosti.

Místo představení - názvy některých 
prací Ivana Krause: To na tobě do-
schne ● Prosím tě, neblázni! ● Rodinný 
sjezd ● Má rodina a jiná zemětřesení ● 
Snídaně v poledne ● Kdybys nebyla, vy-
myslím si tě 

Ivan Kraus v knihovně

Navzdory všem proměnám vědy a tech-
niky považuji stále knížky za nejpohoto-
vější, nejúčinnější a také za nejsličnější 
zdroj informací, humoru, vzdělanosti, na-
pětí i oddechu.                       Jiří Grygar
Beletrie
Váňová: Náhoda nebo osud; Patterson: 
Jedenáctá rozhodne; Chmel: Daniela 
Kolářová; Green: Hvězdy nám nepřály; 
Winter: Oheň pouště; Cornwell: Prapor; 
Roberts: Spojeni osudem; Ruiz Zafón: 
Nebeský vězeň; Cook: Pojistka smrti; 
Naučná
Koláček: České země rozmarné i kru-
té; Bradley: Flyboys; Doležal: Jako by-
chom dnes zemřít měli; Rufo: Pusť mě, 
ale neopouštěj!; Helus: Úvod do psycho-
logie; Koukolová-Pallotti: Všechny chutě 
severní Indie
Dětská
Peroutková: Anička ve městě; Svobodo-
vá: Deník psaný hvězdám; Riordan: Kro-
nika Cartera Kanea. Hněv bohů; Žáček: 
Krysáci jsou zase spolu; Socolovsky: 
Lidské tělo; Winklerová: Pohádky o zví-
řátkách; Pacovská: Ostrov zasvěcení                               

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Nové knihy městské 
knihovny

Nad rámec základního kurzu Univerzi-
ty třetího věku proběhl od února do dub-
na krátkodobý počítačový kurz určený pro 
seniory z Telče a blízkého okolí. Ve 20 
výukových hodinách se seznámili s hard-
warovým vybavením počítače, úspěšně 
zvládli práci s operačním systémem, nau-
čili se efektivně vyhledávat a komunikovat 
na Internetu. Hlavním cílem bylo motivo-
vat účastníky kurzu k využívání osobního 
počítače jako pomocníka v běžném životě.      

Ing. Kamil Mrkvička, lektor kurzu

Počítačový kurz pro 
seniory 

Univerzitní centrum 

Juřík, Pavel: Historie bank a spořitelen 
v Čechách a na Moravě; Hubálek, Slavo-
mil: Zpovědník vrahů; Klenková Jiřina: 
Logopedie; Mach Ivan: Doplňky stravy; 
Lednická, Blanka: Sestavte si rodokmen; 
Vágnerová, Marie: Vývojová psychologie – 
Dětství a dospívání; Vágnerová Marie: Vý-
vojová psychologie II. – Dospělost a stáří

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky Knihovny UCT 



str. 7

19. března se na Gymnáziu Otokara Bře-
ziny a Střední odborné škole v Telči 
uskutečnila krajská soutěž žáků SŠ Kraje 
Vysočina v grafi ckých předmětech.
Výborně si vedly studentky pořádající 
školy, když se hned 6x objevily na me-
dailových pozicích. V soutěžní disciplí-
ně „opis“ zvítězila Kateřina Chalupo-
vá, druhé místo obsadila Jana Razimová 
(obě ze septimy), Eliška Prknová skon-
čila v této disciplíně čtvrtá. V korektuře 
textu zvítězila studentka oboru SOŠ Ja-
na Čeloudová (2.AS), druhé místo získa-
la Lucie Olivová (sexta). Naše student-
ky byly úspěšné i v poslední disciplíně 
– wordprocessingu. První místo vybo-
jovala opět Jana Čeloudová, stříbrnou 
příčku obsadila studentka 2. A Veronika 
Tomková. Velmi dobře si vedly i ostat-
ní členky našeho soutěžního týmu: Len-
ka Nováková (2.AS), Ivana Volavko-

Úspěch studentů GOB a SOŠ
Grafi cké disciplíny jim jdou

vá (sexta), Nikola Ondráčková (3.AS). 
Na základě výkonů v krajském kole po-
stupuje na mistrovství republiky ve Zlíně 
z Kraje Vysočina celkem 6 soutěžících, 
z toho je 5 z GOB a SOŠ Telč!
Poté, co studentky GOB a SOŠ ovládly 
krajskou soutěž, pokračovaly ve vý-
borných výkonech i v celostátním fi ná-
le, které se konalo 8. a 9. dubna ve Zlí-
ně. Především se jim dařilo v kategorii 
korektura textu. Lucie Olivová (sexta) 
skončila 11., Jana Čeloudová (2.AS) 
7. a Jana Razimová (septima) přivezla 
ze Zlína stříbrnou medaili. Svými výko-
ny si Jana Čeloudová a Jana Razimo-
vá otevřely dveře na Mistrovství světa 
ve zpracování textů, jež se bude konat 
13. - 19. července v belgickém Gentu. 
Zbývá jen popřát oběma dívkám na této 
prestižní akci hodně zdaru.          

Ing. Ladislav Novák

V rámci projektu EU Partnerstvím 
středních škol k rozvoji příhraniční 
spolupráce proběhl ve dnech 8. - 12. 
dubna pro studenty GOB a SOŠ kurz 
němčiny s rodilými mluvčími. Kurz 
vedli bývalí profesoři gymnázia v ra-
kouském Waidhofenu - manželé Pekny. 
Týdenní intenzívní konverzaci hodnoti-
li zúčastnění studenti, většinou budoucí 
maturanti z němčiny, jako velmi přínos-
nou: „Díky tomuto kurzu ztratila větši-
na studentů zábrany a obavy z němec-
kého jazyka“ (Kuba). „Dozvěděla jsem 
se mnoho informací o Rakousku“ (Sá-

Kurz německého jazyka
ra). „V průběhu hodiny jsme také četli 
nahlas, pracovali s maturitními tématy, 
prezentovali naše názory. Velice se mi 
líbila vstřícnost, profesionalita a ohle-
duplnost rakouských lektorů“ (Hon-
za). Atmosféru kurzu odlehčovala i sna-
ha pana Pekny naučit se některá česká 
slova. K češtině má blízko, vždyť je-
ho pradědeček pocházel z jižních Čech 
a jmenoval se Pěkný. Čas strávený v pří-
jemném prostředí nové auly utekl velmi 
rychle a všichni účastníci projevili přá-
ní, že by si kurz rádi znovu zopakovali. 

Věra Zadinová, GOB a SOŠ

ÚSPĚŠNÉ REPREZENTANTKY GOB a SOŠ. Zleva Jana Razimová, Jana Čeloudová 
a Lucie Olivová.                                                                                                   Foto: Ladislav Novák

22. března proběhlo v Jihlavě krajské ko-
lo vědomostní soutěže „Poznej Vysočinu“, 
určené pro žáky druhého stupně základ-
ních škol a nižšího stupně víceletých gym-
názií. Studenti odpovídali na testové úkoly 
věnované místopisu, významným rodá-
kům, architektuře, průmyslu, přírodním 
památkám i zajímavostem z našeho kra-
je. V konkurenci více než sto dvaceti sou-
těžících vybojoval hodnotné desáté mís-
to Jan Bártů, student kvarty GOB a SOŠ 
Telč. Vedle upomínkových cen věnova-
ných Krajem Vysočina pojede se čtyřicít-
kou úspěšných soutěžících na dvoudenní 
poznávací zájezd do Prahy, na kterém mi-
mo jiné absolvují plavbu po Vltavě a pro-
hlédnou si sídlo Senátu.                       (sm)

Kdo zná dobře Vysočinu? 
Jan Bártů 

GOB informuje 

Od 19. do 21. března se konal v Praze 19. 
mezinárodní veletrh fi ktivních fi rem střed-
ních škol. V Křižíkově paláci na pražském 
výstavišti v Holešovicích se ho zúčastnilo 
140 studentských fi rem z celé Evropy. Ne-
chyběla zde ani studentská fi rma EXTRA, 
s.r.o., GOB a SOŠ. Telčským studentům se 
nejlépe dařilo v soutěži o nejlepší prodejní 
katalog fi rmy. Tým ve složení Dušan Si-
movski (2.AS), Petra Závodská (2.AS), 
Nikita Gabrhelová (3.AS), Kateřina 
Vronková (2.AS) a Jaroslava Homolko-
vá (2.AS) v ní obsadil 2. místo! Z hlavního 
města se tak vrátil s cennou stříbrnou medai-
lí. Zásluhu na ní mají jak zmínění soutěžící, 
tak také učitelka Ing. Miroslava Krejčířo-
vá, která je na soutěž připravila, a samozřej-
mě sponzor, Kostelecké uzeniny, a.s.

Ing. Luboš Stejskal

Stříbro z Prahy pro SOŠ 

Zleva: Kateřina Vronková, Jaroslava Ho-
molková, Nikita Gabrhelová, Petra Závod-
ská, Dušan Simovski.
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Co uvidíme...

Foto na této straně: Bohumil Bína, Hana Uhlíková, Lucie Norková, plánky Lukáš Pivonka

Vítání ptačího zpěvu 4. května, více str. 17 Celý rok na zámku výstavu kostýmů z fi lmu 
Jak se budí princezny.

V rámci nadcházející rekonstrukce Hra-
decké ulice a ulice 9. května výstavbu 
dvou kruhových objezdů a přestupní-
ho terminálu pro autobusovou dopravu 
u škol v Hradecké ulici. O těchto důle-
žitých dopravních stavbách pravidel-
ně informuje starosta města Roman Fa-
beš v TL. Dnes přinášíme ukázku řešení 
kruhového objezdu na hrázi Ulického 
rybníka a přestupního terminálu u škol. 
V rámci výstavby dojde také k posunu-
tí památníku J. Gagarina a nové úpravě 
jeho okolí. Památník je dílem telčského 
rodáka akad. sochaře Rostislava Magni-
ho. Vytvořil jej v roce 1981 u příležitos-
ti 20. výročí startu prvního kosmonauta 
do vesmíru.
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JAK SE BUDÍ PRINCEZNY
Výstava kostýmů ze stejnojmenného fi lmu po celý rok v Zámecké galerii.

Při pohledu na výčet květnových kultur-
ních podniků v Telči se chce napsat. To 
nemůžete stihnout. Abychom vám výběr 
z množství akcí, které vám nabízí místní 
spolky a kulturní organizace usnadnili, za-
řazujeme pozvání od těch, kteří je pro vás 
připravili:
JIŘÍ HOLUBEC a Veteránská 
revue, 4. května
Exponáty, které se na náměstí objeví, ne-
budu popisovat. Těším se na ně stejně, jako 
vy. Letos výrazně rozšiřujeme doprovod-

ný program. Představí se v regionu zná-
mé Mrákotínské baletky a děvčata z Mo-
toklubu Hodice. Přijedou také naši přátelé 
z Cykloveteranclubu ze Zlína a z Veteran 
Bicycle Clubu Zbraslav. Příznivcům adre-
nalinu nabídneme přelet stíhaček z 1. svě-
tové války a jejich simulovaný souboj nad 
náměstím. Stejně adrenalinový bude určitě 
i požární útok historickou stříkačkou v po-
dání dobrovolných hasičů z Hodic.

V květnu zveme: Veteránská revue, mažoretky, 
Folklor v máji, Noc kostelů a ...

