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Ve čtvrtek 16. května to vypuklo. A byl to 
vskutku impozantní nástup techniky fi rmy 
Strabag do Hradecké ulice. Během deseti 
dnů zmizela stará silnice a její podkladní 
vrstvy a od pondělí 27. května již  do uli-
ce nastoupily fi rmy Syner a VHS Bohe-
mia na výstavbu vodovodu a kanalizace.  
Prozatím se pracuje od budoucího kru-
hového objezdu na hrázi Ulického rybní-
ka k druhé odbočce do Komenského uli-
ce. Od začátku července pak budou práce 
rozšířeny i na zbytek ulice až k benzínové 
pumpě.  Po dobudování sítí budou postup-
ně stejným směrem pokládány podklado-
vé vrstvy silnice a obrubníky. A vše bude 
dokončeno v říjnu pokládkou asfaltu a do-
pravním značením. To je krátké shrnutí 
prací v Hradecké ulici.
Tato rozsáhlá stavební akce si samozřejmě 
vyžádala řadu technických opatření, která 
znamenají zásah do běžného života obyva-

tel této ulice. Jsem rád, že jsme řadu věcí 
mohli společně probrat na společném se-
tkání. Další se pak řeší přímo na stavbě. 
Z těch nejpodstatnějších opatření uvádím:
- Objízdná trasa pro osobní automobily je 
řešena od ulice Na Hrázi směrem na kru-
hový objezd a do Štěpnice. Nákladní auto-
mobily jsou odkláněny na Dačice ve Staré 
Říši. Komenského ulice slouží pouze pro 
obyvatele této ulice a ulice Hradecké a pro 
zásobování (dopravní obslužnost).
- Autobusové zastávky jsou přesunuty pro 
směr na Dačice do ulice 9. května, pro 
směr na Mrákotín na centrální parkoviště 
a pro směr na Jihlavu na zastávku u kina.
- Dopravní obslužnost areálu škol je zaji-
štěna po místní komunikaci podél zámec-
kého parku. Pro obsluhu bytových domů 
v Hradecké ulici byla vybudována z Ko-
menského ulice účelová panelová komu-
nikace.            (Pokračování na straně 3)

V Hradecké zahájeno!
Radosti a starosti...

NEJVĚTŠÍ, NEJDELŠÍ... Veteránská revue 4. května překonávala rekordy.                                                                         Foto: Ilona Jeníčková

Mezinárodní festival fi lmů o umění Arts&fi lm 
se blíží nezadržitelně k jubilejnímu, desá-
tému, ročníku. Letošní devátý se uskuteční 
od 13. do 15. května. Logicky tak tato celo-
státní událost zahájí hlavní část kulturní se-
zóny ve městě. Na to, jaký bude, resp. jaký by 
si přála blížící se festival mít, odpovídá Telč-
ským listům místostarostka Hana Müllerová:
Vloni jste byla velmi spokojená s účastí 
142 soutěžních snímků ze 32 zemí. Doká-
žete teď, v přípravné fázi festivalu, odhad-
nout, jak budou tato čísla vypadat letos?
Letos budeme zcela jistě ještě spokojeněj-
ší, protože už nyní máme přihlášeno 168 
fi lmů z 32 evropských států, a to ještě není 
konečné číslo. Jistě si umíte představit, jak 
nás tak mimořádný zájem těší. 

(Pokračování na straně 5)

Arts&fi lm číslo devět

O festivalu s místostarostkou 
Hanou Müllerovou

Příloha: Telčské léto
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60. schůze - 17. dubna
 - RM schválila roční účetní závěrku za rok 
2012 společnosti Služby Telč. 

 - RM schválila návrh komise pro sport 
a volný čas na rozdělení fi nanční dota-
ce pro sportovní organizace na rok 2013.

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

 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje 
bytové jednotky č. 214/4 v bytovém do-
mě č.p. 214 v Radkovské ulici. Viz inze-
rát na str. 17.

 - RM schválila zveřejnění záměru výpůjč-
ky bytu v č. 4 v ul. Batelovská, č.p. 186 
Oblastní charitě Jihlava za účelem po-
skytování sociální služby.

 - RM vzala na vědomí informaci o roz-
místění kontejnerů na sběr použitého 
šatstva na území města Telče a schválila 
uzavření dohody o spolupráci mezi Měs-
tem Telč a Diecézní charitou Brno – Ob-
lastní charita Jihlava.

 - RM schválila podání žádosti o navýšení 
kapacity MŠ Telč o 25 dětí a udělení vý-
jimky z maximálního počtu dětí na třídu 
o 4 děti ve všech třídách Mateřské ško-
ly Telč.

61. schůze - 29. dubna
 - RM rozhodla, že zhotovitelem veřej-
né zakázky „Telč-nám. Bří. Čapků-re-
konstrukce parku a rekonstrukce loka-
lit v MPR v Telči“ bude společnost ARS 
VIRIDIS, s.r.o., Stařeč a schválila uza-
vření smlouvy o dílo s touto společností.

 - RM schválila uzavření smluv o bez-
úplatném převodu movitého majetku 
mezi dobrovolným svazkem obcí Mik-
roregion Telčsko (dárce) a Městem Telč.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 12. 6. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ

V pondělí 29. dubna proběhlo v zaseda-
cí místnosti přístavby ZŠ v Masarykově 
ulici 17. zasedání zastupitelstva města 
v současném volebním období. Přítomno 
bylo 19 členů zastupitelstva; omluvili se 
Ing. Jan Heralecký a Bohumil Norek. Za-
stupitelé na něm schválili závěrečný účet 
města za rok 2012, jehož součástí byla 
zpráva o výsledku přezkoumávání hospo-
daření města, vypracovaná odborem kont-
roly Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zá-
věrečný účet byl zastupiteli schválen bez 
výhrad. Dále následovalo několik bodů 
programu týkajících se nakládání s ma-
jetkem města. Nejprve byl schválen pro-
dej bytové jednotky č. 214/6 v bytovém 
domě č.p. 214 v ul. Radkovská zájemci, 
který se přihlásil na základě předchozího 
zveřejněného záměru prodeje (viz inze-
rát v dubnovém vydání Telčských listů). 
Následovalo schválení prodeje pozem-
ku parc. č. st. 2119/4 nacházejícího se 
pod budovou telefonní ústředny č.p. 369 
na sídlišti U Štěpnického rybníka vlast-

Dotace na obnovu památek
17. zasedání zastupitelstva města

níkovi této budovy, společnosti Telefoni-
ca Czech Republic, a.s. Blok podání tý-
kajících se nakládání s majetkem města 
pak ukončilo schválení koupě optického 
kabelu s optickými vlákny a chrániček 
od společnosti OPTOKON, a.s. Poté za-
stupitelé schválili poskytnutí fi nančního 
příspěvku žadatelům o dotaci z Progra-
mu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón 
pro rok 2013. Pro letošní rok stanovilo 
Ministerstvo kultury ČR celkovou kvótu 
pro rozdělení ve výši 1.190.000 Kč. Z to-
ho je 990 tis. Kč na obnovu památek 
v Městské památkové rezervaci a 200 
tis Kč na obnovu památek v Městské 
památkové zóně na Starém Městě. Více 
viz. příspěvek Které památky se opraví 
na str. 5. Ofi ciální zápis ze zasedání za-
stupitelstva města je zveřejněn na úřed-
ní desce v podloubí radnice, interneto-
vých stránkách města a je k nahlédnutí 
i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

V současné době jsou na úřední desce 
uveřejněna dvě oznámení o vyhláše-
ní výběrového řízení, a to na obsaze-
ní pracovní pozice vedoucí sociálního 
odboru Městského úřadu Telč a pra-
covní pozice referenta fi nančního od-
boru Městského úřadu Telč. Lhůta 
pro podávání přihlášek je u obou výbě-
rových řízení stanovena do 10. 6. 2013 
do 17 hod. Bližší podmínky a poža-
davky jsou uvedeny na úřední desce, 
která je přístupná i na internetových 
stránkách města na adrese http://www.
telc.eu/uredni_deska

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Výběrová řízení na nové 
zaměstnance MěÚ

Probíhá povinná výměna řidičských 
průkazů vydaných od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004

744
Ještě tolik řidičských průkazů čeká 

na telčské radnici na výměnu.

• K výměně je potřeba předložit občan-
ský průkaz, stávající řidičský průkaz 
a jednu fotografi i průkazkového typu 
3,5 x 4.5 cm.

• Podat žádost o výměnu a vyzvednout ři-
dičský průkaz je možné pouze na úřadu 
obce s rozšířenou působností, v jehož 
správním obvodu je řidič přihlášen k tr-
valému pobytu.

• Výměnu řidičských průkazů provádí 
na MěÚ Telč pracoviště řidičských prů-
kazů odboru dopravy v úřední dny, tj. 
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, 
které sídlí v objektu Na Sádkách 453, 
tel. 567 112 472

I. farmářský trh
nové sezóny v Telči

sobota 29. června
od 9 do 16 hodin

na nám. Zachariáše z Hradce 
(u zámku)

Pořadatelé pro vás připravili:
● ovčí sýry ● kozí sýry ● kravské sýry 
● regionální pivo ● uzeniny ● masné vý-
robky● pečivo ● med a medovina ● koře-
ní ● výrobky z rakytníku ● domácí perník 
● zelenina ● květiny ● produkty zdravé 
výživy ● přírodní kosmetika

Kontakt na pořadatele:
722 499 299

Další farmářský trh v Telči 
sobota 24. srpna

MAS Mikroregionu Telčsko 
Město Telč

Aktuální informace z radnice ● Dra-
žební vyhlášky ● Oznámení o uložení 
písemností ● Ztráty a nálezy ● Zámě-

ry pronájmů a prodeje pozemků 
● Sdělení orgánů  státní správy 
● Výluky dodávky el. proudu

www.telc.eu/uredni_deska
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Radosti a starosti telčského starosty
(Pokračování ze strany 1)
Chtěl bych vás všechny požádat o maxi-
mální dodržování těchto opatření. A pře-
dem vám za to i děkuji. Bylo by přece 
zbytečné svou neukázněností ještě více 
komplikovat již tak složitou situaci.

Nákup energií pro občany
Hitem letošního roku jsou určitě veřejné 
elektronické aukce na nákup energií. Ne-
ní divu, když vidíme, kam se ceny energií 
posunují. A je možná štěstím energetic-
kých společností, že nemáme mentalitu 
Bulharů…
Telč se zařadila mezi ta města, která zača-
la nakupovat energie prostřednictvím ener-
getické burzy. Při nákupu plynu jsme tak 
ušetřili kolem 30 % nákladů. A v současné 
době připravujeme společně s Mikroregio-
nem Telčsko nákup elektřiny a plynu i pro 
menší obce.
Podobná nabídka je ale připravena i pro 
vás, obyvatele Telče a okolních obcí. Na-
bídku na nákup energií pro vás připravila 
společnost e-centre. Kdo z vás tuto pro-
blematiku sleduje, určitě ji zná z   media-
lizovaného nákupu energií pro město Říča-
ny. Pozitivní zkušenosti s touto fi rmou má 
i náš úřad a i další města na Vysočině.

V tomto čísle TL a následně i ve svých 
schránkách a na webu města najdete le-
ták s podrobným popisem nabídky nákupu 
energií. Každé úterý, počínaje 4. červnem, 
také můžete navštívit poradenské cent-
rum, které bude zřízeno v budově městské-

ho úřadu č. 70 na náměstí (sociální odbor). 
Zde vám pomohou posoudit vaše šan-
ce na výši úspor a v případě zájmu vyřídí 
i potřebné formality. Společný nákup pro 
všechny zájemce by byl realizován zhruba 
koncem července. A zájemci budou moci 
průběh nákupu sledovat přímo na interne-
tu. Je jen na vás, zda tuto zajímavou nabíd-
ku využijete. 
Ze školky půjdou do školy dříve…
Nebojte se, není to zase nějaká nesmyslná 
změna ve školní docházce. Tohle je nao-
pak pozitivní zpráva pro všechny rodiče, 
kteří chtějí své děti umístit do školky. Bo-
hudík i v Telči, tak jako v jiných městech, 
se v minulých letech narodilo více dětí 
a ty nyní věkem dozrály k nástupu do ma-
teřské školy. Už v minulých letech byly 
třídy mateřské školy naplněny. A protože 
letos se zapsalo do mateřské školy 81 dě-
tí, ale do prvních tříd jich odchází pouze 
56, najednou nebylo pro 25 žadatelů mís-

to. Jsem rád, že na rozdíl od jiných měst 
se tento problém nemusel řešit stížnost-
mi a peticemi rodičů, ale domluvou me-
zi školkou, základními školami a měs-
tem. Chci poděkovat oběma základním 
školám za nabídku pomoci. V obou by 
se našly potřebné prostory pro umístění 
jedné třídy mateřské školy. Nakonec po-
žadavkům nejlépe vyhověla třída v pří-
stavbě ZŠ Masarykova. Ta byla v rámci 
projektu Otevřená škola původně určena 
pro hlídání malých dětí při rekvalifi kač-
ních kurzech. Takže jak prostorem, tak 
i vybavením a sociálním zázemím odpo-
vídá předpisům pro mateřské školy. A děti 
mohou využívat i školní jídelnu. Díky pa-
ní ředitelce Hauzarové se podařilo vyřešit 
i všechny administrativní záležitosti. Tak-
že nic nebrání tomu, aby do mateřské ško-
ly nastoupily všechny zapsané děti.
Květnová všehochuť
Tak impozantní začátek května Telč už 
dlouho nezažila. Nejdříve město zapla-
vili Keltové při oslavě svého svátku Bel-
tine. A kdo nechtěl do zámeckého parku, 
pálil čarodějnice u Roštejna. A hned prv-
ní květnový víkend překonala Veteránská 
revue několik rekordů. Loni ji navštívilo 
dle průzkumu zhruba 5 tisíc lidí. A letos to 
bylo určitě ještě víc. Není divu – plné ná-
městí krásných aut, motocyklů a kol, vtip-
ný program a k tomu krásné počasí. A když 
k tomu přidám skvělý nápad s výstavou 
výkresů žáků ZUŠ v Technickém muzeu 
Wimmerových, jen konstatuji – spolek ve-
locipedistů boduje.
Ale povedly se i další akce. I přes nepřízeň 
počasí se na Oldřichově náměstí sešly de-
sítky obyvatel okolních ulic. A z mnoha úst 
zaznívalo – chtěli bychom tady podobnou 
akci i příští rok.
Další týden bylo náměstí plné krásných ho-
ráckých krojů, a ten další zase předvedlo 
své umění několik set malých mažoretek. 
Vydařila se i Noc kostelů. K tomu vodá-
ci otvírali rybníky, hasiči slavili své výro-
čí závody, závodily i gymnastky, motokro-
saři či střelci. A přesto se najdou lidé, kteří 
tvrdí, že se v Telči nic neděje. Možná by to 
měli říct do očí těm desítkám rodičů, trené-
rů, pořadatelů a dalších obětavců, kteří pro 
nás ten květen plný akcí připravili….
Drobku, blahopřejeme!
Určitě jste zaregistrovali, že Telčák Jan 
Štokr se opět stal nejlepším volejbalistou 
České republiky. Honzo, srdečně blaho-
přeji a děkuji za propagaci a reprezentaci 
našeho města. A hodně úspěchů v novém 
působišti!                           Roman Fabeš

Foto: Ilona Jeníčková
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Řídili přes uložený zákaz
17. dubna přistihli policisté v ulici Na Po-
svátné třiačtyřicetiletého muže, který má 
soudem uložen zákaz řízení všech motoro-
vých vozidel do července letošního roku. 
Podobného výtečníka zadrželi policisté také 
19. dubna v Hradecké ulici. 26letý řidič VW 
Pola má zákaz řízení motorových vozidel až 
do konce dubna 2014. Navíc vozidlo nemě-
lo platnou technickou kontrolu a muž neměl 
sjednáno pojištění o povinném ručení.
Dopadli zlodějku
Policistům se podařilo dopadnout pacha-
telku, která 14. listopadu loňského roku 
okradla v Nevcehli seniorku. Ženě odcizi-
la fi nanční hotovost přes padesát tisíc ko-
run. Na základě operativního šetření se po-

dařilo získat poznatek, že zlodějka byla 
z Prahy. Vzhledem k tomu, že se podezřelá 
vyhýbala trestnímu řízení, byl na ni vydán 
souhlas se zadržením a vyhlášeno celostát-
ní pátrání. Následně byla v hlavním městě 
zadržena. Jedná se o výtečnici, která by-
la v minulosti již ve více než deseti přípa-
dech pravomocně odsouzena za majetko-
vou trestnou činnost.
Slíbenou kuchyň nedodal
Policejní inspektor sdělil podezření ze 
spáchání přečinu podvodu šestatřicetileté-
mu muži z Telčska, který vylákal ze svého 
známého zálohu 18 tis. Kč a obraz v ceně 
asi 5 tis. Kč na dodání kuchyně. Do sou-
časnosti však podezřelý muž žádnou ku-
chyň nedodal a nevrátil, s výjimkou ob-
razu, ani uhrazenou zálohu. Policisté jej 
stíhají pro trestný čin podvodu. 