JOSEF HOLEC a Po vodě Pod 
Kaštany, 18. května
Změnili jsme trasu a cíl. Nezměnili jsme 
ale původní záměr naší akce. Telčské ryb-
níky na své využití pro kulturní a sportov-
ní akce stále čekají. Chceme to opět při-
pomenout. 
VĚRA PEICHLOVÁ a Folklor 
v máji, 18. května
Tradiční setkání folklorních souborů bu-
de opět doprovázet řemeslný trh. Přijedou 

Kalamajka z Havlíčkova Brodu, Studánka 
ze Žďáru nad Sázavou, Velen z Boskovic 
a Krahuláček z Krahulčí. Určitě zaujme 
kácení máje v podání našeho Podjavořiča-
nu a nesmím zapomenout na domácí Kví-
teček a oba Kvítky. Překvapení se nemají 
prozrazovat, ale nabídku švýcarských sý-
rů na řemeslném trhu krojovanou obyva-
telkou země helvétského kříže si nemohu 
nechat pro sebe.

MARTIN KOHOUTEK a Noc 
kostelů, 24. května
Úplný výčet akci, které jsme pro vás při-
pravili, najdete v příloze těchto TL. Ale 
nedá mi to alespoň některé si ještě připo-
menout. Nahlédnout do krypty pod koste-
lem Jména Ježíš je opravdu ojedinělá pří-
ležitost poznat neznámou telčskou historii. 
Za zmínku určitě také stojí bohatý program 
pro děti. Myslím si ale, že program o Ka-
rafi átových Broučcích u sv. Ducha si nene-
chají ujít mnozí dospělí. Přál bych si, aby 
se nám společně podařila naplnit slova bis-
kupa Cikrleho: „Návštěva kostelů nemusí 
být jen nahlédnutím do posvátných prostor, 
je také nabídkou k setkávání. Prostřednic-
tvím rozhovorů, hudby, modlitby a atmosfé-
ry laskavého přijetí může každý prožít často 
i velice intenzivní životní zážitek.“
RENATA KŘÍŽKOVÁ 
a O střevíček z pohádkové Tel-
če, 25. května
800 děvčat najednou na náměstí! To už sto-
jí za to, abyste si poslední sobotu v květnu 
vyhradili na klání mažoretkových formací 
z 15 měst z celé republiky. Novinkou bude 
kategorie Mini formací (sestavy 3 až 7 dí-
vek). Je o ni velký zájem, protože umožňu-
je soutěžit i děvčatům z menších měst, kde 
není možné postavit skupiny s větším po-
čtem mažoretek. Moderovat bude opět Mi-
lan Řezníček z Rádia Vysočiny, takže o zá-
bavu bude postaráno. A nebudou chybět 
ani tradiční perníčky od paní Marie Tomá-
šové pro cizí soutěžící. Kdo zvítězí? To sa-
mozřejmě nemohu vědět. Byla bych ráda, 
kdybychom v souboji s počasím to byli my.

Květnem to nekončí:
BOHUMIL NOREK zve 
do zámku: 8. a 9. června
Pohádkový víkend v Telči
Zámek, zámecká zahrada, park a náměstí. 
Víkend plný zábavy nejen pro děti, ale i je-
jich rodiče. 
9. - 16. června
Květinová výzdoba
V Justičním sále Hostina pro Zachariáše 
a Kateřinu na téma lilie!

Více v příštích TL.

SKVĚLÁ ZÁLOHA PODJAVOŘIČANU. Dětský folklórní soubor Kvítek úspěšně re-
prezentoval telčský folklor a město 20. dubna na Krajské přehlídce v Jihlavě.                                                                                     

Foto: Ilona Jeníčková
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Chatu pachatel rozebral
Policistům se podařilo objasnit poško-
zení chaty u Bohuslavic, ke kterému do-
šlo na přelomu září a října loňského ro-
ku. Policejní inspektor sdělil podezření ze 
spáchání přečinu krádeže dvaapadesáti-
letému muži za způsobenou škodu téměř 
150 tis. Výtečník materiál z chaty použil 
z části jako topivo a část znehodnotil.
Dopadli zloděje nafty
Dva muže přistihli policisté 31. března pří-
mo na stavbě rybníku v Myslůvce, kde ze 
zaparkovaného bagru odčerpávali naftu. 
Dalším šetřením pak zjistili, že oba ma-
jí na svědomí i krádež 120 l nafty z jiné-
ho pracovního stroje, zaparkovaného mezi 
Telčí a Myslůvkou na počátku února. Pří-
pad třicetiletého muže z Telčska a pětatři-
cetiletého cizího státního příslušníka řeší 
policisté ve zkráceném řízení.
Kolo, kolo... Ne mlýnské
11. dubna odpoledne upadlo z přívěsu bez 
registrační značky devětadvacetiletému 
řidiči ve Slavatovské ulici špatně zajiš-
těné kolo. Po dechové zkoušce policisté 
u něj požití alkoholu vyloučili, ale vyčís-
lili škodu cca 1000 Kč na přívěsu a hlavně 
15 tis. Kč na povrchu vozovky. Nehodu 
policisté dále šetří.
Našli pohřešovaného muže
V sobotu 13. dubna se telčští policisté za-
pojili do pátrání po pohřešovaném muži 
z Jihlavska. Vzhledem k jeho psychickému 
stavu měli příbuzní obavy, že může být je-
ho život ohrožen. Muže nakonec našli dru-
hý den ve večerních hodinách mezi Horní-
mi Dubenkami a Novou Vsí. Hledaný byl 
v pořádku, ale pod vlivem alkoholu. Lékař 
přivolané zdravotnické záchranné služby 
rozhodl o nutnosti umístění muže v léčeb-
ném zařízení, kam ho policisté převezli.
Střet vozidla se srncem
V neděli 14. dubna došlo na silnici mezi 
Hladovem a Starou Říší ke střetu osobní-
ho automobilu se srncem. Ten byl na mís-
tě usmrcen a převzal ho člen myslivecké-
ho sdružení. Ke zranění osob při nehodě 
nedošlo, škoda na vozidle je asi 20 tis. 
Kč. Dechová zkouška řidiče vyloučila po-
žití alkoholu.
Řidiči výtečníci
V neděli 17. března přistihli policisté před 
jedenáctou v noci v Třebíčské ulici řidi-
če pod vlivem alkoholu. U třiapadesátile-
tého muže naměřili hodnotu 0,76 promile 
alkoholu. Policisté mu další jízdu zakáza-
li a zadrželi řidičský průkaz. O den poz-
ději, v pondělí 18. března, odhalili poli-
cisté v Tobiáškově ulice řidiče, který řídil 

Policie ČR Telč informuje
vozidlo přes uložený zákaz řízení všech 
motorových vozidel, který mu byl vyslo-
ven v roce 2011. Uvedenou dvojici doplni-
la dvaadvacetiletá řidička, která ve čtvrtek 
11. dubna před osmou hodinou večer me-
zi Telčí a Zvolenovicemi nepředložila při 
silniční kontrole řidičský průkaz. Policis-
té zjistili, že jí byl v druhé polovině března 
zadržen. Další jízdu mladé ženě zakázali.
Udeřil sklepní lupič
Policisté pátrají po pachateli, který se v do-
bě od 22. do 27. března vloupal do uzamče-
né sklepní kóje v bytovém domě v ulici 
Jana Žižky. Odcizil zde dva páry carvingo-
vých lyží, jedny lyžařské boty a tři balení 
tekutého pracího prášku. Krádeží způsobil 
pachatel škodu téměř jedenáct tisíc korun. 
Další škoda vznikla poškozením zámku.
Hořel kontejner
V úterý 2. dubna řešili policisté požár vel-
koobjemového kontejneru na PET lahve 
v Těšíkově ulici. Díky zásahu oznamova-
tele požáru, dalšího svědka a následnému 
zásahu hasičů nedošlo k poškození kontej-
neru ani jiným škodám. Policistům se po-
dařilo zjistit, že  požár vznikl po odhoze-
ní nedopalku cigarety čtyřicetiletou ženou. 
Přestupek oznámili k projednání.

Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka, 
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Zní to skoro neuvěřitelně. Od poloviny 
března šetří policisté na Vysočině sedm 
případů, kdy se pachatelé pokusili od se-
niorů vylákat peníze. V pěti případech 
byli úspěšní. Podařilo se jim poškozené 
okrást o více jak 190 tisíc korun. Pacha-
tel zvolil vždy stejný způsob – zavolal po-
škozeným na pevnou telefonní linku, vy-
dával se za jejich vnuka a prosil o půjčení 
větší fi nanční částky, většinou na zakou-
pení automobilu. Když poškození sou-
hlasili, řekl, že si pro peníze pošle svoji 
kamarádku. Senioři poté předali fi nanční 
hotovost jim zcela neznámé ženě, která 
se představila jako přítelkyně jejich vnu-
ka. Výsledek je uveden v úvodu. Pět se-
niorů, převážně starších žen, takto přišlo 
o téměř 200 tis. Kč. Varování? Stále stej-
né... I když v uvedených případech zůstá-
vá rozum stát. Až vám zavolá vnuk Jenda 
či vnučka Mařenka, tak jim asi zase po-
můžete. Trvejte ale na tom, ať si pro pe-
níze přijdou osobně!                     Podle TZ

Haló, tady Jenda. 
Přece vnuk 

Policie varuje

V období od 13. února do 17. dubna za-
znamenala telčská stanice HZS 31 výjezdů.  
Hasiči zasahovali u 9 dopravních nehod, 4 
požárů a 18 technických pomocí. Mezi nimi 
bylo nejčastěji odstraňování překážek ze sil-
nic, otevírání uzavřených prostor a také spo-
lupráce se Zdravotnickou záchrannou služ-
bou. Ve sledovaném období se také dvakrát 
uskutečnila mezikrajská spolupráce s profe-
sionálními hasiči z Dačic. Telčská jednotka 
byla vyslána k likvidaci požáru autodílny 
v Dačicích, kde ještě mimo domácích zasa-
hovali také hasiči z Jemnice. Naopak dačická 
jednotka zasahovala spolu s telčskou u požá-
ru, který vznikl po dopravní nehodě osobní-
ho automobilu u Myslůvky, tedy na území 
hasebního obvodu Telč. 
V tomto případě bych chtěl poděkovat 
za obětavost a příkladné jednání svědkům 
nehody, kteří dokázali vyprostit řidičku z ha-
varovaného automobilu před příjezdem obou 
jednotek. Bez jejich pomoci by žena byla 
vážně ohrožena na životě.

Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Hasičské zprávy 

Firma Dentimed, distributor zdravotnického 
materiálu, vyhlásila v dubnu výtvarnou sou-
těž pro klienty sociálních služeb pod názvem 
„Zobrazte logo Dentimed“. Úkolem soutě-
žících bylo zachytit v jakékoli podobě a for-
mě logo společnosti – delfína ve výskoku. 
Z telčského Domova pro seniory uspěl me-
zi velkým počtem soutěžících s prací Den-
timed ve výšivce pan Robert Wisinger. Jeho 
dílko postoupilo mezi třicet nejlepších! Ve-
dení DpS mu nejen poblahopřálo k úspěchu 
v soutěži, ale také poděkovalo za propagaci 
zdejšího zařízení.        Lenka Pelejová, DpS

Delfín Roberta Wisingera 
bodoval 

O tom, že pro své uživatele, mladé li-
di ve věku 12-19 let, připravujeme různé 
atraktivní, ale i preventivní programy, pra-
videlně informujeme. Lednový Workshop 
Sebeobrany se strážníky Městské policie 
Dačice měl u našich klientů velký ohlas. 
Proto jsme je v dubnu požádali o jeho zopa-
kování. Vzhledem k tomu, že ve stanovený 
termín mohl přijet jen jeden z nich, pojali 
jsme setkání jako seminář pro pracovníky 
a dobrovolníky zařízení. Ti si tak mohli ak-
tivně vyzkoušet prvky sebeobrany pro růz-
né situace, které je v životě mohou potkat.     