Policie ČR Telč informuje
Vloupání do prodejny objasněno
Policistům se podařilo objasnit vloupání 
do prodejny v Jihlávce, ke kterému došlo 
20. března. Na základě provedeného šetře-
ní dopadli podezřelého šedesátiletého muže, 
u kterého nalezli i větší část odcizených věcí.
Havarovala cyklistka
Ve čtvrtek 2. května odpoledne havarova-
la v Hradecké ulici dne osmnáctiletá cyk-
listka. Při nehodě bez cizího zavinění se 
zranila a byla převezena do jihlavské ne-
mocnice. Dechová zkouška vyloučila po-
žití alkoholu.
Otec se synem se prali
V pátek 3. května zasahovala policejní 
hlídka v obci na Telčsku, kde došlo k fy-
zickému napadení mezi otcem a jeho sy-

nem. Oba muži byli při potyčce pod vli-
vem alkoholu a utrpěli zranění, která si 
vyžádala ošetření zdravotnickou záchran-
nou službou. Policisté šetří napadení jako 
přestupek proti občanskému soužití.
Havárie traktoru
V pátek 10. května došlo kolem půl desáté 
dopoledne na křižovatce u hotelu Pangea 
k dopravní nehodě, při které při projíždě-
ní zatáčky došlo k převrácení plně nalo-
ženého přívěsu. Celková škoda na komu-
nikaci, souvisejících zařízeních a přívěsu 
byla předběžně vyčíslena na 120 tis. Kč. 
Ke zranění osob při nehodě nedošlo. De-
chová zkouška vyloučila u řidiče požití 
alkoholu. Za dopravní přestupek mu byla 
uložena bloková pokuta.

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

V období od 18. dubna do 17. května vyjela 
jednotka stanice Telč Hasičského záchranné-
ho sboru Kraje Vysočina k šestnácti událos-
tem. Devětkrát prováděla technickou pomoc, 
např. likvidaci oleje na silnici u Studnic, od-
stranění větví a stromů z komunikací u Mys-
letic, Vanůvku a Sedlatic a pomáhala zdra-
votnické záchranné službě při transportu 
pacienta. Zasahovala také u tří dopravních 
nehod a dvou požárů. Pod sloupem elektric-
kého napětí v Telči a čekárny u Třeštice.

Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Hasičské zprávy 

Nehoda traktoru 10. května ve Štěpnici. Neobešla se bez technické pomoci a zásahu 
policistů a hasičů. Naštěstí se nikomu nic nestalo.                 Foto: Archiv HZS Kraje Vysočina

Od 2. do 4. května probíhal na stanici HZS 
v Telči Den otevřených dveří. Možnost se-
známit se s pracovištěm hasičů a jejich tech-
nikou využilo 80 návštěvníků. „Po předchozí 
dohodě je možné navštívit stanici v průběhu 
celého roku. Letos tuto možnost využilo již 
209 zájemců,“ informoval velitel stanice Ji-
ří Fišara. Pravidelnými návštěvníky stanice 
jsou děti ze škol v Telči a okolí. S profesio-
nálním zájmem pak stanici navštěvují krouž-
ky či jednotky mladých hasičů sborů ze slu-
žebního obvodu telčské stanice.                   jf

Hasiči pro veřejnost 

Odpoledne 3. května se uskutečnilo taktic-
ké cvičení, jehož námětem byl požár Domu 
s pečovatelskou službou v Nové Říši. Zú-
častnilo se ho 11 jednotek. V průběhu cvičení 
se hasiči seznámili s celým objektem, nacvi-
čovali evakuaci klientů a dálkovou dopravu 
vody z místních rybníků. „Celé cvičení pro-
běhlo bez závažných nedostatků,“ uvedl pro 
TL velitel telčské stanice HZS Jiří Fišara.

Hořelo v DPS. Jako 

I když čísla o nezaměstnanosti nebudou asi 
nikdy radostná, opožděné jaro přináší pře-
ce jen nepatrné zlepšení. Ve správním obvo-
du Telče klesla nezaměstnanost o téměř 2%. 
Dostala se tak o jedno procento pod celostát-
ní i krajský údaj. V samotné Telči je pak té-
měř shodná, jako je republikový průměr a ne-
patrně lepší než v Kraji Vysočina. 12 obcí 
za správního obvodu se s nezaměstnaností 
dostalo pod 5% hranici a žádná nepřekročila 
hrozivých 20%.
Duben v číslech:
Telč 8,5 %
Správní obvod Telč 7,5%
Kraj Vysočina 8,7%
ČR 8,4%             Zdroj: Statistika ÚP Jihlava

Nezaměstnanost 
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Jak informujeme na straně 2 tohoto vydá-
ní, rozhodli zastupitelé města 29. dubna 
o rozdělení fi nančních příspěvků na opra-
vu nemovitých kulturních památek. Pro 
Městskou památkovou rezervaci přiděli-
lo letos Ministerstvo kultury 990 tis. Kč 
a pro památkovou zónu na Starém Městě 
200 tis. Kč. O tom, které památkové ob-
jekty se opraví, informoval TL Jiří Kře-
nek z odboru rozvoje MěÚ:

• Křížová cesta u kostela sv. Jakuba 
(oprava střešní krytiny a části krovu)

• Kostel sv. Ducha (výměna trámů)
• Dům čp. 93, Slavatovská ulice 

(výměna oken v I. poschodí)
• Dům čp. 137, Slavatovská ulice 

Které památky se opraví
(výměna oken)

• Dům čp. 24, Palackého ulice 
(částečná výměna střešní krytiny ad.)

• Dům čp. 42, nám. Zachariáše z Hradce 
(statické zajištění)

• Dům čp. 66, nám. Zachariáše z Hradce 
(oprava a ošetření krovu)

• Radnice 
(oprava hlavní římsy na fasádě do náměstí)

• Mariánský sloup, náměstí Zachariáše 
z Hradce (IV. etapa restaurování)

Jiří Křenek současně připomněl, že poskyt-
nutí státní dotace závisí na vydání rozhod-
nutí Ministerstva kultury. Předpokládá, že 
tak jako v předešlých letech bude vydáno 
do konce července.

Od 7. do 9. června se v Telči uskuteční již 
XII. setkání dětských alergologů a klinic-
kých imunologů na téma „Alergie začíná 
v dětství”. Organizátorem setkání je Čes-
ká společnost alergologie a klinické imu-
nologie. Hlavním tvůrcem programu i od-
borným garantem celého sympozia je 
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. Vedle odbor-
ného poslání se jedná také o prestižní spo-
lečenské setkání s bohatým kulturním pro-
gramem. Při zahájení pozdraví účastníky 
sympozia starostové Telče a Krahulčí, kde 
se v tamním kulturním domě bude odbývat 
pracovní část setkání. „Na 160 lékařů z celé 
ČR a Slovenska přivádí na sympozium kaž-
doročně jak vysoká odborná úroveň před-
nášek, kvalita přednášejících a přítomnost 
neformální, téměř rodinné atmosféry v jed-

Přijedou dětští alergologové
Lékařské sympozium  

nacím sále, tak také přátelské přijetí účastní-
ků představiteli Telče a Krahulčí a kvalitní 
kulturní program,“ uvedl pro TL MUDr. Vít 
Petrů. Letos se budou alergologové věnovat 
především problematice péče o děti s potra-
vinovou alergií a prevenci vzniku alergic-
kých onemocnění v dětském věku.
O kulturní část sympozia se postará pěvecký 
sbor ZUŠ Telčísla pod vedením Pavla Salá-
ka, chrámový sbor Santini koncertem v kos-
tele sv. Jana Nep. a účastníci si také prohléd-
nou nově otevřené Muzeum techniky. Podle 
Víta Petrů se jedná o akci, která má, s výjim-
kou celostátních sjezdů, největší popularitu 
mezi lékaři oboru alergologie. „Účasti větší-
ho počtu delegátů sympozia brání omezené 
kapacity telčských hotelů a přednáškového 
sálu,“ dodal Vít Petrů.                    Podle TZ

(Pokračování ze strany 1)
Festival přivádí do Česka tvůrce z celého 
světa. Jejich díla nejsou komerční a pro-
pagují kulturní dědictví jednotlivých stá-
tů. To je určitě pozitivní faktor. Dostává 
se festivalu od kompetentních míst u nás 
podpory, kterou by si zasloužil?
Rozpočet festivalu je velmi skromný, 
na odbornou část přispívá Ministerstvo 
kultury, na doprovodný program pro veřej-
nost Kraj Vysočina a agentura CzechTou-
rism. Tyto dotace pokryjí podstatnou část 
nezbytných nákladů. Samozřejmě, pokud 
by byla podpora vyšší, mohli bychom si 
dovolit více festivalových hostů – fi lmo-
vých tvůrců a pestřejší doprovodný pro-
gram. V současné ekonomické situaci, 
kdy mají fi nanční potíže mnohem věhlas-
nější festivaly, jsme spokojení s tím, že 
Arts&fi lm pokračuje. Významně nám po-
máhají také tradiční sponzoři cenami pro 
vítěze, tiskovinami atd. Velkým podporo-
vatelem je ředitel festivalu dr. Schütz a je-
ho agentura Avant Promotion, která fes-
tival s Městem Telč spolupořádá a pro 
festival pracuje zdarma.
Zmínila jste novinky v organizaci festiva-
lu a v doprovodném programu. Upřesní-
te je?
Novinkou je spolupráce se Střední umělec-
koprůmyslovou školou Jihlava - Helenín, 
sklářskou fi rmou BROKIS a telčským pa-
mátkovým ústavem. Ústředním tématem 
výstavy v Městské galerii Hasičský dům 
a odborné části doprovodného programu 
bude umělecké sklo a design. Přednášky, 
semináře a jedna z projekcí soutěžních fi l-
mů tentokrát proběhnou v sídle památkářů, 
v Lannerově domě.
Co se naopak nezmění?
Těší nás, že hlavním hostem festiva-
lu bude opět pan režisér Vojtěch Jasný. 
Po dobu festivalu bude ve vstupní síni 
radnice projekce soutěžních fi lmů, do-
provodná výstava, na náměstí nás čeká 
stejně jako předchozí roky bohatý pro-
gram, módní přehlídka, zajímavé kon-
certy, besedy i soutěže. Věřím, že účast-
níci festivalu budou spokojení.
Zdánlivě je to předčasné. Festival skon-
čí 14 dnů poté, co vyjdou tyto TL. Kdy 
začnete přemýšlet o jubilejním, desátém 
ročníku?
To vůbec není předčasné. Mnohé pro 
příští rok se jistě domluví již během fes-
tivalu, většina žádostí o dotace se totiž 
podává již během léta či podzimu a to 
musí být již program hotový. Navíc 10. 
ročník, to je velká výzva.                  /z/

Arts&fi lm číslo devět

O festivalu s místostarostkou 
Hanou Müllerovou

Bude pokračovat obnova mariánského sloupu.                                 Foto: Tereza Jeníčková
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Veteránská revue a Folklor v máji

Foto na této straně: Ilona Jeníčková, Jiří Mátl a Jaroslav Šanda.
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22. června se v areálu zimního stadionu 
uskuteční již pátý ročník sportovně-hu-
debního festivalu bm(X)treme fest. Pro-
gram začíná již dopoledne sportovní částí. 
Diváci letos uvidí všechny BMX katego-
rie pod záštitou Českého poháru X Cup. 
Kategorie fl atland zde bude mít dokon-
ce mistrovství ČR! Kromě malých kol se 
představí i rideři na o něco větších freesty-
le MTB kolech. Z dalších extrémních 
sportů se návštěvníci mohou těšit na ska-
teboarding a trial. „Zájemci si budou mo-
ci zapůjčit a vyzkoušet jízdu na longboar-
du (speciální skateboard) či paddleboardu 
(upravené surfové prkno) na Ulickém ryb-
níku,“ prozradil hlavní organizátor Roman 

Pro mladé a odvážné. 
Festival bm(X)treme

Čermák. Hudební část festivalu proběh-
ne na dvou pódiích. „Na hlavním uvítá-
me vycházející hiphopovou hvězdu Pau-
lieho Garanda, punk-rockovou kapelu 
zakázanÝovoce a také třeba Afarastafy 
nebo The Prague Conspiracy. Na dru-
hém vystoupí DJe Nimand, DJe N’Zym 
a DJe Lucky Boy se směsí mnoha hu-
debních stylů. Vyvrcholením večerní čás-
ti budou zápasy v bahně jak odvážných 
dívek, tak chlapců,“ upřesnil hudební pro-
gram R. Čermák. Vstup na festival je přes 
den zdarma a večerní část je v předprode-
ji za 120 Kč a 200 Kč na místě.   Podle TZ
Více info na: www.bmxtreme.cz
www.fb.com/bmxtreme.czF

CO ZNAMENÁ ŽÍT? V TELČI PŘE-
CE DNESKA BÝT! Nápis, který zdobil 
fl ašinet jednoho návštěvníka, přesně vysti-
hl atmosféru celého dne. ● VÝROK DNE: 
Tolik lidí tady nebývalo ani na 1. máje. 
● O CO SE SNAŽÍME: Spojit v jeden 
celek výstavu a poutavý doprovodný pro-
gram. ● V ČEM JSME OJEDINĚLÍ: 
Nevybíráme žádné startovné, ani vstupné. 
Dokážeme celou obrovskou akci provést 
s minimálními fi nančními náklady, protože 
vše připravujeme sami, bez zapojení růz-
ných „parazitujících“ agentur. ● CO NE-
CHCEME: Dostat na náměstí exponáty 
milionových hodnot, které ukazují na sol-
ventnost majitelů. Milejší je nám vysta-
vovatel s 50 let starým spartakem, který 
vlastníma rukama vypiplal do posledního 
detailu. ● NEVĚSTY PŘEKVAPILY. Po-
děkování patří Jarce Klikové za módní pře-

Veteránská revue v glosách J. Holubce
hlídku historických svatebních šatů. Nejed-
na bývalá nevěsta měla při ní slzy v očích. 
Byl to jeden z vrcholů letošní revue. ● LE-
TADLA BYLA OPĚT UDÁLOST. Přelet 
stíhaček z 1. světové války - Morane Soul-
niera a Fokkera D8 byl jedním z vrcholů re-
vue. ● HODNĚ diváků přišlo v dobových 
kostýmech. To je také jeden z našich cílů. 
Chceme, aby se návštěvníci aktivně zapo-
jili do dění na náměstí. ● STÍN REVUE. 
Nepochopení písemné prosby majitelům 
civilních aut, aby na půl dne uvolnili parko-
vací místa před radnicí. Tak se plánované 
vystoupení velocipedistů ze Zbraslavi mu-
selo nouzově odehrát na silnici. ● PODĚ-
KOVÁNÍ patří pracovníkům Služeb Telč, 
kteří okamžitě po skončení akce, bez před-
chozí výzvy, přijeli uklidit náměstí.
Celý příspěvek Jiřího Holubce najdete v Lis-
tárně TL na www.telc.eu