Petra Kruchová, DiS. vedoucí zařízení 
NZDM Zastávka Telč

MP Dačice opět 
na ZASTÁVce 
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HRADEC KRÁLOVÉ
1. 5. – Středoevropský jazzový most
Masarykovo náměstí
Dixielandové kapely ze střední Evropy.

CHEB
29. 5. – 25. 8. - Krajinná výstava
„Příroda a historie Cheb 2013“
29. 5. od 20:00 hod. Chebský hrad - VI-
VALDIANNO - zahajovací koncert (Jaro-
slav Svěcený a Michal Dvořák).

JINDŘICHŮV HRADEC
18. 5. – Přes kopec na Hradec aneb Jin-
dřichohradecký pedál
Zahájení turistické sezóny spojené s cyklis-
tickou vyjížďkou. Start a cíl na letišti v Jin-
dřichově Hradci.

KUTNÁ HORA
24. 5. - Noc kostelů
Rozsviťme je! - na závěr Noci kostelů vy-
nikne chrám sv. Barbory při hudbě G. F. 
Händela.

LITOMYŠL
13. – 18. 5. - Gastronomické slavnosti 
Magdaleny Dobromily Rettigové
Týden plný vůní a chutí zakončený gastro-
víkendem na Smetanově náměstí.

POLIČKA
10. - 19. 5. – Martinů Fest
Velký sál Tylova domu a kostel sv. Jakuba
Festival klasické hudby věnovaný Bohusla-
vu Martinů. 

TELČ
4. 5. - Veteránská revue
náměstí Zachariáše z Hradce
Spolek telčských velocipedistů zve na pře-
hlídku historických vozidel, motocyklů, ve-
locipedů a další techniky první poloviny 
minulého století. 

TŘEBOŇ
18. 5. - Otevírání lázeňské sezóny - oslava 
130. výročí slatinných lázní
Kostýmní průvod, hudební vystoupení 
po celý den u Bertiných lázní, na Masary-
kově náměstí, trhy, pouť, divadlo, výstava, 
ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MA-
KERS.

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

stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Senátor Miloš Vystrčil převzal záštitu 
nad letošní Veteránskou revuí, TL k to-
mu sdělil: „Pro tento krok jsem se roz-
hodl po loňském, podle mě velmi zda-
řilém, ročníku. Jak pro jeho perfektní 
organizaci, zájem veřejnosti a profesio-
nální úroveň, tak především pro výjimeč-
nou angažovanost Spolku telčských ve-
locipedistů v čele s Janem Wimmerem 

M. Vystrčil pro Veteránskou revui
Záštita senátora:

a Jiřím Holubcem v telčském společen-
ském životě.“ Na otázku, jak se obecně 
staví k poskytování záštit různým spor-
tovním a společenským akcím, pak M. 
Vystrčil odpověděl: „Záštitu s doporu-
čujícím dopisem poskytuji naprosto vý-
jimečně. Děje se tak jen v případech, kdy 
mám k akci vřelý vztah a k lidem, kteří 
ji pořádají, opravdovou důvěru.“         /z/

8.00 - 12.00
Příjezd vystavovatelů na náměstí

11.45 – 13.00
Dixieland Jazz Band Telč

12.30 – 12.45
Požární útok historickou stříkačkou

SDH Hodice
12.50 – 12.55

Představení Cykloveteranclubu s.k. 
Baťa Zlín

13.00
Ofi ciální zahájení

13.10 – 13.15
Charleston 1. – Mrákotínské baletky

13.15 – 13.25
Reje bezpečníků 

– Veteran Bicycle Club Zbraslav
13.30 – 14.00

Módní přehlídka historických svatebních 
šatů, Spolek telčských velocipedistů, 

Motoklub Hodice
14.00 – 14.10

Spanilá jízda všech velocipedistů
14.10 – 14.25

Módní přehlídka dobových kostýmů, 
Spolek telčských velocipedistů, 

Motoklub Hodice

Spolek telčských velocipedistů

Veteránská revue
Sobota 4. května na náměstí Zachariáše z Hradce

14.25 – 14.30
Charleston 2. - Mrákotínské baletky

14.30 – 14.40
Přelet stíhaček z 1. světové války 
– vzdušný souboj nad náměstím 
– Morane Saulnier versus Fokker

14.30 – 15.00
Pod starou lucernou – Oldies party hity 

od R.A.Dvorského až po Karla Hálu
14.30 – 15.00

souběžně požární útok, reje bezpečníků, 
spanilá jízda – díl II.

15.00
Vyhodnocení soutěže elegance a dalších

15.20
Zakončení. Pro ty, kteří vytrvají, 
písničky, soutěže pro děti, pivo, 

klobásy, legrace...

Stánky s občerstvením budou otevřeny 
od začátku až do zakončení akce.

Pořadatelé dávají ctěnému návštěvnictvu 
na vědomí, že pokud nebude vhodné 
počasí, což nikdy předem nemůžeme 

vyloučit, program bude náležitě upraven.
Těšíme se na vaši návštěvu
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Hledat mezi padesátkou obcí Mikroregionu Telčsko tu „nej“, ne-
ní vůbec jednoduché. Na primát nejmenší či nejstarší aspiruje hned 
několik z nich. Volba nejhezčí by v našem případě byla těžší než 
u soutěže miss. V dnešním „nej“ se ale nespleteme. Starosta Milan 
Opravil stojí v čele druhé nejrozlehlejší obce mikroregionu. 14,93 
km2, které spravuje, překoná jen Telč (20,49 km2). A počtem čás-
tí obce by mohl konkurovat krajské Jihlavě. „Jen ten počet obyvatel, 
je u nás rozdílný,“ říká s úsměvem muž, který stojí v čele vesnické  

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Dyjice 1350 536 m n. m. 61
Dyjička 1364 531 m n. m. 14
Dolní Dvorce 1580 520 m n. m. 13
Rozsíčky 1372 540 m n. m. 13
Stranná 1579 580 m n. m. 21

aglomerace již více než 20 roků. Nejedná se přitom o vynucené part-
nerství či pozůstatek socialistické integrace. Tohle společenství tr-
vá již od poloviny 19. století! Co obce spojuje? Především krásná 
krajina a řeka Dyje. Hned dvěma z nich také dala jméno. Obě se 
řece patřičně odměňují. Odtok ze studánky U Loužku mezi Dyji-
cí a Dyjičkou je podle hydrologů významným zdrojem Dyje na je-
jím horním toku. Zdejší pramen je od nepaměti považován za lé-
čivý, který prý nikdy nevyschne, tvrdí starobylá pověst. „S Dyjí 
jsme opravdu nerozlučně spojeni, patří k nám. Navíc, snad s výjim-
kou malého území v Dolních Dvorcích, nás neohrožuje záplava-
mi. Za to jsme jí vděčni,“ potvrzuje vztah k Dyji starosta Opravil.

Zastupitelstvo obce: Milan Opravil, Jiří Brychta, Jitka Klimešová, 
Miloš Brtník, Jaroslav Blecha, Ladislav Lakatos, Josef Tušer 

Až na osadu Rozsíčky se přitom jedná o velmi staré osídlení. Svěd-
čí o tom nejen písemné dokumenty, historici znají již z počátku 14. 

století Bohobuda a Alberta z Dyjice, ale přede-
vším pomístní názvy. Hradiště, Dolní / Horní 
Brána, U Brány jsou živé i v 21. století. Ne-
přímo tak potvrzují dávné osídlení. Naopak 
u osady Rozsíčky známe přesné datum jejího 
založení. V roce 1579, kdy byl v nedalekém 
Žatci založen panský dvůr, byly Rozsíčky osa-
zeny právě poddanými ze Žatce. V rozhovo-
ru se starostou Opravilem opouštíme historii 

a nepříliš přehledné zeměpisné reálie celé aglomerace. Pro mnohé 
čtenáře bude překvapením, že kdysi vyhlášený hostinec U Koru-
ny při silnici z Telče do Nové Říše leží, stejně jako několik dalších 
domů před Zvolenovicemi, na katastrálním území Dyjice. A prá-
vě v této odloučené enklávě bydlí i starosta Opravil. Skoro se zdá 
symbolické, že za těchto podmínek zvolili voliči do čela obce mu-
že, který vystudoval geografi i na Masarykově univerzitě v Brně. 
V současnosti, do které se s Milanem Opravilem vracíme, nemůže-
me pominout další výjimečnost jedné z obcí, které spravuje. Dolní 
Dvorce jsou jedinou obcí v mikroregionu, které se v nedávné době 

Dyjice. Ale také Dyjička, Dolní Dvorce, Rozsíčky a Stranná
dočkaly silničního obchvatu. Jeho stavba sice výrazně nezatížila 
obecní rozpočet, ale o administrativní zátěži, která dopadla na obec, 
by starosta mohl pořádat semináře. V Dyjici se naopak podařilo 

vybudovat v roce 2011 
obecní vodovod za té-
měř 5 mil. Kč. Z Pro-
gramu obnovy venko-
va pak Dyjičtí postupně 
opravují kulturní dům. 
A jsme u kultury. To je 
v Dyjici v posledních le-
tech velké téma. Dyjic-
ké pastičky mají za se-
bou třetí sezónu a jména 
vystupujících je uděla-
la známé v celé republi-
ce. Oldřich Janota, Slá-
vek Klecandr, Vladímír 
Merta, Vlasta Redl... 
Na otázku, jaká bude no-
vá sezóna Pastiček, píše 

na jejich stránkách hlavní organizátor a duše celého projektu Bo-
ris Hodul: „Pravděpodobně trochu jiná, ale věříme, že ještě lep-
ší než dosud.“ Se starostou Opravilem se shodujeme: Necháme 
se překvapit. Pro mnohé bude již teď ale překvapením, že v Dy-
jici pořádají každoročně jeden až dva obecní zájezdy „za kultu-
rou“. Připravuje je místostarosta Jiří Brychta a stále mají velký 

úspěch. „Vloni zvolil za jejich cíl lázně Gmünd a Třeboň,“ prozra-
zuje Milan Opravil. Neptám se již na obecní masopust, lyžařskou 
Dyjickou běžku a další aktivity, ale pokládám Milanu Opravilovi 
poslední otázku. Jak spolu pět obcí vychází? Odpověď je lakonic-
ká. „Dobře, jsme na sebe zvyklí. Musíme se umět domluvit.“ /z/       

Dnes představujeme: Dyjici

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 5/2013           List MAS Telčsko

Kaplička v Dyjici. 

Reprezentanti Dyjice. Hasiči s historickou stříkačkou.



str. 14

Kulturní dům v Horní Myslové byl po-
staven v roce 1972, jak bylo v té do-
bě obvyklé, bez důrazu na tepelné ztrá-
ty. Po roce 1995 byl objekt využíván pro 
pořádání diskoték s velkou návštěvností. 
Došlo k nevhodným vnitřním úpravám 
a postupnému poškození jak podlah, tak 
celého zařízení. Následně obec ukončila 
pronájem objektu a započala s jeho po-
stupnou revitalizací. V I. etapě byla pro-
vedena rekonstrukce kotelny a ústředního 

Rekonstrukce a zateplení KD v Horní Myslové
Představujeme projekty MAS Telčsko

topení, byly vyměněny okna a vnější dve-
ře. V rámci projektu, který byl podpořen 
MAS Mikroregionu Telčsko v roce 2011, 
byla provedena II. etapa, zahrnující opra-
vu a zateplení celého severního křídla. 
To tak bylo navráceno svému původnímu 
účelu - pořádání kulturních, sportovních 
a společenských akcí místních obyva-
tel. Celkové výdaje projektu překročily 
400 000 Kč, z čehož je dotace 290 000 Kč.
Ing. Petra Karásková, manager MAS Telčsko

Region Renesance představuje svá muzea

Mikroregionální střípky

Hodice
4. 5. Popelka – divadelní představení v KD 
Hodice. Divadelní představení DS Karla 
Čapka Třešť – pohádka se zpěvy aneb Po-
hádka z babiččiny truhličky. Začátek v 16:00.
Růžená
11. 5. Den matek v Růžené – k tanci a po-
slechu zahraje hudební skupina Kalíšci. Za-
čátek v 18:00
Vanov
17. 5. Májová zábava – k tanci a poslechu 
zahraje hudební skupina Kalíšci. Začátek 
ve 20:00
Třeštice
19. 5. Vycházkový pochod na Javořici. VIII. 
ročník pochodu z Třeštice na Javořici. Vychá-
zí se v 9:00 od hasičské zbrojnice. Po celou 
cestu jede doprovodné vozidlo s občerstve-
ním. Děti se mohou svézt kočárem s koňmi.
Mysliboř
24. - 26. 5. se koná každoroční sraz více-
kol v Mysliboři. Hlavní jízda odstartuje 
v sobotu 25. května v 10 hodin, trasa po-
vede přes Pavlov, Dlouhou Brtnici a Karlín 
na lovecký zámeček Aleje, zpět přes Opa-
tov a Hladov. Večer tradiční zábava v kul-
turním domě v Mysliboři. 
Borovná
31. 5. Pouťová zábava – k tanci a posle-
chu zahraje hudební skupina Kalíšci. Začá-
tek ve 20:00

ŽIVÉ MUZEUM. Prostory muzea již také posloužily pro atraktivní plenér telčské ZUŠ. 
Vernisáž prací, které zde vytvořili žáci školy, se uskuteční v pátek 10. května v 17 hodin 
v prostorách muzea. 

Muzeum techniky Jana a Aleše Wimmero-
vých je jediné soukromé muzeum, které je 
zapojeno do projektu Regionu Renesance. 
Podrobně jsme ho představili v TL 9/2012. 
Na počátku nové sezóny zmínil pro čtenáře 
TL Aleš Wimmer několik novinek. Tou nej-
větší je určitě elegantní automobil Rolls-Roy-
ce Silver Shadow z roku 1969, který se stal 
novou hvězdou expozice. Odhaduje, že po-
dobných vozů je v Česku sotva deset. Poté, 
co muzeum navštívili žáci výtvarného oboru 
telčské ZUŠ, vznikl soubor zdařilých kreseb 
exponátů, které mladé výtvarníky nejvíce zau-
jaly. „V pátek 10. května v 17 hodin se usku-
teční vernisáž výstavy nejzajímavějších prací. 
Plánujeme, že na ni pozveme i rodiče autorů 
kreseb,“ prozradil Aleš Wimmer. Muzeum ta-
ké připravuje ojedinělou speciální hmatovou 
prohlídku. Uskuteční se v rámci desetidenní-
ho pobytu zrakově postižené mládeže, který 
se v červenci bude konat v prostorách Univer-
zitního centra Masarykovy univerzity v Telči. 
Aniž by to Aleš Wimmer nějak zdůrazňoval, 
všechny zmíněné akce potvrzují záměr maji-
telů muzea stát se aktivní součástí kulturního 
a společenského života mikroregionu.         /z/

Muzeum techniky Telč 
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Inzerujte v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu

Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i staro-
žitného. 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.

• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tu-
zexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší 
množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny. Info: tiskárna@komurka.cz nebo tel.: 724 229 292

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna na Myslibořské 
ulici v Telči. Výcvik s automobily Citroën a na motocyklech Su-
zuki. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz, tel. 607 185 517.

• PÍSKOVÁNÍ – MOBILNÍ – železo, ocelové konstrukce, ná-
kladní automobily, kámen, beton, cihly. Tel.: 777 326 863, 
e-mail: Info@lakoma.cz, www.lakoma.cz.

• Prodám řadovou garáž v lokalitě za „paneláky“ na ul. Žižkova 
ve Štěpnici. Na vlastním pozemku, 220V a 24V, montážní jáma. 
Kontakt 725 478 833.

• Pronajmu garáž v Telči – lokalita Markova humna – od května. 
Tel. 604 206 267, 603 236 669.

• Upeču cukroví na svatbu. Tel. 731 881 287.

• Prodám nebo pronajmu sklad v Třešti u nádraží. Tři patra, půda, 
velký sklep, plocha 800 m2. Cena 680 000 Kč. Tel.: 777 212 523

• Hledám k dlouhodobému pronájmu byt 1+1, 1+KK v Telči. Tel. 
721 554 945.

• Prodám byt v OV 3+1 v Telči. Cena 1 265 000 Kč. Tel. 
721 554 945.

• Zelená lékárna U Horní brány spolupracuje s českou fi rmou 
Energy Group. Osvědčené a vyzkoušené přípravky pro lidi 
a zvířátka. Odborně poradíme. Není bylina, aby na něco nebyla. 
zelektelc@seznam.cz, tel. 607 850 802.

Malý oznamovatel

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Zaujalo nás: Studenti gymnázia se zapojili do projektu Patrimonia. 
Jakým tématům se v něm budou věnovat? Vodní mlýny - Šárka Tou-
farová ● I. světová válka očima pamětníka - Lenka Lojdová a Mo-
nika Salamánková ● Zdravotní péče a léčba na venkově - Jiří Ru-
dolf ● Zapomenuté technologie výroby (mýdlo, malta...) - Jan Rod 
● Sklárna Janštejn - Šimon Kožich

Naše škola: Gymnázium Telč
Vyšlo nové číslo školního časopisu:
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 3. do 18. 4. 2013

Na lyže i plavky

Průměrná teplota:   -0,3 °C
Průměrný tlak:  1011,4 hPa
Srážky:    5,8 mm
Maximální teplota:   13,4 °C, 6. 3. 
   ve 14,36 hod.
Minimální teplota:   -10,1 °C, 24. 3. 
   v 5,42 hod.

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

Březen v číslech

Měsíc březen jsme si uvykli vnímat jako na-
stupující jaro. Tentokrát nás však poněkud 
vypekl, či spíše vymrazil. Bylo sice několik 
krátkých období, během kterých se na nás 
jarně zatvářil, ale vzápětí nás donutil opět 
vytáhnout zimní oblečení. Vinou těchto vý-
kyvů na nás také dolehly chřipky a nachlaze-
ní. Také sluníčka bylo méně, asi 2/3 normá-
lu. V prvním březnovém týdnu ještě ležely 
na zemi zbytky nesouvislé sněhové pokrýv-
ky. 1. března při zatažené obloze mrholilo, 
mrholení krátce i namrzalo. Dále převažo-

Počasí v březnu 
vala spíše jen malá oblačnost a denní maxi-
ma vystupovala na +2 a postupně až +12°C. 
Noční minima klesala do -4°C. 6. 3. se po-
prvé ozval skřivánek. Od 7. 3. se ochlazo-
valo a od 11. 3. se noční minima opět vrátila 
pod nulu, až do -9°C. 14. a 15. 3. pod nu-
lou zůstala i denní maxima. Od 7. do 15. 
3. převažovala velká oblačnost, až zataženo 
a od 11. 3. až do konce měsíce padaly už jen 
sněhové srážky. Nejprve to byl jen poprašek, 
ale 18. a 19. 3. napadlo 13 cm nového sně-
hu. Protože při střídavé oblačnosti se denní 

Přestože v dubnu ještě sněžilo a jaro bylo 
v nedohlednu, byli jediní, kdo se ho v na-
šem okolí snažili přivolat. Zpěvní ptáci. 
Letos tedy nejen jako přivítání, ale i podě-
kování připravili ochránci přírody na Vyso-
čině tradiční Vítání ptačího zpěvu. V Telči 
se uskuteční v sobotu 4. května. Sraz zá-
jemců je u Záchranné stanice volně žijících 
živočichů pana Pavla Dvořáka za zámec-
kým parkem při cestě ze Slavatovské ulice 
do školního areálu v Hradecké ulici v 7,30. 
Zasvěcení průvodci, Hana Uhlíková z Vy-
soké školy zemědělské v Praze - Suchdole 
a kroužkovatel Pavel Brinke, připomínají, 
aby si účastníci nezapomněli vzít s se-
bou dalekohledy a také to, že Vítání se ko-
ná za každého počasí. Případné informace 
na 734 170 810 nebo uhlikova@fl d.czu.cz   /z/

Vítání ptačího zpěvu
International Dawn Chorus Day

maxima dostávala na 0 až +9°C, sníh rychle 
ubýval. Noční minima však klesala na -2 až 
-9°C. Po 20. březnu převažovala velká ob-
lačnost, až zataženo, denní maxima vystu-
povala jen na 0 až -4°C a noční minima byla 
-4 až -11°C. Od 25. 3. opět sněhu přibývalo 
a 31. 3. jej na zemi leželo 8 cm. Od 29. 3. se 
začalo opět slabě oteplovat. Měsíc hodnotí-
me teplotně jako mírně podnormální, sráž-
kově v mezích normálu. 

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
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Ve třech stoletích po sobě se v Telči kupovaly knihy, školní potřeby a papírnické zboží v do-
mě čp. 47 na náměstí. Zasloužil se o to knihkupec a nakladatel Emil Šolc, který dům v ro-
ce 1893 koupil a přenesl sem svůj knihkupecký obchod z domu čp. 39. Úspěšný podnika-
tel zakoupil v roce 1900 i sousední dům čp. 48 a do jeho přízemí obchod rozšířil. Několik 
generací pak zde 120 roků objevovalo nezaměnitelnou vůni nových knih, učebnic a potřeb 
pro kreslení. S nostalgií se v dnešním příspěvku s tímto místem kultury a osvěty loučíme....