Foto: Archiv Romana Čermáka

V neděli 19. května se rozezněl velký sál 
Kulturního střediska v Dačicích písnička-
mi tamního rodáka, hudebního skladate-
le, Vladimíra Fuky. Ten by se v sobotu 25. 
května dožil 93 let. O pozoruhodný večer 
se zasloužila Telčská dechovka pod vede-
ním kapelníka Evžena Mašáta. „Manželka 
skladatele, paní Ludmila Fuková, se roz-
hodla připomenout dílo svého manžela pro-
gramem Večer melodií Vladimíra Fuky. 
O nastudování vzpomínkového pořadu po-
žádala naši dechovku,“ vysvětlil v obsáh-
lém příspěvku pro TL Jaroslav Čajka st. 
Ten také pro koncert sepsal průvodní slovo 
a celý pořad uváděl. Vedle zpěváků Telčské 
dechovky Věry Svátkové, Ctibora Soukupa 
a Hany Šlechtové vystoupili v Dačicích ja-
ko hosté také Jaroslav Čajka ml. a Irena Fat-
rová. V jejich podání sálem zněly jak známé 
melodie, od Dačické polky až po Vyznání 
Telči, tak také ty méně známé. Telčskou de-
chovku si pro jubilejní koncert vybrala paní 
Fuková podle Jaroslava Čajky hned z něko-
lika důvodů. Na jejím prvním, v roce 2004 
vydaném CD, byly právě melodie Vladimí-
ra Fuky, kapela se skladatelem v dřívějších 
dobách úzce spolupracovala, a jistě i jeho 
vřelý vztah k Telči. O něm dodnes svědčí 
třeba spolupráce s Milošem Drdáckým st. 
při komponování zmíněného waltzu Vy-
znání Telči. Tím hlavním důvodem byla 
ale určitě současná odborná pověst Telčské 
dechovky a z ní pramenící jistota, že sou-
bor odehraje koncert na profesionální úrov-
ni. A to se také stalo. Svědčil o tom vesto-
je zpívající a skandující téměř zaplněný sál. 
V závěru příspěvku položil Jaroslav Čajka 
otázku, na kterou si sám částečně odpově-
děl: „Najde se někdo, kdo požádá Telčskou 
dechovku o reprízu úspěšného koncertu 
i v Telči? Jistě i zde by se našlo vděčné po-
sluchačstvo. Otázkou ale zůstává, kde kon-
cert uskutečnit.“
Celý příspěvek Jaroslava Čajky st. najdete 
v Listárně TL na www.telc.eu

Vyznání Telči v Dačicích
Telčská dechovka

V sobotu 25. května se telčský pěvecký sbor 
Smetana zúčastnil velkého pěveckého fes-
tivalu Dostalíkovo sborové jaro ve Velké 
Lhotě. Pořadatelem byl domácí sbor Festi-
via Chorus. Spolu s naším sborem Smetana 
na něm vystoupily sbory Primavera a Mla-
dost z Brna, Rosa aurea z J. Hradce, Musica 
Divina z Č. Krumlova a sbor z rakouského 
Groß Sieghartsu. Ve velké konkurenci skli-
dili telčští zpěváci a hlavně zpěvačky za-
sloužený úspěch.

Smetana na festivalu
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HRADEC KRÁLOVÉ
21. - 30. 6. Mezinárodní divadelní festival 
Divadlo evropských regionů - XIX. roč-
ník a Open air program 2013
Oslava divadla na všech scénách Klicpero-
va divadla a Divadla Drak a při venkovní 
produkci Open Air i v parcích, uličkách sta-
rého města a jeho zákoutích.
CHEB
2. 6. Chebsko pod vládou rodu Štaufů
Chebský hrad, 16 hod. - vernisáž ojedinělé 
výstavy v hradní kapli, jež je věnována vý-
znamnému rodu středověkých králů a císa-
řů. Výstava potrvá do 25. 8. 2013.
JINDŘICHŮV HRADEC
21. 6. Závěrečný koncert Jihočeského 
festivalu Concertino Praga
Kulturní dům Střelnice 
KUTNÁ HORA
22. - 23. 6. Královské stříbření
Každoroční gotická slavnost, připomínající 
slavné tradice královského horního města 
Kutná Hora. Na dva dny ožívá celé město 
i královské sídlo a mincovna ve Vlašském 
dvoře fi ktivním příběhem příjezdu a vzácné 
přítomnosti českého a římského krále Vác-
lava IV. s jeho dvorem. 
LITOMYŠL
13. - 30. 6. Mezinárodní operní festival 
Smetanova Litomyšl a Smetanova výtvar-
ná Litomyšl
POLIČKA
do 1. 9. Jiří Šalamoun a Maxipes Fík
Výstavní sály Městské galerie v Poličce
Výběr z výtvarné tvorby autora. Setkáte se 
i s Maxipsem Fíkem a dalšími postavička-
mi ze známých knih a příběhů. Chybět ne-
bude ani interaktivní koutek, včetně Fíko-
vy boudy.
TELČ
13. – 15. 6. Arts&fi lm 2013
Slavnostní zahájení Evropského fi lmového 
festivalu o umění a vernisáž výstavy „Myš-
lenka světlu – světlo myšlence“ ve čtvrtek 
v 17 hod. v Městské galerii Hasičský dům.
TŘEBOŇ
28. – 30. 6. Okolo Třeboně, 22. ročník hu-
debního festivalu
Vlasta Redl s kapelou, Jan Budař, Nezmaři, 
Folk team a další ...

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

stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Čtvrtek 13. 6.
17:00  Městská galerie Hasičský dům
  Slavnostní zahájení
  Vernisáž výstavy Myšlenka světlu - světlo myšlence ● BROKIS, s.r.o.,
  a Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín
19:00  náměstí - Módní přehlídka ateliéru Design oděvu SUPŠ 
  Jihlava-Helenín a módní návrhářka Jana Berg
20:00  Klub Evergreen Speciál ● Dasha & Jan Smigmator zpívají slavné 
  evergreeny, doprovází Swinging Quartet

Pátek 14. 6.
Semináře v Lannerově domě
9:30 – 11:00 Sklo a umění ● Minulost, současnost a budoucnost sklárny 
  v Janštejně – PhDr. Jitka Lněničková, Jana Berg 
11:00 – 12:00  20 let CzechTourism ● Města UNESCO a podpora cestovního ruchu
17:00 – 18:00  náměstí - Kapela Marathon Live Band, Start horkovzdušného balónu

Projekce
10:00 – 17:00  radnice Projekce I. soutěžních fi lmů Arts&fi lm
10:00 – 17:00  Lannerův dům Projekce II. soutěžních fi lmů Arts&fi lm

Sobota 15. 6.
Slavíme 20 let CzechTourismu na Arts&fi lmu

10:00 – 16:00 náměstí
Moderuje Alena Zárybnická a Pavel Klicpera

10:00   Začínáme s Alenou Zárybnickou a Pavlem Klicperou
10:15   Střípky fi lmového plátna a Vojtěch Jasný
  Vzpomínky na natáčení v Telči
10:45   Toulavá kamera s Ivetou Toušlovou
11:15   Komici na jedničku s režisérkou Alenou Činčerovou 
  a hercem Jiřím Lábusem
11:55   13. komnata live na Arts&fi lmu s Ivetou Toušlovou
12:30   Dobrou chuť, Česko – Pavel Klicpera a Zdena Kabourková – ČRo
  Vyhlášení soutěže Česká inspirace – města plná života
13:00  zvuková zkouška
14:00   Koncert kapely Jiří Schelinger Revival
15:00   Koncert skupiny Petr Novák Revival 
16:00   Závěr oslav 20 let CzechTourismu na Arts&fi lmu
10:00 – 16:00  Ochutnávka Arts&fi lmu 2013
  Kulinářská nabídka tradičních pokrmů z Vysočiny
10:00 – 16:00  radnice Projekce I. soutěžních fi lmů Arts&fi lm

Výstavy 
10:00 – 17:00  Galerie Hasičský dům Myšlenka světlu – světlo myšlence
8:00 – 17:00  radnice Kresby studentů SUPŠ Jihlava-Helenín
9:00 – 12:00 
a 13:00 - 17:00  věž sv. Ducha Jan Křen – Obrazy
  ● Keramika a design Střední keramické školy Bechyně

Arts&fi lm Telč 2013
13. - 15. června

Foto: Jarmila Karolína Riesová
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Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., je vedoucí lékař Centra alergologie 
a klinické imunologie pražské Nemocnice Na Homolce. Současně 
je také předsedou České společnosti alergologie a klinické imuno-
logie ČLS JEP.

Od největší státní loupeže peněž uplyne letos 60 roků. K 1. červnu 
1953 byla v Československu vyhlášena tzv. měnová reforma. Při-
pomínáme ji zápisem z městské kroniky. Je strohý a bez komentáře. 
V té době to nešlo ani jinak napsat. Tomu, jak byli všichni nadšeni 
a spokojeni, se autor zápisu Jaroslav Zapletal raději vyhnul.
Koncem května vznikly v našem městě poplašné zprávy, že dojde 
ke změně naší měny. Vyvolalo to nákupní horečku těch lidí, kte-
ří měli větší obnosy peněz. Důsledkem tohoto překotného vydává-
ní peněz a s tím spojené nárazovité nákupy působily obtíže v ply-
nulém zásobování obyvatelstva, a to i u zboží, jehož byl dostatek. 
Běžné sklady obchodů nestačily poptávce. Proto některé prodejny 
byly v posledních dnech května zavřeny. Dne 30. května odpoled-
ne oznámil rozhlas, že od 1. června bude provedena měnová re-
forma, a to: Každý občan do 300 Kč dostane v nových penězích 
1: 5 (tj. za pět dosavadních Kč dostane 1 Kč novou), ostatní pe-
níze se budou vyměňovat 1: 50 (tj. za 50 Kč dosavadních dostane 
1 Kč novou). Vklady ve spořitelně se přepočítávají takto: do 5 tisíc 
1: 5, od 5 do 10 tisíc 1:6,25; vklady od 10 do 20 tisíc 1:10, vkla-
dy od 20 do 50 tisíc 1:25, vklady nad 50 tis. 1 :30. Tak na příklad, 
kdo měl uloženo 5000 tis. Kč, přepočetlo se mu to na 1000 Kč, kdo 
měl uloženo 10 tis. Kč, přepočetlo se mu to na 1600 Kč atd. Vklady 
na vkladních knížkách vystavených po 15. květnu 1953 se měnily 
1:50. Pohledávky plynoucí z vázaných vkladů se ruší. Nebylo mož-
né z vázaných vkladů něco vybrati. Zároveň stanoveno, aby mzdy, 
platy, penze od 1. června se přepočetly 1:5, tj. sníženy na 1 pětinu.

1. června 1953 „padly“ peníze
60 roků od největší peněžní loupeže

V neděli 16. června zavítá do kostela Jména Ježíš ojedinělý kul-
turně-společenský projekt - slovem a hudbou PROTI NESVO-
BODĚ. Spojené chrámové sbory z Třebíče, Náměště n.O., Velké 
Bíteše a Rokytnice n.R. slaví ve všech místech, kde vystoupily 
s Truvérskou mší Petra Ebena a literárně-hudebním pásmem 
Popelka Nazaretská Václava Renče (slova) a Víta Petrů (hud-
ba), zasloužený úspěch. Autor projektu Karel Tomek pro TL 
uvedl: „Truvérská mše pro sóla, sbor, zobcové fl étny a kytary je 
velmi vyhledávaným a oblíbeným dílem zejména mladými hu-
debníky. Druhá část koncertu patří Popelce Nazaretské. Jedná se 
o básnickou skladbu, která vznikla v nesmírně tvrdých podmín-
kách za zdmi leopoldovské věznice... Hudbu k ní později složil 
v Telči známý lékař Vít Petrů.“ Jak ke zhudebnění básně Václa-
va Renče došlo, prozradil pro TL sám autor hudby: „V 70. letech 
jsem vedl chrámový sbor mladých lidí v pražském kostele sv. Jo-
sefa na Malé Straně, říkali jsme si Malostranští usedlíci. Zpíva-
li a hráli jsme nejen klasiku, ale i moderní rytmické písně (tehdy 
to byla docela odvaha, stále jsme byli pod kontrolou StB). Pro-
blém jsme měli se sháněním not a materiálů. Tehdy se mi dosta-
la do ruky kniha V. Renče „Popelka Nazaretská“. Pokusil jsem se 
zhudebnit část textu, a jak mám nyní po létech ohlasy, povedlo se 
to. Tehdy jsem poslal V. Renčovi naši nahrávku na kazetě s dota-
zem, zda souhlasí s touto úpravou, a přišla kladná odpověď. Po-
tom jsem zhudebnil ještě několik desítek textů s náboženskou te-
matikou, jedním z autorů byl i telčský Karel Křížek, ale Popelka 
Nazaretská měla úspěch největší.“

PROTI NESVOBODĚ
O koncertu s Karlem Tomkem a Vítem Petrů

Organizátoři Noci kostelů připravili na sobotu 15. června netra-
diční zakončení zmíněné akce. Od 19 hodin příjemné posezení 
na hřišti u orlovny (kino). Účast přislíbili duchovní správci všech 
pořadatelských církví.

Závěr Noci kostelů. Netradiční

Cordial musica, o.s. ● Musica animato, o.s. 
● Římskokatolická farnost Telč

Koncert

PROTI NESVOBODĚ
slovem a hudbou

neděle 16. června v 15:00 hod. kostel Jména Ježíš

Petr Eben

Truvérská mše
Václav Renč, Vít Petrů

Popelka Nazaretská
Účinkují:

Chrámové sbory Serafi n, Třebíč - Jejkov ● JAS, Náměšť n.O., 
● Bítešská schola, Velká Bíteš ● ROSA, Rokytnice n. R. 

● doprovodný orchestr 
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V letošním školním roce dosáhli studenti 
GOB, chemici, opravdu mimořádného vý-
sledku. V rámci chemické olympiády zví-
tězili ve třech ze čtyř soutěžních kategorií. 
Takový úspěch v historii chemických olym-
piád škola nepamatuje. Jiří Janek ze sep-
timy zvítězil v krajském kole a obsadil 14. 
místo v republikovém kole. Navíc se umís-
til v první desítce celostátního soustředě-
ní, které se konalo jako příprava na mezi-
národní chemickou olympiádu. Jiří Rudolf 
(tercie) zvítězil v krajském kole v kategorii 
D. Stejně skvělého umístění dosáhl Martin 
Tůma v okresním kole.
Všechny úspěchy studentů v chemických 
olympiádách za téměř 20 let najdou zájemci 
na www.gymnsostelc.cz v sekci chemie.

Mgr. Pavel Macků, Mgr. Ladislav Tůma

Chemici GOB 
na výbornou

Martin Tůma, Jiří Rudolf a Jiří Janek.
Foto: Pavel Macků

Ve středu 15. května proběhla v Telči, stej-
ně jako v celé republice, sbírka Ligy proti 
rakovině. Žáci Základní školy v Masaryko-
vě ulici prodávali květ Měsíčku lékařské-
ho, který je symbolem sbírky. Podařilo se 
jim vybrat úctyhodnou částku, 16 020 Kč. 
Letošní sbírka byla zaměřena na nádoro-
vé onemocnění tlustého střeva. Poděková-
ní patří nejen všem, kdo přispěli, ale také 
žákům, kteří pro sbírku prodávali kytičky.

Alena Poláková

Květinový den. Proti rakovině

přijímá nové členy od 6 do 9 let
Dětský pěvecký sbor při ZUŠ Telč TELČí-
sílka zkouší každé pondělí od 14.30 do 15.15 
hod. v sále ZUŠ v Telči. Školné 300 Kč 
za pololetí, zdarma pro žáky ZUŠ, kteří hra-
jí na nástroj, dochází na sólový zpěv nebo 
jsou žáky výtvarného oboru. Vedení sboru 
– sbormistr Mgr. Pavel Salák, hlasový po-
radce Mgr. Eva Pavlíková, Ph.D., a na klavír 
doprovází MgA. Veronika Landecki.

Mgr. Pavel Salák, pavel.salak@centrum.cz

TELČísílka – přípravný sbor

V dubnu zahájila ZŠ Hradecká práce na pro-
jektu Školní zahrada- místo pro poznávání. 
Během projektu vznikne na školní zahradě 
učebna v přírodě, která bude sloužit primárně 
k výuce ekologických seminářů, přírodověd-
ných předmětů a při činnosti kroužků. Stáva-
jící zahrada bude přestavěna na malé školní 
arboretum, kde bude vybudován zahradní al-
tán pro výuku a naučná stezka.

M. Remešová, ředitelka školy

Zahrada bude opět zahradou

Představujeme kroužky DDM

V letošním školním roce byl otevřen zce-
la nový kroužek Tvůrčí psaní, který byl 
přijat s velkým zájmem. Každý pátek 
od 14 do 15.30 hodin se v něm scházejí 
nadšenci psaného slova a snad i budou-
cí básníci, spisovatelé a žurnalisté, aby 
pod vedením Mgr. Marty Veselé-Jirou-
sové rozvíjeli své literární nadání a po-
stupně pronikali do složitého labyrintu 
literárních postupů a útvarů. V kroužku, 
který je zároveň školou básnické techni-
ky, se mladí adepti literárního umění učí 
zvládat různé básnické formy, hledat ces-
ty k inspiraci a též do sebe „vtahují“ po-
třebného ducha poetiky, který dělá umě-
ní uměním. Jako ochutnávka plodů jejich 
tvůrčí činnosti může posloužit následují-
cí ukázka  prvotiny Jany Hejčové psaná 
formou japonského verše „haiku“:
Do rána mdlého
s očima slepenýma
s nadějí vkročit

Tvůrčí psaní

20. dubna se členové včelařského krouž-
ku DDM zúčastnili oblastního kola sou-
těže „Zlatá včela“. Ve velké konkurenci 
co do kvality i počtu účastníků se umís-
tili do 13. místa. Na stupních vítězů stá-
li Jiří Tomandl, v kategorii 1. – 5. třída 
- 3. místo a Pavla Přibylová v kategorii 
6. – 9. třída 1. místo.
Za tradičně dobrým výsledkem je zodpověd-
ná příprava soutěžících pod vedením RN-
Dr. Pavla Macků.

Včelaři DDM uspěli

Maxwell, Robin: Tajný deník Anny Bo-
leynové; Bednařík, Petr: Dějiny českých 
médií; Pavlovský, Pavel: Soudní psychi-
atrie a psychologie; Slouka, Jiří: Mari-
ánské a morové sloupy Čech a Moravy; 
Svačina, Štěpán: Jak na obezitu a je-
jí komplikace; Pinske Jörn: Jak pečovat 
o své orchideje; Vybíhal, Jiří: Třešť 1945

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky Knihovny UCT
Všechny dobré zásady byly již v knihách 
napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit.

Blaise Pascal
Beletrie - Hodgkinson: Britannia Road 22; 
Lyndon: Cesta sněžných ptáků; Whitton: 
Císařova hvězda; Veselá-Jirousová: Děti 
deště; Dirie: Květ pouště; Kubátová: Léta 
s Hubertem; Plaidy: Ludvík Milovaný; Si-
mons: Měděný jezdec; Carr: Městečko Vir-
gin River; Fossum: Provokatér; Theorin: 
Skrýš; Slaughter: Zběsilost; Follett: Zima 
světa; Steel: Zrada; Erbenová: Životy Evy 
L.; Vondruška: Přemyslovská epopej III
Dětská - Peroutková: Anička a cirkus; 
Kinney: Deník malého poseroutky. Pá-
té kolo u vozu; Riordan: Kronika Carte-
ra Kanea. Rozhodující bitva; Martišková: 
Nikdy neříkej nikdy; Dahl: Prevítovi

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Nové knihy městské knihovny

Změna půjčovní doby 
městské knihovny 
i Knihovny UCT

červen až srpen
Po, St 8.30-12.00   13.00-17.00

Pá 8.30-12.00

Jaká jména dostaly v Telči děti narozené 
v roce 2012? Narodilo se jich 54, 30 chlap-
ců a 24 děvčat. Přehled jejich jmen pro TL 
zpracovala Eva Líbalová z odboru vnitř-
ních věcí radnice. Ve městě nově potká-
váme tři Filipy a Lukáše a dva Vojtěchy, 
Tomáše, Jakuby a Matyáše. Ke dvěma po-
sledním mají hodně blízko i jeden Jakub 
Dan a Mathias. Dále máme jednoho Da-
niela, Dominika, Huga, Jiřího, Marka, Ma-
těje, Maxima, Maxmiliána, Philipa, René-
ho, Rostislava, Tadeáše, Tobiase a Viktora. 
Tři děvčata dostala jméno Kateřina, dva-
krát Karolína a Laura. Jen po jedné pak 
máme Adélu, Agátu, Amálii, Danielu, Evu, 
Hanu, Kristýnu, Lucii, Markétu, Matyldu, 
Nelu, Simonu, Šárku, Terezu Viktorii, Te-
rezii, Veroniku a Zuzanu

Jména, která „letí“
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Známe to nebo si to pamatujeme všichni. 
Při prohlídce památkových objektů, mu-
zeí a jiných expozic napomínání „nesahejte 
na exponáty“ či nápisy v podobném duchu. 
V novém naučném centru telčského památ-
kového ústavu, které bylo otevřeno v pátek 
3. května, platí opak. „Co nejvíce si osahej-
te minulost!“ Cílem centra je přiblížit dě-
tem historii zábavnou formou. „Opravdu 
chceme, aby si všechno vyzkoušely a osa-
haly,“ říká ředitelka NPÚ v Telči Martina 
Veselá. Podle reakcí účastníků slavnostní-
ho otevření je velká pravděpodobnost, že 
zkoušet a osahávat historii budou rádi i do-
spělí. Co centrum nabízí? Repliky historic-
kých oděvů, které si budou moci malé pa-
rádnice přímo vyzkoušet. Pro kluky je pak 
připraveno téměř kompletní rytířské brnění. 
Samozřejmě opět k vyzkoušení. První den 

této možnosti neodolali jak starosta Roman 
Fabeš, tak senátor Miloš Vystrčil. „Drátě-
ná košile vážící 15 kg je podle mě ideální 
doplněk tréninkového oděvu pro nejedno-
ho sportovce (Jaromír Jágr na to již údajně 
přišel, pozn. red.), ale být v ní celý den, ohá-
nět se mečem...,“ kroutil nevěřícně hlavou 
starosta Fabeš. Atrakcí centra budou urči-
tě také repliky barokních zvukových strojů, 
které v tehdejších divadlech „vyráběly“ ilu-
zi krupobití nebo deště. „To podle náplně. 
Broky jsou na krupobití, písek na déšť,“ tr-
pělivě vysvětlovaly pracovnice NPÚ, které 
centrem první návštěvníky provázely. Sko-
ro věřím, že po výletu do centra nejeden 
kutil zkusí barokní zvukový stroj napodo-

Nesahej na to, tady neplatí 
NPÚ otevřel naučné centrum

bit. Centrum nabízí i další praktické pohle-
dy do života našich předků. Děti si mohou 
postavit za použití nefalšované malty ze 
zmenšených cihel středověkou zeď, složit 
vitráž okna či se seznámit s dobovým hygi-
enickým zázemím. Centrum připravuje ta-
kové programy, aby zde děti v rámci výu-
ky či školního výletu mohly prožít aktivní 
seznámení s historií, ve kterém na „nesahej 
na to“ není vůbec místo. „Takhle nějak si 
představuji výuku dějepisu. Věřím, že dě-
ti o svých zážitcích budou vyprávět doma 
a vyprovokují tak k návštěvě památkových 
objektů i své rodiče,“ poznamenal v závě-
ru prohlídky Miloš Vystrčil. Generální ředi-
telka NPÚ Naděžda Goryczková, která by-
la otevření centra také přítomna, na otázku, 
co si její instituce od otevření edukačních 
center, kterých bude šest v celé republi-

ce, slibuje, odpověděla: „Především chce-
me vzbudit zájem o české kulturní dědictví 
již u mladé generace. Pokud má být naše 
snaha úspěšná, musíme pro to použít zce-
la nové formy, které ukazuje právě telčské 
centrum. Myslím, že je zajímavě vybavené, 
a tak jen lituji, že něco podobného neexis-
tovalo v době, kdy jsem jako malá v Telči 
u dědečka trávila prázdniny.“                  /z/

Brnění pro starostu?                                                                           Foto: Miroslav Brzek

Zámek připravuje
4. 7. až 7. 7. Řemeslné trhy

23. 7. až 4. 8. Výstava fuchsií
26. 7. až 11. 8. Historický šerm

Národní památkový ústav v Telči zahá-
jil v dubnu přípravy dvouletého projektu 
„Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci 
celoživotního vzdělávání v oblasti obno-
vy a trvale udržitelného rozvoje kultur-
ního dědictví“. Projekt bude fi nancován 
z prostředků EU a státního rozpočtu. V je-
ho rámci se především uskuteční výuka 
pracovníků zabývajících se obnovou kul-
turních památek a předmětů kulturního 
dědictví. Účastníci se v ní seznámí s nej-
novějšími postupy v daných oborech, kte-
ré respektují  požadavky památkové péče. 
Program bude zahrnovat devět oborových 
modulů, každý v rozsahu 100 hodin vý-
uky. Ty budou rozdělené na teoretickou 
část a praktické semináře. Pilotní ověře-
ní vzdělávacího programu bude probíhat 
v průběhu příštího roku a zúčastní se ho 
90 zájemců. Předpokladem účasti v pro-
gramu je střední vzdělání s výučním lis-
tem nebo střední vzdělání s maturitou 
a trvalé bydliště či výkon práce v Kraji 
Vysočina. V prvním roce bude vzdělání 
poskytováno zdarma. Výzva k přihláše-
ní do kurzů bude vyhlášena na počátku 
roku 2014. Základní kurz bude určen 
pro vlastníky a správce památek. Pro-
fesní kurzy budou pro obory zedník/
omítkář, štukatér, kameník/dlaždič, truh-
lář, tesař, malíř a natěrač, kovář/zámeč-
ník a pokrývač. Více na stránkách NPÚ 
Telč, dotazy na severova@telc.npu.cz
(manažerka projektu).                  Podle TZ

Památkáři budou vyučovat

28. dubna skončila v Jihlavě česko-ně-
mecká fi latelistická výstava OSTROPA 
2013. Jednalo se o pátý výstavní projekt 
pod tímto názvem (první se uskutečnil 
v roce 1935 v Královci v tehdejším Prus-
ku) a jeden z největších fi latelistických 
podniků u nás v letošním roce. Mezi více 
než sto exponáty z Německa, Česka a dal-
ších evropských zemí měl telčský Klub fi -
latelistů velmi dobré zastoupení. Předseda 
klubu Ing. Bohuslav Makovička tradič-
ně uspěl s exponátem Poštovní historie 
jihozápadní Moravy, když navíc v mi-
mosoutěžní kategorii vystavoval druhý 
díl své pozoruhodné sbírky. V kategorii 
Tradiční fi latelie představil sbírku Košic-
ké známky další telčský fi latelista, Fran-
tišek Křesťan. Pozornost na výstavě bu-
dil mimosoutěžní exponát Předznámkové 
období poštovního úřadu v Jihlavě 1741 - 
1850 Jana Pelikána ze Želetavy. O úrov-
ni výstavy svědčí to, že dvě třetiny vysta-
vovatelů byly ze zahraničí.                   (z)

Na Ostropě byla Telč vidět
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S rodiči žije v Sedlejově, je žákyní 9. tří-
dy ZŠ Masarykova v Telči. Sólově zpívat 
začala před dvěma lety v telčské ZUŠ pod 
vedením Evy Pavlíkové a brzy prokáza-
la svůj nesporný talent. Mezi její úspě-
chy patří 1. místo v krajském kole v só-
lovém zpěvu, 6. místo v celostátní soutěži 
Slavíci ve školní lavici a 15. místo v ce-
lostátní soutěži Česko zpívá. Kromě zpě-
vu se věnuje divadlu a tanci, v okresním 

kole v recitaci získala také 1. místo. Pra-
videlně účinkuje na akcích ZUŠ, koncer-
tech, vernisážích. V rámci festivalu Kra-
jina hudby 2012 měla i svůj samostatný 
„minikoncert“. Své dosavadní úspěchy 
letos završila přijetím ke studiu na Praž-
ské konzervatoři v oboru populární zpěv. 
V Dotazníku představujeme čtenářům Iva-
nu Moravcovou (*1998).
Ivanko, gratuluji k přijetí na konzerva-
toř. Jaké byly přijímací zkoušky?
Trvaly dva dny. První den se konala zkouš-
ka ze zpěvu a tance a z hudební teorie. Kdo 
uspěl, postoupil do druhého kola. V něm se 
už zkoušel jenom zpěv a tanec. Měli jsme 
předvést choreografi i na libovolnou píseň.
Co bylo pro tebe u zkoušek nejtěžší?
Určitě čekání. Před komisí to bylo již dob-
ré. Nervozita ze mě spadla. Ale předtím 
jsem myslela, že uteču a řeknu, že jsem tam 
omylem.
Na co se v nové škole nejvíce těšíš?
Že budu dostávat známky za to, co mě baví 
a co dělám ráda. 
Existuje naopak něco, z čeho máš obavy?
Tak asi z prvního dne. Přece jen je to pře-
stup na jinou školu, do jiného prostředí, 
mezi jiné lidi. Myslím, že každý má tak tro-
chu strach, že nezapadne, že to nezvládne.
Jak vznikla myšlenka přihlásit se na 
konzervatoř?
Bylo to díky mé skvělé paní učitelce Evě 
Pavlíkové. Já jsem vlastně předtím, než mě 
oslovila, ani neuvažovala o takové dráze. 