Vzpomínáme na 20. století

Současná výstava Na schodech II v pro-
storách muzea v areálu zámku zaujme, 
nebo by měla zaujmout, každou ženu. 
Vedoucí muzea Helena Grycová Benešo-
vá na ní představuje z fondu muzea ba-
revně vyšívané sametové šátky. Ty byly 
součástí slavnostního oděvu téměř každé 
ženy na Vysočině ještě v první polovi-
ně 20. století. „Převážně byl na ně pou-
žíván tmavý samet. Proto dva vystave-
né světlé, krémově - béžový a fi alkový, 
považuji za velkou zvláštnost. Šátky vy-
šívaly profesionální vyšívačky. Možná 
překvapí, že se této činnosti věnovali ta-
ké muži, převážně bezzemci či chalup-
níci, pro které to byl jeden ze zdrojů ob-
živy,“ přiblížila zajímavosti expozice H. 
Grycová Benešová. Výstava je přístupná 
po celý týden s výjimkou pondělí od 10
do 12 a od 13 do 17 hodin.                  /z/

Když vyšívali i muži
Zajděte do muzea:

* 28. 10. 1906 Martínkov, okr. Třebíč
+ 14. 12. 1992 Brno
Antonín Němec prožil mládí v Želetavě, 
kde navštěvoval obecnou i měšťanskou 
školu. Od roku 1920 studoval na reál-

ce v Telči, kde v roce 
1924 maturoval. V roce 
1930 úspěšně absolvo-
val Strojní fakultu Čes-
ké vysoké školy technic-
ké (ČVŠT) v Brně. Poté 
na škole působil jako 
asistent ústavu Stavba 

strojů (1929–1931, 1933–1934). Od roku 
1931 pracoval v leteckém oddělení kon-
strukční kanceláře Zbrojovky Brno jako 
konstruktér, později jako vedoucí kon-
strukce. Zde se podílel na vývoji nových 
leteckých motorů. Od r. 1937 do r. 1950 
byl učitelem odborných předmětů (části 
strojů, termomechanika) na Vyšší průmys-
lové škole v Sokolské ulici v Brně. V le-
tech 1949 až 1951 vyučoval na Benešově 
technice v Brně úvod do strojního inže-
nýrství, strojnické kreslení a části strojů. 
Na škole zůstal i poté, když ji v roce 1951 
převzalo z velké části Ministerstvo obra-
ny, aby z ní učinilo personální a materiál-
ní základnu pro nově vzniklou Vojenskou 
technickou akademii. Zde pak působil ja-
ko profesor a vedoucí katedry částí strojů 
a teorie mechanismů. Po obnovení civilní 
techniky se okamžitě zapojil do výstavby 
samostatného Vysokého učení technické-
ho, na kterém působil nejen jako pedagog, 
ale zasloužil se i o výstavbu moderní-
ho kampusu školy v Brně - Králově Poli. 
V roce 1958 zde převzal Katedru všeobec-
ného strojnictví a částí strojů (do 1973). 
Ve třech funkčních obdobích byl děka-
nem Fakulty energetiky (1958 - 59), poz-
ději Strojní fakulty (1959 - 62, 1970 - 73). 
Po roce 1973 vyučoval také na Vysoké 
škole zemědělské v Brně. Do rodného kra-
je se trvale vracel až do svého úmrtí v roce 
1992. Aktivně se zajímal o výtvarné umě-
ní, celoživotně udržoval přátelství s malí-
řem a grafi kem Františkem Bílkovským, 
spolužákem z telčské reálky.
Podle Otakar Franěk, Dějiny VUT v Brně 
1945-1975 ad.                                         /z/

Prof. Ing. Antonín Němec
Doplňte si Kdo je kdo

Sborník Kdo byl kdo, významní oby-
vatelé Telčska, vycházel v  letech 1995 
- 1996 jako příloha TL. Jeho knižní vy-
dání je beznadějně vyprodáno. V TL ne-
pravidelně vychází biogramy osobností, 
které zmíněná práce nepostihla

90 roků 
21. května 1923 se v Telnici narodil Jan 
Urbanec (+13.6.2007). V roce 1942 ma-
turoval na gymnáziu v Telči. V dalších 
studiích mohl pokračovat až po válce 
na Akademii výtvarných umění v Pra-
ze. Od roku 1948 působil jako pedagog 
na telčském gymnáziu a Pedagogickém 
institutu v Jihlavě. Od roku 1964 do 1970 
byl ředitelem zdejšího gymnázia. V do-
bě normalizace musel toto místo opustit. 
V roce 2003 obdržel za celoživotní peda-
gogické, kulturní a společenské aktivity 
Cenu města Telče.

30 roků
16. května 1983 zemřel Josef Mátl. Telč-
ský rodák  (*1.5.1914) maturoval na zdej-
ší reálce v roce 1932, poté absolvoval 
Učitelský ústav v Bratislavě, později Uni-
verzitu Karlovu. Vedle pedagogického 
působení od základních a středních škol 
až po Pedagogickou fakultu v Ústí nad 
Labem (docent katedry hudební výchovy) 
se celý život aktivně věnoval hudbě. Od r. 
1935 vedl pěvecký sbor Smetana, později 
vytvořil a vedl Pěvecké sdružení Česko-
moravské vrchoviny. Věnoval se i folklo-
ru. Významná je také jeho skladatelská 
a sběratelská činnost.

Připomínáme si

Městská knihovna Telč

Ivan Kraus
beseda s autorským čtením

pondělí 13. května v 18 hodin 
obřadní síň radnice
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TL viděly:

Restaurátor Zdeněk Kovářík při opravě sou-
soší Svaté rodiny. „Oprava bude hrazena 
z pojistky vlastníka automobilu, který pa-
mátku poškodil,“ uvedla památkářka Ivana 
Krejčová z telčské radnice.

15. dubna první spoj Student Agency v Telči.

VARIACE BÍLÉ. Telč, Velikonoce, labutě i zámek. Neděle 31. března 2013.

VÍTÁNÍ JARA v městské galerii.

Foto na této straně Stanislav Bartoň, Ilona Jeníčková, Alice Grünwaldová, Student Agency

PLENÉR ZUŠ v Muzeu techniky.
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V roce 2002 zaznamenali ornitologové 
na Vysočině 88 obsazených hnízd čápa bílé-
ho. O 10 let později, v roce 2012, byl jejich 
počet přibližně stejný, 85. To je základní 
výsledek loňského celorepublikového sčí-
tání čápů bílých. Psali jsme o něm i v TL. 
Pobočka České společnosti ornitologické 
na Vysočině o něm vydala podrobnou zprá-
vu. Jak dopadl v čapí statistice Mikroregion 
Telčsko? Tak na půl. Ve 14 zdejších loka-
litách, kde někdy čápi hnízdili, byla obsa-
zena čtyři hnízda. Dvě v Telči a po jednom 
v Hodicích a Bohuslavicích. Dva resp. tři 
potomky vyvedly čapí rodiny v Telči. Bo-
huslavice čapí populaci mimořádně svědčí. 
Se čtyřmi mláďaty se zdejší rodinka zařadi-
la mezi rekordmany na Vysočině. Naopak 
v Hodicích se vloni mladých čápů nedo-
čkali. Našli jste v této statistice nepřesnost? 
Můžete ji napravit. I letos probíhá sledová-
ní čapí populace. Svá pozorování zasílej-

Místo narození: Telč 2012
Pět čápů

te na vysočina@birdlife.cz nebo je může-
te přímo vkládat do avifaunistické databáze 
ČSO. Přílet čápa je v místech hnízdění při-
jímán jako neklamný příchod jara.

Letos přiletěli čápi do Telče 12. dubna.
Na Vysočině zaznamenal prvního čápa 
Pavel Koubek dne 22. března ve Skále 
na Havlíčkobrodsku.

Nebylo tomu tak ale vždy. V dubnu roku 
1930 se příletem a usazením čápů v Tel-
či a okolí dokonce zabývala městská rada. 
„Jedná se nejen o vzácnost v našem kraji, 
ale i ptáka užitečného a zákonem chráně-
ného. Má se proto občanstvo vhodně upo-
zorniti a vyzvati, aby ptáci nebyli nikým 
zneklidňováni a byli občanstvem chráně-
ni. V témže smyslu má se dopsati i okol-
ním obcím,“ stojí v zápise z jejího jednání 
28. dubna 1930.                                       /z/

Na koncertě KPH ve čtvrtek 9. května 
v sále ZUŠ (19 hod.) se představí přední 
český violoncellista Jiří Bárta. Za klavír-
ního doprovodu Terezie Fialové předne-
se skladby L. van Beethovena, P. I. Čaj-
kovského a E. Griega. Jiří Bárta studoval 
hru na violoncello v Praze, Kolíně nad Rý-
nem a Los Angeles. V roce 1991 obdržel 
prestižní ceny Europäische Förderpreis 
für Musik v Dráždanech a Rostropovich-
-Hammerovu v Los Angeles. Za nahrávky 
Bachových violoncellových suit obdržel 
před časem Ceny Harmonie. J. Bárta spo-

KPH zve na Jiřího Bártu
lupracuje s předními českými a meziná-
rodními orchestry mj. s Českou fi lharmonií 
a také třeba s Royal Philhramonic Orchest-
ra London. V roce 2008 spoluzaložil Me-
zinárodní festival komorní hudby v Kutné 
Hoře. „Osobnost Jiřího Bárty je telčským 
příznivcům vážné hudby důvěrně známá. 
Od vzniku Francouzsko - české hudební 
akademie patří k jejím stálým a velmi ob-
líbeným profesorům. To určitě zvýší zájem 
o tento koncert,“ připomněla vedoucí od-
boru kultury Věra Peichlová. 

Podle TZ

VÍTĚZNÍ ČÁPI. Nejlepší snímek poslů jara v loňské soutěži, kterou na Vysočině vyhlási-
la Česká společnost ornitologická, je od Pavla Hobzy a pochází z Bohdalova na Žďársku.

Vítáme nové občánky
Adéla Remešová, Podolí
Isabel Carmen Sicouret Pérez, Štěpnice
Karolína Holcová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Zdeněk Puchner, Knínice
a Jana Kubínová, Knínice
Petr Hauzar, Strachoňovice
a Irena Šťastná, Pavlov
Richard Zvěřina, Dlouhá Brtnice
a Alice Žáková, Želetava
Martin Žák, Jihlava
a Jana Musilová, Přibyslav
Jiří Bárta, Horní Cerekev
a Martina Popelářová, Horní Cerekev
Jakub Augusta, Jihlava
a Eunhak Hwang, Jižní Korea
Martin Šeba, Jihlávka
a Radka Kašíková, Batelov
Libor Zeman, Velký Beranov
a Jana Nahodilová, Loukovice
Michal Bílek, Jihlava
a Lucie Berková, Jihlava

Opustili nás
Jolana Pospíchalová, Štěpnice 70 let
Jaroslav Dvořák, Štěpnice 84 let
Jaroslav Komín, Staré Město 90 let
Alena Marková, Podolí  60 let
Josef Pospíchal, Štěpnice  62 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 ro-
dinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

V neděli 12. května se od 14,30 uskuteč-
ní netradiční Větrání kostela a varhan 
sv. Linharta v Lidéřovicích. Gotický kos-
tel rozezní pěvecký sbor ZUŠ Slavonice 
Viva la Bella, vedený sbormistrem Vlasti-
milem Burkartem. Program doplní příhod-
ným slovem P. Gorazd Cetkovský.              jj

Mladé hlasy 
ve starých zdech 

Lidéřovice:

Dne 20. května uplyne rok, co nás navždy 
opustil milovaný syn Vlastík. Děkujeme 
všem, kteří ho v těžké nemoci navštěvovali. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Rodina Čermákova