Dotazník Ivany Moravcové
Někdy jsme zpívaly doma se sestrou, ale 
tím to končilo.
Co na tvůj úspěch říkali spolužáci?
Mám skvělé spolužáky. Jednou za mnou 
dokonce přijeli do Brna na soutěž, aby mě 
podpořili s mými učitelkami, paní Evou 
Zajíčkovou a Blankou Pařilovou.  Přivezli 
velký transparent, který nebylo možné pře-
hlédnout. Byla sranda. 
Tvůj oblíbený muzikál, vysněná role?
Popravdě řečeno se mi líbil snad každý 
muzikál, který jsem viděla. Ale asi nejvíc 
Carmen. A vysněná role? Liza Doolittlová 
z My Fair Lady. Letos jsem s jejím mono-
logem zvítězila na recitační soutěži v Jihla-
vě a postoupila do krajského kola.
Jak si v ideálním případě představuješ 
svou hudební budoucnost?
To kdybych pověděla, tak si pravděpo-
dobně řeknete: „Ta holka by se měla po-
stavit nohama na zem.“ Myslím, že mi bu-
de zatím úplně stačit, když budu studovat 
na škole, na kterou jsem chtěla, a půjde mi 
to. A dál se uvidí.
Hudební vzor, idol?
Lucie Bílá, Marta Jandová a Adele. Ale mým 
největším vzorem stále zůstávají rodiče.
Které předměty tě ve škole baví nejvíc?
Hudební výchova, čeština a dějepis a pak 
opravdu jen trochu angličtina.
Jiné koníčky, záliby?
Velice ráda tancuju, hraju divadlo a ráda píšu 
slohy jakéhokoli druhu. A s taťkou se učím 
karate a box. Jsem také hrozný knihomol.
Co právě čteš?
DIVERGENCI od Veronicy Rothové. Je 
to opravdu pěkná fantasy knížka. Vřele 
doporučuji.
Co ti udělá radost?
Když rozesměju svoje blízké a kamarády. 
Anebo taky růžička.
Jaké akce tě v nejbližší době čekají? Kdy 
tě naši čtenáři uslyší zpívat?
S paní učitelkou a s kamarádkou Jolankou 
Novotnou se chystáme na návštěvu Senátu, 
kde budeme zpívat dvě písničky. A také se 
těším na svůj koncert, který se bude konat 
8. června v koncertním sále ZUŠ v Telči. 
Budu moc ráda, když přijdete.                 /h/

ZUŠ Telč pořádá

Pěvecký koncert 

Ivany Moravcové
sobota 8. června v 19 hodin

Koncertní sál ZUŠ

Školní rok 2012/13 můžeme považovat 
za jeden z nejúspěšnějších v celé téměř 
pětašedesátileté historii školy. Tři přija-
tí žáci ke studiu hudby na konzervato-
ři v jednom školním roce – to se podaři-
lo poprvé. I poměrně krátký čas potvrdil 
správnost rozhodnutí podporovat pěvec-
ké oddělení a zřídit výuku hry na varha-
ny, stejně tak jako „šťastná ruka“ při vý-
běru mladých učitelů pro výuku těchto 
předmětů. Pan učitel Pavel Salák připra-
vil dvě studentky k přijímacím zkouškám 
na varhany. Ludmila Nechvátalová by-
la přijatá na Konzervatoř P. J. Vejvanov-
ského do Kroměříže a Eliška Prknová 
na Konzervatoř v Českých Budějovicích. 
Eliška je absolventkou hry na klavír u pa-
ní učitelky Jitky Svobodové, která má též 
velkou zásluhu na její přípravě. Z pěvec-
kého oddělení nám velkou radost uděla-
la Ivana Moravcová ze třídy paní uči-
telky Evy Pavlíkové, která byla ve velmi 
silné konkurenci přijata na Pražskou 
konzervatoř. Tradiční úspěšnost u při-
jímacích zkoušek výtvarného oboru po-
tvrdily studentky Klára Brychtová a Si-
mona Lazárková ze třídy paní učitelky 
Alice Grünwaldové, které byly přijaty 
na Střední uměleckoprůmyslovou školu 
Jihlava – Helenín.
V soutěžích ZUŠ si v tomto školním roce 
vedla nejlépe Veronika Krejčířová, stu-
dentka třídy paní učitelky Lenky Brázdo-
vé, která po řadě prvních míst v nižších 
kolech získala druhé místo v kole ná-
rodním.
Ředitelství školy děkuje také všem ne-
jmenovaným žákům, studentům, rodičům 
a učitelům za přípravu a účast na všech 
úrovních soutěží ZUŠ.

Lubomír Zadina, ředitel školy

Žáci ZUŠ úspěšní 

12. června uspořádá Kruh přátel hud-
by v 19 hodin v sále ZUŠ další koncert 
letošní sezóny. Vystoupí na něm trio 
ve složení Jiří Krejčí (klarinet), Jan Pě-
ruška (viola) a Miroslav Sekera (klavír). 
V náročném programu uslyšíme sonáty J. 
Brahmse Es - Dur č.1 pro violu a klavír 
a F - moll č. 2 pro klarinet a klavír. Dá-
le zazní díla R. Schumanna Marchener-
zahlungen a W. A. Mozarta Kegellstatt - 
Trio pro klarinet, violu a klavír.

Uslyšíme trio 
Krejčí-Pěruška-Sekera

KPH zve na koncert
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Starosta Třeštice Martin Kodys patří k hlasitým a fundovaným kriti-
kům administrace a účelovosti Evropských dotací. Vytrvale také upo-
zorňuje na diskriminaci malých obcí při jejich rozdělování. Připojil 
se proto i ke známé zlínské výzvě Evropské dotace přímo obcím, 
městům a jejich sdružením! Má pádné důvody: „U nás potřebuje-
me třeba opravit místní komunikace. Pro takový záměr je složité jak 
zpracovat podklady, tak vůbec najít vhodný dotační titul. Pro malé ob-
ce je navíc často neřešitelný problém předfi nancování akce. A tak re-
alizujeme místo toho projekty, které nutně nepotřebujeme. „Pro třeš-
tické zastupitele, a hlavně pro něj, tak bylo těžké rozhodování, zda 
se připojit k projektu Mikroregionu Telčsko na pořízení soch v člen-
ských obcích. Nakonec nová socha v Třeštici stát bude! Když se ptám, 
komu bude věnována, zazní překvapivá odpověď: „Vejtřasce. (Pra-
ga V3S).“ Po ní následuje logické a přitom originální vysvětlení.  

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Třeštice 1385 582 m n. m. 149

„To auto je národní fenomén. Zná ho každý Čech ve věku od 30 
do 80 roků. Vozil se na něm na školní brigády, nespočet hodin v něm 
strávil na vojně. Je jedno jestli v kabině nebo na korbě. Naši hasi-
či mají ve svém vozovém parku hned čtyři a stále jim dobře slouží. 
Socha vejtřasky bude ze dřeva od místostarosty R. Poledny. Bude 
sloužit jako trenažér pro naše malé hasiče. Prostě dětská prolézač-
ka.“ Třeštičtí tak dokazují, že tzv. akční umění, ve kterém se občan 
stává spolutvůrcem a uživatelem uměleckého díla, není jen teze vy-
kladačů uměleckých směrů v 21. století. Z odpovědi je také zřej-
mé, že s evropskou administrativou nemusíme jen prohrávat. Asi 
nejeden čtenář si povzdechne: „škoda, že takto nepřemýšlí ti naho-
ře!“ Trenažér pro hasičský dorost má v Třeštici opravdový smysl.

Zastupitelstvo obce: Martin Kodys, Radim Poledna, Ing. Josef Kuče-
ra, Luboš Papež, Miroslav Poledna, František Růžička, Zbyněk Vávra

Vždyť třeba na květnovou hasičskou soutěž do Bukové se odtud 
vypraví hned 8(!) družstev. Muži, ženy a několik mládežnických 
družstev. Otcové zakladatelé zdejšího hasičského sboru z roku 
1887 mohou být na své nástupce opravdu pyšní. Hasiči v Třeštici 

nejsou jen požární sport a zásahová jednotka. 
Hokejový oddíl HC SDH Třeštice již 13 se-
zón reprezentuje obec v hokejových přeborech 
a v soutěži O pohár starosty Telče. Díky spo-
lupráci s vedením obce mají hasiči v nedávno 
zmodernizované budově obecního úřadu záze-
mí a vybavení, které jim mohou závidět i ně-
které profesionální jednotky. Vidět jsou i jin-

de, při opravách obecního majetku, údržbě fotbalového hřiště ap. 
„Než podstupovat martyrium s administrativou dotačních progra-
mů, je někdy snazší pozvat občany na brigádu a věc je vyřešena. 
U nás na ně přichází i maminky s kočárky. Takže mohu říci - účast 
od kojenců až po důchodce,“ věcně popisuje dění v obci starosta 
Kodys. Zajímavou historii má také vznik již tradičního květnového 
obecního pochodu na Javořici. „Když se jednou na zasedání za-
stupitelstva prořekl jeden zastupitel středního věku, že ještě nikdy 

Překvapí EU. Postaví sochu vejtřasce!
nebyl na Javořici, tak jsem nahlas prohlásil, že to se mému syno-
vi, kterému byly dva měsíce, nemůže stát. Bylo to v zimě. Počkali 
jsme do května a vydali se na Javořici. S kočárkem a dalšími obča-
ny. Letos půjdeme (19. 5.) již po osmé a bude nás okolo dvou sto-
vek. Jede doprovodné vozidlo s občerstvením, děti se mohou svézt 
ve speciálně upraveném žebřiňáku taženém párem koní. To je sta-

rost mého bratra,“ prozradil 
M. Kodys okolnosti vzniku 
další obecní tradice. Za samo-
zřejmost již považuje pouťový 
fotbalový turnaj. Letos bude 
v sobotu 15. června. Mezi de-
seti účastníky bude nejvzdále-
nější tým až z Chebu. Aleš Ří-
ha, který ho vede, hrál v mládí 
kopanou s Pavlem Nedvě-
dem. Pořadatelé turnaje věří, 
že na jednom z příštích se bý-
valý nejlepší fotbalista Evro-
py v Třeštici objeví. Problém 

je jen sladit konání turnaje s volným časem Pavla Nedvěda. U tak 
živé obce, jako je Třeštice, se málem nedostaneme na běžné zále-
žitosti. Vodovod, kanalizaci, plynofi kaci považuje starosta za tako-
vé samozřejmosti, že o nich ani nemluví. Říká, že je to dílo jeho 
předchůdců a dodává: „Za to, že se do nich pustili, jim můžeme jen 
děkovat.“ V této části rozhovoru se může oprávněně pochlubit po-
zoruhodným demografi ckým vývojem své obce. Za poslední tři ro-
ky se v Třeštici zvýšil počet obyvatel ze 113 na 149! Díky dalším 
novostavbám rodinných domů na parcelách, které obec připravila, 
očekává další nárůst populace. Okolní města mohou takový vývoj 

jen závidět. V investicích se Třeštice pod vedením Martina Kody-
se opravdu „rozjela“. Přestavba obecního úřadu na obecní dům se 
zázemím pro hasiče přišla na téměř 8 mil. Kč, oprava místních ko-
munikací, veřejného prostranství a nákup techniky na údržbu zele-
ně na dalších 5 mil. Kč.                          (pokračování na straně 16)

Dnes představujeme: Třeštici

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 6/2013           List MAS Telčsko
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Mikroregionální střípky

Třeštice
15. 6. Tradiční fotbalový turnaj v malé ko-
pané – Memoriál Ládi Tušera – od 8.00 
hod., po celý den výborné občerstvení a zá-
bava, od 20.00 hod. pod širým nebem taneční 
zábava, hraje Vzhůru a níž.
Radkov
21.6. Hry bez hranic. Již třetí ročník zábav-
ného dopoledne. Letos na téma „odpady“. 
Bohuslavice
Dětský den se koná 30. 6. od 13:00 hod. 
v areálu jezdeckého centra v Bohuslavicích. 
Pro děti jsou připraveny soutěže včetně od-
měn, svezení na ponících a oslících zdarma. 
Občerstvení zajištěno. Návštěvníci se můžou 
těšit na selátko na rožni. Vstup zdarma.

Kompostéry jsou rozebrány
Mikroregion Telčsko oznamuje, že všechny 
volné kompostéry již mají své majitele. 

Dokončení z předchozí strany

Překvapí EU. Postaví...

Opravte si

V představení Dyjice v minulém čísle TL 
vyšly v tabulce základních údajů míst-
ních částí přehozená data Stranné a Roz-
síček. Pozorný čtenář si záměny řádků už 
jistě sám všiml.

Dyjice, Dyjička...

K tomu splátky za plynofi kaci, oprava kap-
le sv. Antonína, nákup vybavení pro hasiče, 
oprava památkově chráněné zvonice, kte-
rá je dominantou obce... V období realiza-
ce zmíněných velkých projektů se Třeštice 
se svými dluhy dostala v žebříčku zadlu-
ženosti ve své kategorii na 5. místo v re-
publice. Zodpovědným hospodařením a dí-
ky pomoci všech občanů, bude ale již tento 
měsíc bez dluhů! „Jednou budeme s úsmě-
vem vzpomínat,“ napsal v jedné zprávě 
starosta Kodys. V rozhovoru nemůžeme 
vynechat historii, i když v Třeštici nad ní 
současnost jednoznačně dominuje. I tady 
má Martin Kodys jasno: „V okolí hradu 
Roštejna vzniklo několik vesnic. Třeštice 
je nejstarší, původně se jmenovala Střežo-
vice - strážní ves. Dala také jméno Třeštic-
kému potoku. Těm, co tady bylo zima, ode-
šli po jeho toku níže a založili Třešť. Pak 
změnil jméno i potok.“ Že to bylo asi tro-
chu jinak? Já panu starostovi věřím. První 
třeštický kronikář se jmenoval Martin Ko-
dys a byl to jeho pradědeček!                 /z/

MVDr. Petr Hawerland se zabývá cho-
vem koní plemene Americký Quarter-
horse. Ti patří k nejklidnějším plemenům 
na světě. Původně byli vyšlechtěni pro 
práci s dobytkem, dnes se využívají ja-
ko poslušní a ovladatelní koně na vyjížď-
ky. V roce 2004 zakoupil chovatel zce-
la zdevastovaný objekt bývalého kravína 
v Bezděkově.
Postupnou rekonstrukcí vzniklo sportovní 
zařízení pro jezdecký sport, sestávající ze 
stájí pro 65 koní, jezdecké haly, ubytova-
cí kapacity pro 50 hostů, společenské míst-
nosti, restaurace a wellness. Objekt se stal 
pilotní stanicí koňské stezky Vysočinou. 
Majitel spolu s jezdeckým oddílem, kte-

Boxy pro koně v Bezděkově 
Představujeme projekty MAS Telčsko

rý na stejném místě zajišťuje péči o koně, 
pořádají i kurzy a závody pro majitele ko-
ní. V době konání těchto akcí, a především 
v sezóně, kdy sem přijíždí množství jezd-
ců, je potřeba cizí koně ustájit, a to oddě-
leně od domácích koní z důvodu snížení ri-
zika nákazy. Proto zde byly pořízeny lehce 
smontovatelné a přenosné boxy. Ty budou 
moci využít i ostatní majitelé koňských fa-
rem a jezdecké oddíly v rámci MAS Telč-
sko pro jimi pořádané akce.
Realizace projektu byla dokončena minulý 
měsíc. Celkové výdaje dosáhly téměř 445 
tis. Kč, z čehož je dotace 224 100 Kč.

Eva Skálová
manager MAS Mikroregionu Telčsko

Foto: Petr Hawerland

Musíte přijet do Hodic vlakem a nepřehléd-
nete ho. Přímo v nádražní budově a v jejím 
okolí je malé muzeum místní dráhy Koste-
lec - Slavonice. Jeho duchovní otec Jiří Ho-
loubek shromáždil spoustu exponátů, které 

Hodice: Expozice místní dráhy Kostelec - Slavonice 
Region Renesance představuje svá muzea

kdysi byly na železnici „doma“: pracovní 
pomůcky a nářadí železničářů, ale také ra-
zítka, odznaky a písemnosti. Pokud ho za-
stihnete, určitě se zdržíte. Historky o životě 
na železnici a se železnicí stojí za to.
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• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstve-
ných matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích plachet na přívěs-
né vozíky. Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 
567 219 040.

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

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

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna na Myslibořské ulici v Telči, výuka a vý-
cvik na osobní automobil a všechny skupiny motocyklů. Info na tel. 607 185 517, www.
autoskolaekol.wz.cz

• Přijmeme pracovníky se znalostí německého či anglického jazyka na obsluhu fréz. 
Znalost práce na PC výhodou. Životopisy s kontaktem zasílejte na joko.telc@tiscali.cz

• Prodám stavební rozvaděč na nohách ve velmi dobrém stavu, 4 zásuvky 400/230V, vč. 
revizní zprávy, cena 5000 Kč. Na požádání zašlu foto, email: xderj01@hotmail.com, 
tel. 723 922 229

• Rodina hledá pronájem v Telči – byt, rodinný domek. Tel. 606 210 112, 607 756 026.

• Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v Telči – ul. Furchova. Prostor – 60 m2 – vhod-
ný jako autodílna, sklad. Cena 3 000 Kč / měsíc. Info – tel. 603 236 669.

Malý oznamovatel

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Město Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 10,

588 56 Telč
vyhlašuje v souladu se zák. č. 128/00 

Sb. o obcích v platném znění, 
záměr města

Prodat bytovou jednotku č. 214/4  2+1 
o velikosti 68,50 m2 v domě čp. 214 
(část obce Telč – Staré Město, ul. Rad-
kovská) na pozemku parc.č. st. 801/2, 
včetně podílu na společných částech do-
mu a na pozemku parc.č. st. 801/2  vše 
v katastrálním území Telč, obci Telč, 
okres Jihlava.
Podmínky prodeje jsou zveřejněny 
na úřední desce a elektronické úřed-
ní desce na adrese: www.telc.eu/ured-
ni_deska
Bližší informace obdržíte na fi nanč-
ním odboru MěÚ Telč – kontakt-
ní osoba Ing. Lenka Komůrková, tel. 
567 112 451, 607 242 595, lenka.komur-
kova@telc.eu nebo na odboru rozvoje 
a územního plánování MěÚ Telč – kon-
taktní osoba Jiří Salus, tel. 567 112 424, 
724 802 382, jiri.salus@telc.eu.

Příjem nabídek do 12. 6. 2013
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Tak nám jezdí přes Telč Student Agency. 
Kdo nezná, je to autobusová linka z Brna 
přes Telč do Českých Budějovic. A komu 
jméno Student Agency nic neříká, je to 
autobus, kde si připadáte jako VIP ces-
tující. Poprvé jsem jela tímto autobusem 
asi před pěti lety z Brna do Prahy. Z vy-
právění jsem věděla, že tam podávají ká-
vu, časopisy a můžete koukat na fi lmy, 
které vám zkrátí cestu. Takto vyzbroje-
na jsem dělala, že je to naprosto samo-
zřejmé, všechny ty nadstandardní služ-
by, a v duchu jsem vzpomínala, jak jsem 
před mnoha lety jezdila do Brna a stála 
třeba celou cestu, nebo když jsem měla 
štěstí, seděla na schůdkách, pokud mne 
štrúdl lidí nenacpal úplně dozadu. Tak-
že nyní sedím, mám své místo, nikdo zde 
nestojí, protože uličkou prochází usmě-
vavá slečna a nabízí vám noviny, časo-
pisy, nápoje a občerstvení. Není to letuš-
ka, protože neletíme, ale jedeme. Takže 
od slova jet by se pěkně česky dala ozna-
čit jako jetuška, ale zřejmě se to neujme 
a dále se těmto slečnám bude říkat podle 
pracovního zařazení průvodkyně a mla-
dým mužům průvodce. Vybavení v au-
tobusu je rok od roku dokonalejší, stá-
le jsou v ceně jízdenky noviny, časopisy 
a káva, ale již se nedíváte na fi lm, kte-
rý je pro celý autobus stejný, ale v opě-
radle před vámi je obrazovka, kde si sa-
mi zvolíte, na co se chcete dívat nebo co 
budete poslouchat. Dostanete sluchátka, 
která, pokud máte štěstí, fungují. Když 
jsem je měnila potřetí, uvědomila jsem 
si, proč zkušenější cestující vytahova-
li sluchátka vlastní, ale to je tak jediný 
nedostatek. Na malý počítač před sebou 
jsem nebyla připravena, tak jsem nená-
padně koukala na sousedku, jak si bu-
de počínat, abych si uměla aspoň obra-
zovku zapnout. Po chvilce rychlokurzu 
jsem si dokázala pustit fi lm, poslouchat 
písničky nebo sledovat zprávy. Při cestě 
zpátky jsem to již učila paní, která seděla 
vedle mne a jela „Studentem“ zřejmě po-
prvé. Povzbuzena svým úspěchem, pusti-
la jsem se do nějaké počítačové hry, ale 
po chvilce jsem tuto marnou snahu opus-
tila. Asi si budu muset připlatit ještě pár 
jízd. Až pojedu z Telče do Brna, jsem ta-
ké strašně zvědavá na slečny, které pluly 
v autobuse po dálnici jako baletky. V za-
táčkách na trase Telč - Brno to bude asi 
samá pirueta. Tak prosím, připoutejte se, 
právě startujeme.

Na cestě

Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Na otázku, kteří z mladých telčských vý-
tvarníků představí v Senátu svá díla, od-
pověděl TL ředitel ZUŠ Lubomír Zadina: 
„S paní učitelkou Alicí Grünwaldovou jsme 
vybrali jak práce starších žáků (19 let), tak 
mladších. Z první skupiny budou vystavovat 
kresby na papíru formátu A1 Marie Maří-
ková, Alena Urbánková a Lucie Skálová. 
Práce druhé skupiny (14 - 17 let) jsou inspi-
rovány fi lmem Až přijde kocour. Všechny 
jsou vytvořeny akrylovými barvami na plát-

Telč - fi lmová hvězda. Představí se v Senátu. 
ně. Návštěvníkům výstavy se představí šest 
autorů, vlastně autorek: Jana Matoušková, 
Karolína Mrázová, Markéta Zemková, 
Tereza Heralecká, Kateřina Šindelková 
a Hana Říhová.“ Škola vypravuje na slav-
nostní vernisáž autobus pro žáky a jejich 
rodiče, vlastní prezentaci a samozřejmě ta-
ké hudební vystoupení. „Pro případ nemoci 
připravujeme dvě varianty hudebního pro-
gramu, proto raději neuvedu jména vystupu-
jících,“ uvedl ředitel školy Zadina.           /z/

Když jsme vloni informovali, že se pa-
mětní deska ak. malíře Františka M. Nágla
umístěná v trávníku u horní kašny na ná-
městí neztratila, ale prochází renovací, 
padl také slib jejího vrácení na původní 
místo na počátku letošní turistické sezó-
ny. Ta je již v plném proudu a připomínka 
tragicky zemřelého malíře v Osvětimi stá-
le na náměstí chybí. Organizátor renova-
ce pan Antonín Bína odložil její navráce-
ní na dobu, kdy bude dokončena ohlášená 
revitalizace zeleně u kašny. Ta ale podle 
vedoucího odboru rozvoje MěÚ Vladi-
míra Švece proběhne až letos na podzim. 
Pokud se tedy nenajde konstruktivní řeše-
ní, bude deska celý rok na náměstí chy-
bět. Desku pořídilo v roce 2002 občanské 
sdružení Phoenix a umístilo ji v místech, 
kde F. M. Nágl před deportací do kon-
centračního tábora často maloval. V krát-
ké době se stala trvalou součástí náměstí 
a nevšední připomínkou holocaustu. Zmi-
ňují ji proto jak propagační materiály, tak 
obrazové publikace, které o Telči v po-
slední době vyšly.                                 /z/

Zatím bez Náglovy desky

Hornorakouská zemská výstava 2013, 
která se koná od dubna do počátku listo-
padu v Českém Krumlově, Vyšším Bro-
dě, Bad Leonfeldenu a ve Freistadtu, je 
vlastně replikou úspěšného projektu z ro-
ku 2009, kdy Rakušané poprvé opusti-
li se svými tradičními zemskými výsta-
vami svou zem a část jí tehdy umístili 
do Telče. Ani na té současné Telč nechy-
bí. V Bad Leonfeldenu si návštěvníci 
mohou, v rámci expozice věnované dě-
jinám lékařství a péče o zdraví, prohléd-
nout vybavení telčské jezuitské lékárny. 
„Malovanou lékárnickou skříň a šest lu-
bových krabic na léky jsme organizáto-
rům výstavy zapůjčili na jejich přímou 
žádost. Oba exponáty je zřejmě zauja-
ly na zdejší výstavě před čtyřmi roky,“ 
uvedla pro TL vedoucí telčského muzea 
Helena Grycová Benešová.                  /z/

Jezuitská lékárna 
nás reprezentuje na HZV

Proč se také podívat na Horno-
rakouskou zemskou výstavu

Zámecká galerie: Jak se budí princezny
Výstava originálních kostýmů a rekvizit a také ukázka práce maskérů, kostymérů 

a rekvizitářů ze známé fi lmové pohádky natáčené v Telči. Připomeňte si slavnou roli 
sluhy Matěje v podání Vladimíra Menšíka, když byl také medvědem!
Zámecká galerie je otevřena každý den mimo pondělí 9 až 17 hodin.

Foto: Lucie Norková
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Letošní duben proběhl celkem spořáda-
ně a nenaplnil tak pověst nositele aprílo-
vého počasí. V něčem si však přece jen 
trochu zaskotačil. Na jarní měsíc byl po-
někud suchý a před koncem měsíce to 
teplotně trochu přepálil. Nyní ale po po-
řádku. Do 8. dubna ještě převládalo 
spíše zimní počasí. Na zemi ležela ně-
kolikacentimetrová sněhová pokrývka, 
která ale postupně ubývala na nesouvis-
lou, až zmizela úplně. Převažovala zata-
žená obloha se slabými sněhovými sráž-
kami, denní maxima byla jen mezi nulou 
a +6°C a noční minima klesala do -4°C. 
Od 9. dubna se už prosadilo jaro. Ob-
lačnost se častěji protrhávala a sluníč-
ko bylo znát. Maximální denní teploty 
se pozvolna zvedaly, nejprve na hodnoty 
kolem 10°C a přibližně od 17. 4. se za-
čaly objevovat i dvacítky. Asi od 15. 4. 
už vymizely i přízemní mrazíky. Pokud 
se vyskytly srážky, byly už jen v tekuté 
formě a jen slabé. Kolem 25. a 26. 4. bylo 
velmi teplé období, kdy maximální tep-
loty dosáhly až 26°C. Bylo to poněkud 
prudké a bylo dobře, že koncem měsíce 
došlo přece jen ke korekci hodnot smě-
rem dolů. Takové prudké změny neděla-
jí dobře ani lidem, ani přírodě. 12. 4. se 
vrátil do Telče čáp, 29. 4. první vlaštov-
ky a 22. 4. zabouřila také první letošní 
klasická bouřka.
Měsíc hodnotíme srážkově jako silně 
podprůměrný (spadlo jen kolem 10 mm, 
tj. jen asi třetina dlouhodobého průměru), 
teplotně byl mírně nadprůměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Počasí v dubnu

Den DDM
neděle 2. června od 14 hod. 

náměstí před DDM

Na pódiu i v podloubí se představí všech-
ny kroužky. Budete mít také možnost za-
koupit výrobky některých kroužků. 

Zveme všechny rodiče i čtenáře TL.

Na sobotu 6. července připravuje o.s. Javoři-
ce kosení rašelinné loučky u Horního Mrzat-
ce. Více v příštích TL.
Informace na: www.osjavorice.webnode.cz
nebo tel. 602 725 509. Pořadatelé uvítají při-
hlášky předem na osjavorice@centrum.cz 
nebo tlf.

Bude se kosit loučka 
u Horního Mrzatce

Zámek, zámecká zahrada, park budou 
patřit 8. a 9. června Pohádkovému ví-
kendu. Program plný zábavy nejen pro dě-
ti připravilo vedení telčského zámku spo-
lečně se Studiem Barrandov, Domem dětí 
a mládeže, městem a Hitrádiem Vysočina. 
„Po celý víkend budou v Zámecké galerii 
probíhat komentované prohlídky výstavy 
fi lmových kostýmů a rekvizit pohádky Jak 
se budí princezny. Role průvodců se uj-
mou sami pracovníci barrandovských ate-
liérů,“ uvedl jednu z hlavních akcí Pohád-
kového víkendu kastelán Bohumil Norek. 
V zámeckém parku bude připraven pro dě-
ti Pohádkový park se soutěžemi. Inspira-
ci pro ně hledali pořadatelé opět v pohádce 
Jak se budí princezny. „Celý víkend bude 

Pohádkový víkend 
na zámku v provozu také fotokostymér-
na. Zájemci se budou moci vyfotografovat 
v historickém kostýmu a dobovém úče-
su na nádvoří i v zámecké zahradě,“ zve 
na Pohádkový víkend B. Norek. Děti urči-
tě zaujme i představení šermířských sku-
pin Taurus a Chuenta a divadelního spol-
ku Ampulka. V nedělním programu ožije 
také zámecká terasa. Bude patřit divadlu 
KUFR, v jehož podání uvidí děti žonglér-
ské představení Přednáška dr. Kuželky. 
Po jeho skončení bude následovat žong-
lérská dílna. Ta bude probíhat již i v neděli 
dopoledne. Program Pohádkového víken-
du začíná v sobotu i v neděli v 10 hodin 
a celý ho najdete na www.zamek-telc.eu

Podle TZ

Ilustrační foto

I letos se první květnový víkend konalo 
v zámeckém parku v Telči Vítání ptačího 
zpěvu. Poprvé v historii převažoval počet 
účastníků nad počtem pozorovaných druhů 
ptáků, a to v poměru 38:26. Vzhledem k to-
mu, že jaro přišlo později a stromy se ješ-
tě úplně neolistily, bylo možné pozorovat 
i méně nápadné druhy pěkně zblízka, jako 
třeba pěnici pokřovní. Známé ptačí hlasy 
se rozléhaly celým parkem a pravidelní ná-
vštěvníci této akce už dokázali sami určit, 
který opeřenec to zpívá. Ozvaly se i druhy, 
se kterými jsme se v parku na předchozích 
Vítáních nesetkali, jako např. budníček 
lesní a sojka obecná. Díky odchytu do sí-
tí se podařilo okroužkovat a ukázat účast-
níkům pěvušku modrou, pěnici pokřovní 
či pěnici černohlavou. Přesto však doslo-
va největší „peckou“ Vítání se stal slavík 
obecný. Zpívající samec slavíka se ozval 
až na úplný závěr akce. Jeho zpěv bývá 

Slavík po šestadvaceti letech 
Bylo Vítání ptačího zpěvu

velmi intenzivní a vyniká zejména v ti-
ché noci, kdy ho můžeme slyšet i na více 
než kilometr. Začíná různými fl étnovými 
hvizdy, které postupně zesilují a vrcho-
lí typickým slavičím tlukotem. Vzhledem 
k tomu, že se tento druh vyskytuje v niž-
ších nadmořských výškách, je jeho výskyt 
v nadmořské výšce 520 m n. m. výjimeč-
ným zážitkem. Navíc podle dostupných 
záznamů to vypadá, že naposledy byl sla-
vík v zámeckém parku zaznamenán v ro-
ce 1987, kdy dokonce následně vyhnízdil. 
Z toho vyplývá, že letošní záznam slavíka 
je prvním po 26 letech! Přestože byl zpí-
vající samec zřejmě protahujícím jedin-
cem, je možné, že se mu v telčském par-
ku či blízkém okolí podařilo omámit svým 
nádherným zpěvem protahující samičku 
a slavičí pár se pokusí v Telči zahnízdit. 
Proto při své jarní procházce nastražte uši 
a třeba budete mít štěstí.    Hana Uhlíková
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Přesně v polovině doby plánované na jeho 
realizaci je projekt Svazku obcí Železnice 
Kostelec - Slavonice DY-THA rail. Projekt 
si klade za cíl přivést na zdejší železniční 
trať více turistů, nabídnout jim atraktivní 
expozice a také třeba služby pro cyklotu-
risty. Na aktuální novinky v jeho přípravě 
jsme se zeptali předsedy svazku senátora 
Miloše Vystrčila: „V Telči byl vybrán zho-
tovitel depa pro umístění historické vlako-
vé soupravy, která bude součástí expozice 
o trati Kostelec - Slavonice. Věřím, že vše 
dobře dopadne a ve druhé polovině prázd-
nin budu moci pozvat veřejnost na její 
slavnostní otevření. Samozřejmě, že i letos 
se uskuteční oblíbené jízdy parního vlaku. 
Mohu prozradit, že budou nejen v létě, ale 
máme v plánu uskutečnit také dvě v před-
vánočním období.“ V rámci projektu byla 
již vloni otevřena stálá výstava vojenských 
modelů v prostorách výpravní budovy vla-
kového nádraží v Třešti. Ve Slavonicích 
a v Dačicích vyrostou v areálech vlako-
vých nádraží zázemí pro cykloturisty. Pro-
jekt také počítá s pravidelnými jízdami 
historického vlaku, které budou doplně-
ny kulturním programem. Do konce srp-
na příštího roku by se mělo takových jízd 
uskutečnit na dvě desítky. „O všech aktivi-
tách, které jsou spojeny s projektem DY-
-THA rail, budeme včas informovat jak 
v TL, tak na stránkách projektu www.po-
koleji.cz,“ dodal senátor M. Vystrčil.     /z/

DY-THA rail jede 
podle plánu

Senátor Miloš Vystrčil:

Pečujete o svého blízkého 
v domácím prostředí?

Sdílení, o.s., Vás zve na

Setkání pečujících

28. června v 16:00 hod.

Klub důchodců 
na poliklinice v Telči

Cyklus pravidelných setkání, jejichž cí-
lem je sdílení situací, výměna zkuše-
ností, informací a vytvoření bezpečného 
prostoru pro uvolnění. Prosíme Vás o ne-
závazné potvrzení účasti.

Sdílení, o.s.
Masarykova 330, Telč, tel: 775 574 977

sdileni.vachova@gmail.com

Více než 15 roků je stálicí mezi zaměstna-
vateli ve stavebnictví v telčském regionu. 
V loňském roce změnila Telč společnost SA-
TES výstavbou chodníků po celé Štěpnici, 
kanalizací v Tyršově ulici a nemalou účas-
tí na stavbě vědeckého centra Akademie věd 
v Batelovské ulici. Výčet staveb mimo re-
gion by zabral několik tiskových sloupců. 
V hlavní stavební sezóně zaměstnává společ-
nost 115 zaměstnanců. V červnu slavnostně 
otevře a představí veřejnosti své zdejší síd-

lo v Radkovské ulici. Zatím mu většinou ří-
káme bývalé ČSAD. To se ale brzy změní. 
Objekt prochází zásadní přestavbou a dostá-
vá nové využití. Nabízí se tak první otázka 
na ředitele fi rmy pana Ivo Šimka:
Neuvažujete, že areálu v Radkovské uli-
ci dáte i nový název? Třeba Obchodní 
centrum Staroměstská nebo Nákupní 
galerie SATES?
Zatím ne. Byl bych rád, 
kdyby si ho lidé, díky 
našim dobrým službám, pojmenovali sami.
Vrátím se k vaší hlavní činnosti, staveb-
nictví. Prozraďte čtenářům akci, ze které 
jste měl v poslední době největší radost.
Nejraději bych odpověděl obecně. Mám 
radost z každé, i té nejmenší zakázky, kte-
rou dokončíme ke spokojenosti zadavate-
le. Konkrétně bych uvedl účast na stavbě 
Main Point Karlín v Praze, rozhlednu 
Kaňk u Kutné Hory a revitalizaci památ-
kové rezervace lidové architektury Betlém 
v Hlinsku. Stavba Main Point Karlín by-
la v prestižní soutěži ve Francii vyhlášena 
nejhezčí kancelářskou budovou na světě.  
To je i pro nás velké vyznamenání. Samo-
zřejmě také z každé stavby „doma“, to je 
v telčském regionu.
V důsledku hospodářské recese proží-
vá stavebnictví velmi složitou situaci. 

Sates Čechy je v Telči doma 
Podnikání v Telči

Na jakých stavbách se budou pohybo-
vat vaši pracovníci letos?
Vzhledem k dlouhé zimě jsme se zpoždě-
ním začali s dokončením zakázek z loňské-
ho roku. Především bych chtěl zmínit revi-
talizace centrální části náměstí v Březnici, 
Středního parku ve Znojmě a rekonstrukce 
ulic v Poličce, Příbrami a Hradci Králové. 
Významné jsou pro nás i dodávky mate-
riálů z našich kamenolomů do Havlíčko-
vých sadů a na Střelecký ostrov v Praze. 

Červené barvy pracovních oděvů našich 
zaměstnanců uvidí občané i v okolí na re-
konstrukcích chodníků a parkovišť.
Objekt bývalého ČSAD jste změnili 
k nepoznání. Stal se ozdobou města. Co 
v něm občanům nabízíte, resp. co ještě 
v něm plánujete?
Záměrem celého projektu je vybudování 

střediska služeb ve sta-
vebnictví a řemeslech, 
které by zaměstnávalo 

místní občany a zároveň by jim i sloužilo. 
Od tohoto záměru jsem neustoupil, ale mu-
sel jsem vzhledem k současnému stavu eko-
nomiky zvolnit tempo budování. I tak je to 
velmi obtížné.
A ještě drobná poznámka: Menší stavba 
vpravo od hlavního objektu není zrovna 
ozdobou areálu.
Máte pravdu. Tahle část patří stále původ-
nímu majiteli. Řešení, jak ji vylepšit, má-
me připravené. Jednání ale nejsou zrovna 
jednoduchá.
7. a 8. června připravujete Den otevřených 
dveří s programem pro veřejnost. Pro-
zraďte, co jste pro účastníky připravili.
Především prezentaci výrobků našich do-
davatelů, kteří budou dodávat zboží do sta-
vebního centra, které v těchto dnech v are-
álu otvíráme.                                           /z/

Foto: Ilona Jeníčková

Připravili jsme dárky pro prvních 
30 dětí nakupujících rodičů
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1. června (1966) před 19. hodinou spadlo vojenské proudové leta-
dlo nedaleko Polívkova mlýna. Pilot seskočil padákem u Studnic 
a jen lehce se zranil. Letadlo pravděpodobně po dopadu vybuchlo, 
neboť součástky byly rozmetány do okruhu 100 m. Na místě dopa-
du vznikla asi 1,5 m jáma, od výbuchu shořel stoh na druhé straně 
silnice. Naštěstí v té době nikdo po silnici nejel. Občané, kteří se 
ze zvědavosti na místě havárie sešli, roznesli součástky a náboje. 
Veřejná bezpečnost (policie, pozn. red.) hledala druhý den za po-
moci MěstNV tyto součástky. Tolik strohá zpráva v městské kroni-
ce o 47 roků staré události. Ta se vzápětí stala tématem číslo jedna 

v celém regionu. S odstupem času, při pohledu na tehdejší způ-
sob informování, musíme být za ni kronikářce Ludmile Novákové 
vděčni. Jako v jiných oblastech i zde platilo, že letadla socialistic-
ké armády nepadají. A tak nějaké podrobnosti o havárii bychom 
v dobovém tisku hledali marně. Po letech je vypátral telčský ba-
datel letecké historie Miroslav Brychta ml. „Informace o podob-
ných událostech byly v té době přísně tajné a nedoporučovalo se 
o nich ani moc mluvit. Dnes lze většinu zpráv zveřejnit, některé 
jsou ale stále nedostupné ve vojenských archivech,“ říká na úvod 
M. Brychta. Jak se mu podařilo zjistit, 1. června 1966 havaroval 
na dohled od Telče, stíhací bombardér Suchoj-7BM. Jednomo-
torový středoplošník byl běžně vyzbrojen dvěma 30mm kanóny.
Na vnějších závěsnících mohl nést další výzbroj nebo přídavné 
nádrže. Sloužil i jako nosič jaderných zbraní. V československé 
armádě byl jako první vyzbrojen Su-7BM útvar v Čáslavi v ro-
ce 1964. O rok později došlo také na přezbrojení letecké zá-
kladny v Náměšti nad Oslavou. Tam do té doby létaly Migy 15. 
Su-7 byl na tehdejší dobu velmi výkonný stroj s několika odliš-
nostmi od starších migů. Badatelům se podařilo zjistit, že při je-
jich nasazení v Československu nastal, vinou špatné logistiky, 
velký problém. Popisují ho takto: „Výcviková dvoumístná verze 
(spárka) letounu přišla k útvarům až v roce 1967. Piloti tak pro 
přeškolování museli vzít zavděk staršími dvoumístnými Mig-
-15UTI. I díky tomu se v Náměšti stala již v roce 1965 první ne-
hoda s novým Su-7. Pilot se musel katapultovat, letadlo dopadlo 
nedaleko Jaroměřic nad Rokytnou.“
Miroslav Brychta zná i podrobnosti o kritickém letu Su-7 ve stře-
du 1. června 1966. „V pozdních odpoledních hodinách odstar-
toval pilot major Václav Marek do západního výcvikového 
prostoru náměšťského letiště k plnění klasického programu tech-

U Polívkova mlýna spadl Suchoj 7BM
niky pilotáže. V 19,08 zaznamenal ve výšce 1000 m náhlé otře-
sy celého letounu, pokles otáček na 80 - 85% výkonu motoru, 
až po jejich pokles na nulu. Pilot se katapultoval, letoun dopa-
dl asi 200 m od rybníka mezi okrajem lesa a silnicí. Po úspěšné 
katapultáži se pilot snesl na padáku nedaleko Volevčic. Po do-
padu cítil jen mírnou bolest v noze. Na prvním ošetření v ne-
mocnici v Dačicích zjistili pouhý výron v kotníku. Ve vojenské 
nemocnici v Brně později diagnostikovali jeho zlomení. Letoun 
byl odepsán a v roce 1966 zešrotován. Škoda? 8.075.298,70 Kčs. 
Příčinou nehody bylo odlomení lopatky na 5. stupni kompreso-
ru. Havarovaný stroj byl vyroben v červnu 1964, do Náměště 
byl přidělen v červnu 1965. Registrován byl pod číslem 5332. 
Do havárie nalétal 100 hodin a 27 minut.“

Badatel také shromáždil dostupné informace o pilotovi havarované-
ho stroje. Václav Marek se narodil v roce 1933 v Bavorově. Vyu-
čil se v Českých Budějovicích elektrikářem. V roce 1952 nastoupil 
do leteckého učiliště v  Prostějově. Po vyřazení sloužil na letištích 
v Plzni - Líních, Pardubicích a Chrudimi. Od roku 1954 působí 

na letišti v Čáslavi. Na přelomu roků  1959 - 1960 byl s celým plu-
kem převelen na nově vybudovanou základnu v Náměšti nad Osla-
vou. Mimo jiné zde zastával funkce střeleckého důstojníka 1. stí-
hací bombardovací letky a inspektora vzdušné střelby pluku. V té 

době také dálkově studoval Vojen-
skou akademii Antonína Zápotoc-
kého (VAAZ) v Brně. Rok před je-
jím dokončením byl donucen školu 
opustit. Vzápětí, v roce 1971, byl 
z armády propuštěn.  Poté pracoval 
jako stavební dělník. V roce 1974 
se přestěhoval s rodinou do Nové-
ho Jičína, kde pracoval jako revizní 
technik tlakových nádob. Po roce 
1989 byl plně rehabilitován a po-
výšen na podplukovníka. Zemřel 
po krátké nemoci 19. září 2006. Po-
chován je v Novém Jičíně.

Archiv Miroslava Brychty ml. /z/
Foto: Archiv M. Brychty ml.

1. června 1966

Více o leteckých událostech v okolí Telče 
na http://leteckenehody.webnode.cz

Prosíme pamětníky o sdělení dalších vzpomínek na tuto 
událost na adresu tl@telc.eu nebo na bmtm@seznam.cz

Suchoj 7BM

Pplk. Ing. Václav Marek 
na archivních snímcích.
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Doplňte si Kdo je kdo

Prof. Ing. Jan Fixel, CSc.
* 19. 2. 1929 Veselí nad Moravou
+ 11. 4. 2009 Brno
V letech 1941 - 1948 absolvoval Reálné 
gymnázium Otokara Březiny v Telči. Po-
té vystudoval (1948 - 1952) obor zeměmě-
řického inženýrství na Vysoké škole tech-
nické dr. Edvarda Beneše v Brně. Již jako 

student vědecky pracoval 
v Ústavu geodetické astro-
nomie a geofyziky, odkud 
přešel na nově vznikající 
Vojenskou technickou aka-
demii v Brně, kde se stal 
civilním učitelem kated-
ry geodézie a kartografi e. 

Na Vojenské technické akademii, pozdě-
ji Vojenské akademii, působil jako občan-
ský vědeckopedagogický pracovník nepře-
tržitě více než 50 let. V roce 1968 obhájil 
disertační práci a získal hodnost kandidát 
technických věd v oboru geodézie. Po ha-
bilitaci r. 1976 byl jmenován docentem pro 
obor geodetická astronomie a geofyzika. 
Vysokoškolským profesorem byl jmeno-
ván v roce 1984. Kromě Vojenské akade-
mie (později Univerzity obrany) zanechal 
prof. Fixel výraznou stopu pedagogického 
působení na Ústavu geodézie Fakulty sta-
vební VUT Brně. Od r. 1972 zde přednášel 
jako externí učitel geodetickou astronomii, 
základy kosmické geodézie a základy ur-
čování polohy. V roce 1995 se zde stal řád-
ným profesorem. Prof. Fixel je autorem 11 
titulů skript a učebních textů a tří vysoko-
školských učebnic zaměřených na proble-
matiku sférické a geodetické astronomie, 
kosmické geodézie, globálního systému 
určování polohy ad. Podílel se také na au-
tomatizaci výpočtů základních úloh při to-
pografi ckém zabezpečení vojsk a na zave-
dení technologie GPS v podmínkách AČR 
ad. Odborná činnost prof. Fixela ve pro-
spěch AČR byla oceněna řadou uznání 
a Pamětní medailí 1. a 2. stupně za zásluhy 
o rozvoj vojenské geodézie a kartografi e. 
V roce 1972 působil v Zambii, kde se po-
dílel na určování astronomických souřad-
nic gravimetrických bodů. V létech 1972 
až 1990 byl předsedou sekce astronomie 
a geodetické astronomie České astrono-
mické společnosti při ČSAV. Do veřejného 
života v Telči se v mládí zapsal jako orga-
nizátor skautingu. V době, kdy zde pobý-
val na odpočinku, jako aktivní člen Klubu 
důchodců zpestřoval činnost klubu profe-
sionálními videoprojekcemi ze svých cest.

Podle životopisu, který zpracoval 
prof. Ing. Lubomír Lauermann.

Více www.vojzesl.cz

Je to v Telči? Ta hádanka by byla docela těžká. Proto napovídáme. Až půjdete do zámec-
kého parku od Dolní brány, otočte se v první zatáčce k zámku zády. Uvidíte stejný pohled 
na ulici Na Baště, jako viděli naši předci na počátku 20. století. Podle velikosti kmenů 
jasanů na břehu potoka možná zkušený dendrolog odhalí, že jsme se tentokrát podívali 
na konec 19. století. Snímek je důkazem, že i v pionýrské době fotografování se našel fo-
tograf, který zvěčnil něco obyčejného.

Vzpomínáme na 20. století

100 roků
5. června 1913 se v Telči narodil Oldřich 
Těšínský (+ 31.10.1978). Po absolvování 
Obchodní akademie v Jihlavě pracoval ja-
ko účetní a ekonom. Od poloviny 50. let se 
věnoval výpočetní technice, především au-
tomatizaci administrativních a ekonomic-
kých činností. V tomto novém oboru patřil 
k předním československým odborníkům 
zejména v oblasti lesnictví a zemědělství.