Vzpomínka 
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4. května
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
384 423 107, Příhodova 176 (Nivy) 
(dtto i 5. a 8. května)
Jihlava, MUDr. Jitka Hrdličková
567 307 757, Znojemská 825/62
5. května 
Jihlava, MUDr. Libuše Hrdinová
567 331 666, Vrchlického 50/5282
8. května 
H. Cerekev, MUDr. Lenka Fridrichová
565 396 219, Březinova 398
Jihlava, MUDr. Věra Chytková,
567 574 573, Vrchlického 2497/57
11. května
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
384 406 301, Centropen
(dtto i 12. května)
Dobronín, MUDr. Veronika Kadličková
567 217 216, Dobronín 343
12. května 
Polná, MUDr. Zdeňka Kazdová
567 212 736, Varhánkova 227
18. května
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová
384 358 294, Nemocnice Dačice 
(dtto i 19. května)
Lesonice, MUDr. Helena Janoštíková
568 420 838, Lesonice
Jihlava, MUDr. Monika Kostková
567 574 574, Vrchlického 2497/57
19. května
Jihlava, MUDr. Vladimíra Kotíková
567 574 575, Vrchlického 2497/57
25. května 
Dačice, MUDr. Milena Skokanová
384 456 215, TRW - DAS
(dtto i 26. května)
Jihlava, MUDr. Libor Křikava
567 213 032, Husova 28
26. května
V. Beranov, MUDr. E. Makumbirofa
567 333 555, Velký Beranov 82
1. června
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
384 358 297, Nemocnice Dačice
(dtto i 2. června)
Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hodin, Le-
sonicích a Horní Cerekvi 9 - 12, ostat-
ní 8 - 12 hodin. V případě potřeby do-
poručujeme prověřit na uvedených tlf. 
číslech. Služby v obvodu Nemocnice 
Jihlava i na Infocentru Nemocnice Jihla-
va na 567 157 211. Změna služeb není 
vyloučena. Proto aktuálně na www.telc.
eu, www.nemji.cz, www.nemdac.cz, pro 
Lesonice www.nem-tr.cz, pro Horní Ce-
rekev www.hospital-pe.cz/

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích 

květen

5. 5. v 10:00
ZAMBEZIA (Jižní Afrika)
8. 5. v 19:00
MÉĎA (USA)
10. 5. v 19:30
PÁD BÍLÉHO DOMU (USA)
15. 5. v 19:00
ZEMĚ BEZ ZÁKONA (USA)
17. 5. v 19:30
VELKÁ SVATBA (USA)
19. 5. v 10:00 a v 17:00
KOVÁŘ Z PODLESÍ
(Česko, Slovensko)
24. 5. v 19:30
LESNÍ DUCH (USA)
přístupný od 15 let
25. 5. v 16:00
ŠMEJDI (Česko)
LIDÉ NAD 65 LET ZDARMA!!
25. 5. v 19:30
EXPENDABLES 2 (USA)
27. 5. v 19:00
NIC NÁS NEROZDĚLÍ (Španělsko)
29. 5. v 19:00
7 DNÍ HŘÍCHU (Česko, Slovensko)
Pokud není uvedeno jinak, je fi lm přístup-
ný bez omezení. 
Více na www.trest.cz/kino-maj/

Kino Máj Třešť v květnu

V rámci projektu „Města v rozletu“, byl 
pro podnikatele a živnostníky, kteří po-
skytují služby v oblasti cestovního ruchu, 
uspořádán zájezd do Vídně. Je k neuvě-
ření, co se dá během jediného dne stih-
nout. Jako ochutnávka okružní cesta Víd-
ní, poté již pěšky architektonický skvost 
Hundertwasserhaus. Následovala plavba 
po Dunaji a vídeňském kanále včetně obě-
da. Nikoho jistě nepřekvapí, že jsme mě-
li vídeňský řízek. Překvapivá byla jeho 
XXL velikost. Poté jsme vyrazili na pěší 
prohlídku historickým centrem s výkla-
dem paní průvodkyně Svobodové. Vídeň 
má evidentně v malíčku, takže jsme viděli 
vše podstatné a dozvěděli jsme se spous-
tu zajímavého. Den jsme zakončili v Prát-
ru v rodinné restauraci KOLARIK. Ma-
jitelka nám povyprávěla o historii svého 
podniku a provedla nás celým provozem. 
Na závěr bych chtěla pochválit organizá-
torky – Ing. Peichlovou a Ing. Posádovou, 
průvodkyni paní Svobodovou a pana řidi-
če Hefera. Je pěkné, že město dělá něco 
pro své podnikatele a živnostníky, my se 
budeme snažit to městu oplatit.

Daria Paggio, Hotel Celerin

Zájezd do Vídně
Dopis do redakce Sběrový kalendář

Biologický odpad
I. – II. 13. 5. IV. 15. 5.
III. 14. 5. V. 16. 5.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská 
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes 
Svatojánský potok, III – Podolí – křižovat-
ka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV 
– Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné 
a Květinová, V – Štěpnice II. – u garáží

Čísla hrobů, kterým hrozí zánik:
hřbitov u sv. Anny

148, 172, 267, 447-8, 501, 506, 521, 606, 
723, 787, 875, 876-7, 951, 958, 1075, 

1191, 1238-9, 1463
hřbitov u Matky Boží

24, 55, 151-2, 163, 275, 282, 289, 293,
 333, 415-6, 492, 508

Kancelář Správy hřbitovů
Nový hřbitov v Lipkách, Josef Salák
tlf. 777703491, salak@sluzbytelc.cz

Více na toto téma TL 2/2013 str. 20 
a úřední deska MěÚ
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Fotbal
Rozpis mistrovských zápasů mužstev SK 
Telč na domácím hřišti:
4. 5. 9.00 žáci st. Telč-Vrchovina
4. 5. 10.45 žáci ml. Telč-Vrchovina
4. 5. 16.30 muži B Brtnice B
11. 5. 9.00 dorost ml. Pacov
11. 5. 11.15 dorost st. Pacov
11. 5. 16.30 muži B Cejle
12. 5. 9.00 žáci st. Velká Bíteš
12. 5. 10.45 žáci ml. Velká Bíteš
18. 5. 9.00 přípravka Turnaj Telč
19. 5. 16.30 muži A Šebkovice
25. 5. 9.00 žáci st. Žďár n.Sáz.
25. 5. 10.45 žáci ml. Žďár n.Sáz.
25. 5. 16.30 muži B Hodice
2. 6. 16.30 muži A Studenec

Gymnastika
11. 5. 14.00 sportovní hala 

Masarykova ul.
Oddílové přebory 
v moderní gymnastice
závody ve volných sestavách s ukázkami 
pódiových skladeb
pořadatel oddíly moderní gymnastiky 
TJ Sokol Telč a DDM Telč

Kroket
25. – 26. 5. hřiště na Hradecké ul.
Telč croquet all-round cup, kroketový 
turnaj, pořadatel Croquet Club Dynamo 
Telč, www.ccdynamotelc.cz

Motokros
11. 5.  Dyjické mosty
Motokrosové závody 
O pohár města Telče I.
pořadatel Autoklub Tourservis Telč, 
motoklub Telč, www.motoklubtelc.cz

Střelectví
26. 5. Dyjické mosty
O pohár starosty města Telče K4M
I. kolo  soutěže ve střelbě z malorážky 
na papírové terče na vzdálenost 50 m
pořadatel Autoklub Tourservis Telč, 
střelecký klub
http://streleckyklubtelc.netstranky.cz/

Sport
Posledním mistrovským utkáním v Krajské 
soutěži mužů Vysočiny 16. března ukončil 
hokejový oddíl SK Telč uplynulou sezónu. 
O dojmy z jejího průběhu se s TL podělil 
předseda oddílu František Čermák: V le-
tošní příznivé zimě byl každou sobotu ode-
hrán na zimním stadionu mistrovský zápas 
Krajské soutěže mužů Vysočiny. Mohlo to-
mu tak být proto, že zmíněnou soutěž hrá-
lo jak A mužstvo mužů, tak také junioři. To 
bylo pro diváky velice atraktivní. Každý tý-
den mohli „jít“ na domácí hokej! Vedle to-
ho jsme uspořádali tradiční Vánoční turnaj 
přípravky a stadion jsme pravidelně vyu-
žívali k tréninkům mužstev všech katego-
rií, přípravky, žáků, juniorů a dospělých. 
Nejmladší hokejová generace nemá bohu-
žel v našem regionu adekvátní soutěž, a tak 
po celou sezónu především trénovala a ode-
hrála Vánoční turnaj. B mužstvo se zúčast-
nilo turnaje O pohár města Telče a junioři 
s muži A již zmíněné Krajské soutěže Vy-
sočiny. Soupeři jim zde byly týmy Ledče 
nad Sázavou, Velkého Meziříčí, Žirovnice 
a Pelhřimova. Soutěž se hrála čtyřkolovým 
systémem a o její náročnosti svědčí to, že 

Hokej má po sezóně
Předseda hokejového oddílu F. Čermák hodnotí:

začala 21. října a skončila 16. března. Na-
šim celkům tak na počátku a konci sezóny 
vyvstává problém s domácím prostředím, 
když zdejší otevřený stadion je již, nebo 
ještě, mimo provoz. A tým letos pod vede-
ním Pavla Podolského nezopakoval obsaze-
ní první příčky, jak tomu bylo v posledních 
sezónách. Ve vyrovnané soutěži odsadil 4. 
místo, chyběly mu dvě výhry na medailo-
vé umístění. Mužstvo juniorů složené z vět-
ší části z mladých místních hokejistů vedli 
Pavel Smejkal a Jaroslav Šalanda. Se všemi 
soupeři odehrálo vyrovnané zápasy, což je 
příslib do budoucna pro telčský hokej. Při-
tom před sezónou odešli dva hráči do Ho-
rácké Slávie Třebíč a čtyři do Spartaku 
Pelhřimov! Během dvou let tak přestoupi-
lo za lepšími podmínkami na dvacet hráčů. 
Ve zmíněných oddílech a v Dukle Jihlava 
(12 hráčů) hrají soutěže pro náš oddíl ne-
dostupné především z důvodů daných ote-
vřeným zimním stadionem. Právě pro ty-
to složité podmínky bych chtěl poděkovat 
všem trenérům, hráčům, divákům, sponzo-
rům a městu za jejich přístup a vztah k telč-
skému hokeji.

Kde hrají mladí telčští hokejisté?
Dukla Jihlava: Zuzana Martinů, Petr Chvátal, Milan Tušer, Antonín Lenikus, Štěpán 
Lenikus, Filip Brychta, Jaroslav Vojtěch, Jan Bína, Jan Lupač, Michal Němec
SK Pelhřimov: Adam Šeda, Adam Bína, Ladislav Přibyl, Matěj Plunder, Dominik Bastl
Horácká Slávie Třebíč: Adam Kříž, Martin Kret 
KLH Vajgar Jindřichův Hradec: Vladimír Martinů, Filip Kadlec, Antonín Přibyl, Da-
vid Zlatuška

Mužstvo mužů, které letos hrálo Krajskou soutěž Vysočiny. Dolní řada zleva: Milan Soko-
lík, Pavel Smejkal - trenér, Adam Havlík, Milan Ježek, Michal Kissling, Pavel Podolský - 
trenér, Zbyněk Koreš. Prostřední řada: Vojtěch Kret, Jaroslav Šalanda, Jaroslav Šťastný, 
Jaroslav Cech, Pavel Prokeš, Tomáš Havlík. Horní řada: Bohumír Šindler, Jakub Prášek, 
David Smejkal, Rostislav Taras, Pavel Prokop.                                                Foto: Miloš Novák

Sportovní hala ZŠ Hradecká
Rezervace haly: osobně na sekretariátu 
ZŠ, telefonicky na číslech: 567 243 339,

603 286 937, správce 602 541 258,
e-mailem: hospodarka@zshradeckatelc.cz
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Skončila basketbalová sezóna
V právě skončeném ročníku příhraniční sou-
těže WaldviertelSparkasse Cup obsadil telč-
ský BK Žabaři třetí místo. Jak sezónu hod-
notí jeden z hráčů základní sestavy mužstva 
Milan Maleček? „Oproti minulým roční-
kům, kdy jsme jednou turnaj vyhráli a jed-
nou byli druzí, je to mírné pohoršení. Přesto 
jsme s výsledkem spokojeni. Většinu utkání 
jsme odehráli v nepočetné základní sestavě, 
kterou tvořili Radek Doležal, Vladimír Fa-
lat, Lukáš Dvořáček a já. Základní čtveřici 
pak střídavě doplňovalo 10 (!) hráčů. Tady 
někde je asi důvod letošního umístění. Do-
mácí zápasy jsme odehráli v nové sportov-
ní hale v Hradecké ulici. Ta nám poskytuje 
důstojné zázemí v mezinárodní soutěži a je 
jednoznačně nejlepší v celé soutěži. Škoda, 
že si do ní nenajde cestu více telčských fa-
noušků. Co nás ale nejvíce trápí, je nedo-
statek mladých hráčů ve věku 16 až 20 let. 
V konkurenci kopané, hokeje a dalších spor-
tů to nemá basketbal vůbec lehké. Řešení 
vidíme ve výchově budoucích basketbalis-
tů. Proto máme v plánu zavést tréninky žáků 
a postupně tak vychovat své pokračovatele.“
Konečná tabulka soutěže WSPK 
2012/2013
1. J. Hradec 12 +141 22
2. N. Bystřice 12 + 190 22
3. Telč 12 +142 20
4. Gműnd 12 +47 20
5. Waidhofen 12 -139 14
6. Slavonice 12 -205 14
7. Třešť 12 -178 14

Sport

Tradiční jarní putování místních vodáků 
po Ulickém a Štěpnickém rybníku letos 
18. května mění název. „Protože cíl a závě-
rečné hodnocení plánujeme v areálu hote-
lu Pod Kaštany ve Štěpnici, upravili jsme 
i název akce. Start závodu zůstává tradiční, 
na hrázi Ulického rybníka,“ sdělil TL hlav-
ní pořadatel celého podniku Josef Holec. 
K organizaci závodu pak dodal: „Startuje-
me ve 13 hodin a volným tempem poplu-
jeme proti proudu přes zámecký park. Zde 
účastníci přenesou lodě na Štěpnický ryb-
ník. Po ostrém startu následuje závod okolo 
ostrova s cílem pod hotelem Pod Kaštany.“ 
Jako v předešlých letech se závodu mohou 
zúčastnit libovolné lodě, stejně tak není 
omezen počet lidí na lodi. Josef Holec zmí-
nil jedinou podmínku pro účastníky z řad 
mládeže. Plovací vestu.                Podle TZ

Po vodě Pod Kaštany
Vodáci trochu jinak

V Telči se rozhodli jít kultuře naproti a při-
šli s novým způsobem, jak fi nancovat spor-
tovně-hudební festival bm(X)treme fest. 
Každoročně je akce závislá na udělení gran-
tů či podpoře sponzorů, ale letos je situace 
jiná. Tento rok rozhodnou o osudu festivalu 
sami návštěvníci. Pořadatelé bm(X)treme 
festu  si vybrali crowdfundingový portál hi-
thit.cz. Crowdfunding pomáhá kolektiv-
ně fi nancovat nejrůznější projekty, nápady, 
kapely, umělce i neziskové organizace. Dá 
se říct, že se jedná o takovou veřejnou sbír-
ku, propagovanou především pomocí in-
ternetu. Organizátoři tak chtějí zjistit, zda 
je projekt dostatečně zajímavý a má šan-
ci obstát, zvlášť když hlavními taháky fes-
tivalu jsou jména jako Paulie Garand ne-
bo punk-rocková kapela Zakázaný Ovoce. 
Kromě hudebního programu se můžete tě-
šit na závody českého poháru ve freestyle 

Pokus o netradiční fi nancování 
Festival bm(X)treme fest:

BMX, exhibice, zápasy v bahně aj. Daro-
vaná částka začíná na 120,- Kč, což je ce-
na vstupenky v předprodeji. S částkou roste 
i odměna. Za 5 000,- Kč lze například zís-
kat 2 VIP vstup na akci, 2 festivalová trika, 
ubytování pro dva v Telči a k tomu všemu 
večeře s vybranou kapelou. Pokud se část-
ka stanovená na realizaci akce nevybere, 
peníze se samozřejmě dárcům vrací zpět. 
V zahraničí je tento systém velmi oblíbený 
a věříme, že uspěje i naše akce. Více o ak-
ci naleznete na www.bmxtreme.cz a nebo 
fb.com/bmxtreme.cz http://www.youtube.
com/watch?v=vYMi1raRxJs
Roman Čermák, tisková zpráva pořadatelů

Festival bm(X)treme fest
Telč, 22. června
Více v červnových TL

Již druhou sezonu využívají sportovci novou 
sportovní halu ZŠ Hradecká k nejrůznějším 
druhům aktivit. Dopoledne zde mají hodiny 
tělocviku žáci školy a gymnázia. Odpoled-
ne se hraje fotbal, košíková, fl orbal, nohejbal 
a tenis. Nově přibyl badminton. Ženy cvičí 
v rychlém tempu Zumbu. Hala má za sebou 
letos již několik turnajů v basketbalu, futsalu, 
fl orbalu a malé kopané. Novinkou byl v so-
botu 13. dubna první ročník turnaje v bad-
mintonu O Telčský košíček 2013. Ve dvou-

Sportujeme v hale 
Premiéra badmintonu

hrách mužů bojovalo 10 borců a ve skupině 
žen a mládeže 8 hráčů resp. hráček. Hrálo 
se na dva vítězné sety a nebyla nouze o za-
jímavé a dramatické zápasy. Na stupních ví-
tězů v historicky prvním badmintonovém 
turnaji v Telči stanuly mezi ženami první 
Jitka Plhalová (Telč), druhá Adéla Smej-
kalová (Krahulčí) a třetí Eva Komůrko-
vá (Praha). Pořadí mužů: 1. Martin Bakaj 
(Krahulčí), 2. Tomáš Smejkal (Krahulčí), 
3. Michal Liška (Třešť).        Jaroslav Novák

V dubnu skončila divize Vysočiny ve stol-
ním tenise. Jedná se o nejvyšší soutěž, kte-
rou v současné době telčští sportovci hrají. 
Tým SK Telč skončil v náročném klání přes-
ně v polovině tabulky. 
1. Pelhřimov 22 216:53 63
2. Žďár n.S. 22 214:79 62
3 TJ Žďár n.S. 22 169:145 50
4. H. Brod 22 176:143 48
5. Světlá n.S. 22 161:160 46
6. Telč 22 170:165 44
7.. Rovečné 22 160:182 42
8 Polná 22 161:170 41
9 Chotěboř 22 150:172 41
10. Třešť 22 151:186 39
11. Třebíč 22 94:201 25
12. Žďár B. 22 53:219 23

Stolní tenis  

V sobotu 6. dubna se skupiny telčských ma-
žoretek vydaly na první soutěž v letošním 
roce, aby zabojovaly ve III. ročníku soutěže 
O pohár starosty města Polná. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 12 měst. Děvčata z Tel-
če bojovala ve třech věkových kategoriích. 
Nejmenší skupina Poupátka získala po bez-
chybném výkonu ve své kategorii 2. mís-
to. Růžičky v kategorii kadetek obsadily ta-
ké krásné druhé místo. Juniorky na medaili 
tentokrát nedosáhly, skončily na nejsmut-
nějším, čtvrtém místě. Děvčata měla z po-
hárů i medailí obrovskou radost. Věříme, že 
je to motivovalo do dalších jarních soutěží. 
Renata a Marie Křížkovy
Více na www.mazoretkytelc.cz

Mažoretky uspěly 
v Polné 
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Od roku 1999 nabízí jihlavská Chari-
ta v Centru U Větrníku (CUV) pomoc 
uživatelům nelegálních nealkoholových 
drog. Co vše je náplní této služby, při-
blížila pro TL Zuzana Pokorná: „Po-
sláním CUV je minimalizace rizik, které 
uživatelům, osobám blízkým a veřejnos-
ti mohou v důsledku užívání nelegálních 
nealkoholových drog nastat. Podílíme se 
na ochraně veřejného zdraví a informo-
vanosti v oblasti nealkoholových závis-
lostí. Základním principem naší činnos-
ti je akceptování uživatelů omamných 
a psychotropních látek a drogově závis-
lých. V našem přístupu není braní drog 
chápáno jako okolnost snižující hodno-
tu člověka.“ Z. Pokorná také vypočítala 
služby, které centrum nabízí: „V rám-
ci minimalizace možných rizik způso-
bených užíváním drog je to např. výmě-
na injekčního materiálu nebo testování 
na zjištění přítomnosti protilátek u ná-
kazy virem HIV, hepatitidou typu C, ev. 
syfi lidou.“ Široké spektrum pak má so-
ciální práce. CUV pomáhá klientům 
při léčbě, hledání zaměstnání, při jedná-
ní s různými úřady ap. Služby poskytu-
je jak při osobním kontaktu, tak pomo-
cí elektronických médií. Zmíněné služby 
nejsou určeny jen uživatelům návyko-
vých látek, ale také jejich blízkým a ši-
roké veřejnosti.
Důležitou činnosti CUV je také pora-
denství. Uživatelům drog radí, jak sta-

Proti drogám na několika frontách 
Centrum Charity U Větrníku

bilizovat jejich situaci a vede je ke změ-
ně životního stylu. Stejně tak jim poradí 
při pokusech o abstinenci. Pro osoby 
blízké jsou cenné informace, jak po-
stupovat při styku a jednání s uživateli 
drog či jak rozpoznat závislost. Samo-
zřejmostí je, že poradenství je poskyto-
váno anonymně.
Vedle ambulantní služby v Jihlavě za-
jišťuje CUV také terénní program. Je-
ho pracovníci vyhledávají klienty přímo 
v jejich přirozeném prostředí a nabí-
zí jim pomoc a služby centra. Součás-
tí práce v terénu je také sběr pohozené-
ho injekčního materiálu a jeho následná 
bezpečná likvidace. „Pokud někde ven-
ku uvidíte pohozené injekční stříkačky, 
nechte je ležet, nemanipulujte s nimi 
a volejte terénní pracovníky CUV (tel. 
606 318 353 nebo 607 755 776) nebo 
policii,“ je rada Zuzany Pokorné na zá-
věr. (Redakčně kráceno. Celý příspěvek 
Zuzany Pokorné najdete na www.telc.eu 
v sekci Sociální služby.)

Centrum U Větrníku
U Větrníku 17, Jihlava

Tel. 567 310 987
Mob. 736 523 675, 736 523 655

e-mail: kacko.jihlava@charita.cz
www.kacko-ji.estranky.cz, 

www.jihlava.charita.cz

Ve čtvrtek 11. dubna navštívili telčský Do-
mov pro seniory pracovníci občanského 
sdružení SLEPÍŠI. To se zabývá podporou 
aktivit nevidících lidí. Specialitou o.s. SLE-
PÍŠI je využívání tzv. Axmanovy techni-
ky modelování hlíny nevidomými klienty 
(ATM). Zdejším seniorům vyprávěli nejen 
o své práci a metodách výuky, ale také s se-
bou přivezli na ukázku několik sochařských 
prací studentů umělecké školy pro nevido-
mé v Tasově. Pod vedením pana Štěpána 
Axmana si pak zájemci mohli vyzkoušet 
kresbu portrétu. Zajímavé odpoledne obje-
vilo mezi obyvateli DpS nejednoho nadané-
ho žáka. Celý program, přístup pracovníků 
sdružení i možnost aktivního zapojení klien-
ti Domova velmi ocenili.       Lenka Pelejová

SLEPÍŠI v Domově 
pro seniory 

S pozoruhodnou aktivitou přichází opět 
karmelitáni z Kostelního Vydří. Putování 
po stopách zaniklých vesnic, které byly 
zlikvidovány v době socialismu na české 
straně hranice s Rakouskem, se uskuteční 
11. května v 10 hodin v místech zanik-
lé vesnice Košťálkov u Starého Města 
pod Landštejnem. Program pokračuje pě-
ším pochodem přes Rakousko do také za-
niklé Romavy. Na místě, kde kdysi stáva-
la v Romavě kaple, bude sloužena od 15 
hodin mše svatá. K putování se lze při-
pojit v kterékoliv části. Smyslem setkání 
je připomenout dobu, kdy na obou stra-
nách hranice žili v přátelství obyčejní li-
dé s obyčejnými starostmi. Podle TZ, ví-
ce http://www.karmel.cz/

Zaniklé vesnice 
nejsou němé 

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše 
Nechvátalová

Když jsem letěla s dcerou do Londýna, 
překvapila mne požadavkem, abych si 
vzala s sebou nějaké pěkné, sváteční, ob-
lečení. Už jsem se viděla někde v diva-
dle, ale upřesnila to dovětkem, že bych 
jinak musela zůstat venku, před obchod-
ním domem.
Brala jsem to jako legraci a představova-
la jsem si, jak mne nechtějí pustit do ob-
chodu, protože mám rifl e. Tuto myšlen-
ku jsem opustila, když jsem stála před 
obchodním domem Harrods. Nádherná 
stavba z roku 1901 mne hned okouzlila 
a rázem jsem se dostala do doby, o které 
mi vypravovala babička, kdy platilo „Náš 
zákazník, náš pán“. 
Na to jsem si vzpomněla při vchodu 
do budovy, kde mne uvítalo několik li-
dí, a já hned nabyla dojmu, že tam čekají 
právě na mne, a bylo mi jich trochu líto, 
že čekali tak dlouho, protože jsem byla 
v Londýně poprvé. Anglicky moc neu-
mím, ale známé fráze a rozzářené obli-
čeje prodavačů a prodavaček vypovídaly 
jasně. Hned jsem pochopila, že nemůžu 
udělat radost všem oddělením, kterých je 
tam 330, ale vybraly jsme pár největších. 
Ve všech to probíhalo stejně, srdečné při-
vítání, nabídka zboží, které bylo toho dne 
TOP, a potom nás již nikdo neobtěžoval, 
že si musíme něco koupit.
Což stejně nepřipadalo v úvahu, proto-
že boty stály jako menší auto a šaty ja-
ko domek na venkově. Ale to nikdo neře-
šil, i když věřím, že mají již vytipované 
zákazníky, kteří tam nakupují pravidelně, 
a vědí, že si jdou něco koupit, jako napří-
klad Madonna a jiné celebrity.
O to větší překvapení bylo, když jsme od-
cházely a loučili se s námi stejně srdečně. 
Takže pokud si chcete připadat jako v po-
hádce, velice doporučuji navštívit tento ob-
chodní dům, kde můžete strávit celý den.
Pokud neradi létáte, zkuste navštívit tře-
ba Tesco. Asi tam celý den nepobude-
te, ale už se mi také stalo, že mne někdo 
pozdravil.

Znáte obchodní dům 
Harrods? 

TL 5/2013 - Vydává měsíčně Město Telč, 
náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 
567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc.
eu. IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se 
nevrací, redakce si vyhrazuje právo jejich 
krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí), 
M. Horáková, I. Jeníčková
K/3707591, 27. 3. 1991 OkÚ Ji
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Akce
30. 4. – 1. 5. zámecký park
Svátek keltské kultury Beltine
30. dubna od 20.00 hod. až 1. května do 12.00 
hod., www.beltine.cz
Více TL 4/2012

4. 5.
Vítání ptačího zpěvu
sraz u Záchranné stanice volně žijících ži-
vočichů Telč (v blízkosti zámeckého parku) 
v 7.30, více str. 17

4. 5. 9 – 17 náměstí
Veteránská revue
Více str. 11
www.velocipedy-telc.cz

11. 5. Štěpnice
Veselice na Oldřichově náměstí
Začátek ve 13 hodin. Více str. 1

12. 5. 14.30 náměstí
Den matek

18. 5. 10 – 17 náměstí
Folklor v máji s řemeslným trhem
prezentace folklorních souborů Kvíteček, 
Kvítek I, Kvítek II a Podjavořičan z Tel-
če, Krahuláček z Krahulčí, Kalamajka 
z Havlíčkova Brodu, Studánka ze Žďáru 
nad Sázavou a Velen z Boskovic

18. 5.
Putování po telčských rybnících
Start ve 13 hodin na hrázi Ulického rybní-
ka. Více str. 23

24. 5.
Noc kostelů
Úplný program v příloze TL.
www.nockostelu.cz

25. 5. 9.30 náměstí
O střevíček z pohádkové Telče
soutěž mažoretek pořádá o.s. Mažoretky 
Telč, www.mazoretkytelc.cz

31. 5.
Lannerák pro děti – památky hrou

Koncerty
9. 5. 19.00 sál ZUŠ
Koncert violoncellisty Jiřího Bárty
klavírní doprovod Terezie Fialová
Program: skladby L. v Beethovena, P. I. 
Čajkovského a E. Griega

28. 5. 19.00 sál ZUŠ
Klavírní koncert Veroniky Landecki
Program: skladby F. Chopina, R. Schuman-
na a B. Smetany

Kulturní kalendář
Výstavy
21. 3. – 10. 6. MG Hasičský dům
Fotografi e a možná něco navíc
fotografi e Antonína Bíny

30. 3. – 31. 10. Zámecká galerie
Jak se budí princezny aneb Zámkem 
po stopách fi lmové pohádky
Expozice poodhaluje zákulisí vzniku fi l-
mové pohádky, která se natáčela převážně 
v prostorách zámku a v okolí Telče.

8. 4. – 3. 5. vstupní síň radnice
Život na modré planetě
Fotografi e Horáckého fotoklubu Jihlava

9. 4. – 26. 5. muzeum
Na schodech II - Horácká výšivka

1. 5. – 31. 5. Muzeum techniky
Báječné starobylosti – kresby a malby žá-
ků ZUŠ Telč
vernisáž výstavy v pátek 10. 5. v 17 hod.

6. 5. – 9. 6. vstupní síň radnice
Poznej světové dědictví UNESCO
Výstava fotografi í z měst UNESCO RN-
Dr. Mileny Blažkové
vernisáž výstavy v pondělí 6. 5. v 16 hod.

Přednáška, beseda
13. 5. 18.00 radnice
Beseda s autorským čtením se spisovate-
lem Ivanem Krausem
zve městská knihovna, více str. xx

15. 5. 18.00 sál Univerzitního centra
MU v Telči

Svět dětí II.
Přednáší PhDr. Martina Veselá. Vstup vol-
ný, určeno pro veřejnost.

Krteček
Rodinné centrum je volně otevřené pro ro-
diče i prarodiče s dětmi od 0 do 6 let každé 
úterý od 9.00 do 11.30 hod. na Domě dětí 
a mládeže.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
Téma na květen: osobní hygiena
7. 5. 16.00 Výroba mýdel
13. 5. 18.00 Jak se připravit na rande
16. 3. 16.00 FIMO výroba
22. 5. 17.00 Beseda s K-Centrem
30. 5. 16.00 Přijď si vylepšit IMAGE 
– poradí ti kadeřnice a fotomodelka v jednom

Římskokatolické
4. 5. so 18.00 Matka Boží
5. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
11. 5. so 18.00 Matka Boží
12. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
18. 5. so 18.00 sv. Jan
19. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jan
  10.30 sv. Jan
25. 5. so 18.00 Matka Boží
26. 5. 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
Církev Slovo života
každou neděli v 16.00 hod. v hudebním 
sále přístavby ZŠ Masarykova
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz 
a měsíční série tematických přednášek

Bohoslužby

Klub důchodců
5. 5. 14.00 v budově polikliniky
Svátek matek s hudbou Anežky Kožešní-
kové a Zdeňka Chvátala

Klub nabízí: Kroužek šikovných rukou 
a vyšívání horáckého kroje ● Kroužek ruč-
ních prací ● Biblický kroužek ● Trénink 
paměti ● Rehabilitační kroužek ● Pěvecko-
-dramatický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé
12. 5. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek

25. 5. 19.00 restaurace Armagedon 
- sokolovna

Na přání diváků...
Travesti skupina Hanky Panky
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Série Neohrožená je rozdělená na 8 knížek. 
Napsala je Francine Pascalová. Je to o hol-
ce jménem Gaia, která se narodila bez ge-

nu strachu. Bydlí 
u svých pěstou-
nů Elly a George, 
protože jí umře-
la maminka a tá-
ta zmizel. Denně 
prožívá spoustu 
nebezpečí. Kníž-
ky se mi moc líbí, 
tak jestli nemáte 
co číst – doporu-
čuji.

 Se čtenáři dětského oddělení 
pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Co právě čtu 
z městské knihovny

Adriana Šimková 
ZŠ Hradecká Telč
Francine Pascal:  

Neohrožená

Sobota 25. května na náměstí Zachariáše z Hradce
9,30 slavnostní nástup všech soutěžících ● 10,00 kategorie Mini děti 
● 11,00 Děti ● 12,00 Kadetky ● 13,00 Juniorky ● 14,00 Seniorky 

● 15,00 FreeStyle ● ukončení soutěže
www.mazoretkytelc.cz

Mažoretky Telč, o.s.

O střevíček z pohádkové Telče

Foto: George Kouklík

Po celý květen je v MG Hasičský dům přístupná pozoruhodná výstava prací telčského fo-
tografa Antonína Bíny. Snímek, kterým na ni tentokrát zveme, je ze souboru fotografi í 
handicapovaného Mirka Urbánka, který autor vytvořil pro o.s. Máme otevřeno Praha. Celý 
soubor byl před časem vystaven na výstavě Czech press foto Praha na Staroměstské radnici.

FOTOGRAFIE a možná něco navíc
Pozvánka do městské galerie

Do 26. května je na schodišti k muzeu v are-
álu státního zámku zajímavá výstava Šikov-
né ruce žen - Horácká výšivka. Výstava je 
přístupná po celý týden s výjimkou pondělí 
od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Horácká výšivka
Muzeum Telč zve: Na schodech II