90 roků
5. června 1923 se v Telči narodil Bohumil 
Norek (+ 3.5.1991). Ve 40. letech zmoder-
nizoval rodinný podnik, známou likérku, 
kterou vedl po smrti svého otce v koncent-
račním táboře. Poté, co byl podnik znárod-
něn, pracoval jako dělník a byl vězněn pro 
údajnou protistátní činnost. Až v 60. letech 
se mu podařilo získat místo správce telč-
ského zámku, o který ve složitých podmín-
kách vzorně pečoval.
6. června 1923 se ve Strakách (okr. Nym-
burk) narodil P. Tadeáš Z. Řehák, O. Pra-
em (+ 4.8.1997). Na kněze byl vysvěcen 
v roce 1947 jako člen premonstrátského řá-
du. Po internaci v rámci tzv. akce K (likvi-
dace klášterů) působil v letech 1954 až 
1957 v Telči, kde zanechal nezapomenu-
telnou stopu své pastorační a vzdělávací 

Připomínáme si

Přednáškový cyklus NPÚ Telč

Nebyly jen Lidice
Přednáší 

MgA. Naďa Rezková Přibylová

12. června v 18 hodin
Univerzitní centrum Telč 

činnosti. V roce 1957 byl zatčen a znovu 
uvězněn. Po amnestii v roce 1960 praco-
val jako dělník Uhelných skladů. Později 
se dočkal návratu do duchovní správy.

30 roků
22. června 1983 zemřel v Brně MUDr.
František Karásek. (*2.2.1907 v Měří-
ně). Po studiu na Reálném gymnáziu v Jih-
lavě absolvoval Lékařskou fakultu v Brně. 
Po promoci pracoval jako asistent na chi-
rurgickém oddělení nemocnice v Jihlavě. 
V roce 1940 odešel do Telče. Zde působil 
jako praktický, poté obvodní lékař. Později 
zastával funkci vedoucího lékaře poliklini-
ky v Telči.  Patřil k všeobecně oblíbeným 
a váženým lékařům, kteří ve městě půso-
bili. Podílel se na akcích Červeného kříže. 
Miloval přírodu, byl dlouholetým členem 
Myslivecké společnosti v Telči.
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Bylo, bude

VESELICE NA PAREČKU. Přes nepřízeň počasí 11. května se moc líbila a nejednou bylo 
slyšet: My ze Štěpnice chceme repete!

Foto na této straně: Ilona Jeníčková, Marta Jirousová-Veselá, Hana Uhlíková, Stanislav Bartoň, Roman Čermák (arch.)

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU – překvapivě 
se dostavil i slavík.

Panorama z Telče
Panorama z Telče opět zahájila vy-
sílání. Sledujte denně ranní vysílání 
na ČT sport do 31. 10.

Na konci dubna připravily s primány učitelky GOB Marta Jirousová-Veselá a Květa 
Zažímalová vystoupení s kramářskou písní. 

DEN MATEK v neděli 12. května oslavily vedle Telčské dechovky i místní mažoretky.

LÉTAJÍCÍ KOLA a zápasy v bahně. Festi-
val bm(X)treme. Více na str. 7
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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

Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 4. do 19. 5. 2013.

Jaro?

Průměrná teplota:   8,2 °C
Průměrný tlak:  1016,3 hPa
Srážky:    9,4 mm
Maximální teplota:   26,7 °C, 26. 4. 
   v 16,17 hod.
Minimální teplota:   -3,2 °C, 1. 4.
   v 7,24 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  25,9 km/h, 13. 4.

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

Duben v číslech
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1. června
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
384 358 297, Nemocnice Dačice 
(dtto i 2. června)
Počátky, MUDr. Luboš Kudrna
565 495 977, Žirovnická 442
2. června
Jihlava, MDDr. Alice Pešková
567 331 666, Vrchlického 50/5282 
8. června
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
384 423 107, Příhodova 176 (Nivy) 
(dtto i 9. června)
Třešť, MUDr. Radovan Minařík 
567 234 137, Franze Kafky 109 
9. června
Batelov, MUDr. Zora Minaříková 
567 314 213, Družstevní 449/10
15. června 
Dačice, MUDr. Dana Blechová 
384 358 293, Nemocnice Dačice
(dtto i 16. června)
Počátky, MUDr. Stanislav Mrvka
565 495 519, Žirovnická 442
Jihlava, MDDr. Jitka Mrkosová
567 309 163, Na Hliništi 2021/32 
16. června
Jihlava, MUDr. Věra Myslivcová 
567 333 460, Březinova 4420/62a. 
M. Budějovice, MUDr. Jaromír Louda
566 420 737, Gymnazijní 644
22. června
Dačice, MUDr. Marie Matoušková 
384 358 291, Nemocnice Dačice 
(dtto i 23. června)
Nová Říše, MUDr. František Nahodil 
567 318 137, Staroříšská 295
M. Budějovice, MUDr. Jar. Louda ml.
566 420 737, Gymnazijní 644
23. června
Jihlava, MUDr. Jarmila Němečková
567 574 576, Vrchlického 2497/57 
29. června
Dačice, MUDr. Hana Musilová
384 420 638, Na Příkopech 75
(dtto i 30. června)
Jihlava, MUDr. Alice Pavlasová
567 574 577, Vrchlického 2497/57
30. června
Jihlava, MDDr. Lukáš Novák 
567 331 666, Vrchlického 50/5282 
Pohotovost v Dačicích 8-10 hod., Mo-
ravské Budějovice a Počátky 9-12, ostat-
ní 8-12 hod. V případě potřeby dopo-
ručujeme 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 
M. Budějovice www.nem-tr.cz, pro Po-
čátky www.hospital-pe.cz/

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích 

červen

5. 6. v 19:30
IRON MAN 3 
Akční / Sci-Fi, USA / Čína, 2013
7. 6. v 19:30
BIG GATSBY
Drama / Romantický, Austrálie / USA, 2013
8. 6. v 19:30
KŘÍŽ CTI
Akční / Drama, Švédsko / Norsko, 2012
16. 6. v 19:30
JEDLÍCI ANEB 100 KILO 
LÁSKY
Komedie, Česko, 2013
16. 6. v 10:00
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ
Animovaný / Dobrodružný, USA, 2013
27. 6. v 19:30
RYCHLE A ZBĚSILE 6 
Akční / Krimi, USA, 2013
28. 6. v 19:30 
TÍSŇOVÁ LINKA
Thriller, USA, 2013
30. 6. v 10:00
RAUBÍŘ RALF
Animovaný / Dobrodružný, USA, 2012 
Více na www.trest.cz/kino-maj/

Kino Máj Třešť v červnu

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 10. 6. IV. 12. 6.
III. 11. 6. V. 13. 6.
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

TL 6/2013 - 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 
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Sbírka se uskuteční v sobotu 22. června 
od 9 do 16 hodin v prostorách bývalé-
ho školního statku. Přístup do objektu je 
pouze hlavní branou z ulice Slavatovská 
a stále přímo po místní komunikaci. Mís-
to sběru je označeno logem Charity. Sbírá 
se čisté použité šatstvo (ne silonové, sa-
ka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, ply-
šové hračky, pouze nové boty. Prosíme, 
věci noste v pevných obalech (krabice, 
pytle). Bližší informace: Jaroslav Kadlec, 
Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552

Humanitární sbírka CharityNa cestě po Roatánu
Neděle 2. června v 9,15 ČT 1

Další díl oblíbeného cestovatelského se-
riálu s  Jiřím Bartoškou a  Miroslavem 
Donutilem nás zavede do  české vesnice 
na honduraském ostrově.

Režie Dan Svátek!
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Fotbal
Rozpis mistrovských zápasů mužstev SK 
Telč na domácím hřišti:
2. 6. 16.30 muži A Studenec
8. 6. 9.00 žáci st. Ždírec n.D.
8. 6. 10.45 žáci ml. Ždírec n.D.
8. 6. 16.30 muži B Polná B
9. 6. 10.00 dorost st. Bedřichov
16. 6. 16.30 muži A Jakubov
22. 6. 9.00 žáci st. Humpolec
22. 6. 10.45 žáci ml. Humpolec
22. 6. 16.30 muži B Puklice B
23. 6. 16.30 muži A Polná B

Jezdectví
Jezdecký areál Hospodářského dvora v Bo-
huslavicích
1. 6. Skokové hobby závody
6. a 7. 7. Skokové závody
zahájení soutěží vždy v 9.30 hod.
www.hospodarskydvur.cz

Motokros
15. 6. Dyjické mosty
Motokrosové závody 
O pohár města Telče II.
trénink v 9 hod., závody od 12.30 hod.
pořadatel Autoklub Tourservis Telč, mo-
toklub Telč, www.motoklubtelc.cz

Střelectví
16. 6. Dyjické mosty
O pohár starosty města Telče K4M
II. kolo  soutěže ve střelbě z malorážky 
na papírové terče na vzdálenost 50 m
pořadatel Autoklub Tourservis Telč, střelec-
ký klub
http://streleckyklubtelc.netstranky.cz/

Sport

Společnost ELEKTROWIN, která se za-
bývá zpětným odběrem vysloužilých elek-
trospotřebičů v České republice, zveřejnila 
v dubnu celostátní výsledky sběru v jed-
notlivých obcích za loňský rok. V katego-
rii měst od 5 tis. do 20 tis. obyvatel uspěla 
Telč, když ji hodnotitelé zařadili na čtvr-
té místo. Starosta Roman Fabeš to oko-
mentoval: „Mám velkou radost, že jsme 
v pomyslné soutěži takto dopadli. Vel-
ký podíl na tom mají, vedle občanů, pra-
covníci sběrných dvorů a školy. Těm bych 
chtěl zvlášť poděkovat.“ „Podle naší sta-
tistiky každý jednotlivec v rámci 10 nejú-
spěšnějších měst donesl do sběrného dvora 
elektrozařízení o průměrné váze 2,94 kg,“ 
upřesnila výsledky sběru Taťána Pokorná, 

Elektroodpad umíme sbírat 
ředitelka zákaznického oddělení společ-
nosti ELEKTROWIN. Podrobnější údaje 
o výsledcích sběru v dalších obcích spo-
lečnost nezveřejnila.
ELEKTROWIN, a.s., je největším kolek-
tivním systémem zaměřeným na zpětný od-
běr vysloužilých elektrospotřebičů v ČR. 
Od svého založení v roce 2005 již zrecyklo-
val na 160 000 tun vyřazených elektrospo-
třebičů. Jedná se o neziskovou společnost, 
jejími akcionáři jsou přední výrobci vel-
kých a malých domácích spotřebičů. Sběr-
nou síť tvoří na 1400 sběrných míst ve ví-
ce než 950 městech a obcích, skoro 2600 
provozoven posledních prodejců a mobil-
ní svozy ve více než 4000 obcích.

Podle TZ

18. května byl v Brně podruhé za sebou vy-
hlášen nejlepším českým volejbalistou odcho-
vanec telčského SK Jan Štokr. Završil tak 
úspěšnou sezónu, ve které se svým klubem 
Trentino Volley vyhrál vedle italské ligy i po-
hár a klubové mistrovství světa! České oceně-
ní dostal Štokr jen pár dní poté, co vyšel naje-
vo jeho senzační přestup do ruského Dynama 
Krasnodar. Podle smlouvy by měl v Rusku 
působit nejméně dva roky. Argentinský trenér 
ambiciózního týmu se po zveřejnění přestupu 
netajil tím, že Honza bude v nadcházející se-
zóně hlavní oporou týmu v ruské Superlize. 

Štokr je králem volej-
balu. A učí se rusky! 11. května se na rybníku Nadymák konaly 

každoroční rybářské závody DDM. Přesto-
že počasí závodníkům nepřálo, přišlo zku-
sit štěstí 18 mladých rybářů. Nejlépe uspěli 
Petr Havlík (178 bodů), Petr Kříž (158 bo-
dů) a Pavel Tománek (108 bodů). Radoval 
se i Filip Jackwerth, který ulovil největší 
rybu. Medaili a diplom si ale zasloužili na-
konec všichni.
Poděkování za zajištění závodů o dohled 
nad bezpečností patří Petru Choutkovi, 
MVDr. Zdeňku Tichému, Petru Křížovi 
a Martinu Macků z Moravského rybářské-
ho svazu, který poskytl, stejně jako Město 
Telč, ceny pro vítěze.          Jiřina Dufková

Rybářské závody DDM

V MODRÝCH DRESECH ÚTOČÍ GOB. 25. dubna zvítězily telčské gymnazistky 
v Dolní Cerekvi v okresním kole soutěže starších žákyň v házené. Soupeřkami byly dva 
týmy z Jihlavy, po jednom z Třeště a domácí Dolní Cerekve.      Foto: Michaela Vystrčilová

Pořadí kategorie obcí od 5 do 20 tis. obyva-
tel ve sběru elektroodpadu podle Elektrowin

1. Staré Město Zlínský

2. Dačice Jihočeský

3. Sedlčany Středočeský

4. Telč Vysočina

5. Jilemnice Liberecký

6. Č. Skalice Hradec Králové

7. Benešov Středočeský

8. Hlinsko Pardubický

9. Mohelnice Olomoucký

10. Lomnice n.P. Liberecký
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Pro letní měsíce je vydán 
samostatný tisk

„Telčské léto 2013“

Koncerty
8. 6. 19.00 sál ZUŠ
Pěvecký koncert Ivany Moravcové 
(studentky ZUŠ Telč), Více na str. 12

11. 6. 16.00 kostely Jména Ježíš, 
sv. Jakuba a Matky Boží

Varhanní procházka s odborným komentá-
řem PhDr. Petra Koukala, Ph.D.
Účinkují varhaníci ze ZUŠ Telč.

12. 6. 19.00 sál ZUŠ
Koncert KPH - Trio ve složení klarinet Ji-
ří Krejčí, viola Jan Pěruška a klavír Miro-
slav Sekera
Na programu zazní skladby J. Brahmse, R. 
Schumanna a W. A. Mozarta, Více na str. 12

16. 6. 15.00 kostel Jména Ježíš
Proti nesvobodě slovem a hudbou
koncert duchovní hudby a slova
Petr Eben: Truverská mše, Václav Renč / Vít 
Petrů: Popelka Nazaretská, Více na str. 9

Přednáška
12. 6. 18.00  sál Univerzitního centra MU
Nebyly jen Lidice
Přednáší MgA. Naďa Rezková Přibylová. 
Vstup je volný, určeno pro veřejnost.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
Téma na květen: Nenuď se na klubu
6. 6. 17.00 Pekelná výzva
16. 6.  Výjezdní akce fotbálkový 
  turnaj v Dačicích
21. 6.  Přespávačka a la Pevnost
  Boyard

Klub důchodců
v budově polikliniky

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

Chovatelé
9. 6. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek

Kulturní kalendář
Římskokatolické
1. 6. so 18.00 Matka Boží
2. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
8. 6. so 18.00 Matka Boží
9. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
15. 6. so 18.00 Matka Boží
16. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
22. 6. so 18.00 Matka Boží
23. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
29. 6. so 18.00 Matka Boží
30. 6. 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

Od 3. června do 30. srpna je v improvi-
zovaném výstavním prostoru na schodech 
vedoucích k telčskému muzeu v areálu 
zámku výstava části dokumentů „kroniky“ 
Lidového divadla v Telči. V letech 1950 až 
1990 je vytvořil nestor souboru Jaroslav 
Kouba. Ve své době nejen mimořádný 
ochotník (v jeho případě se zdá tento ter-
mín nepatřičný), přední zpěvák všech teh-
dejších telčských pěveckých sborů a také 
talentovaný technik. Ale hlavně - vzácný 
člověk. Expozice je přístupná v době ote-
vření muzea každý den od 9 do 12 a od 13 
do 17 hodin s výjimkou pondělí.

Jaroslav Kouba a Lidové 
divadlo v Telči 

Pozvánka do muzea 
- Na schodech III

Vítáme nové občánky
Marijana Pavlíková, Štěpnice
Jiří Dvořák, Podolí
Vít Přibil, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Norbert Oestreich, Německo
a Eva Málková, Markvartice 
Miroslav Pánek, Telč
a Marie Abrahámová, Luka nad Jihlavou

Opustili nás
Marie Doležalová, Staré Město 87 let
Ing. Jan Stach, Štěpnice  82 let
Josef Muranský, Štěpnice 83 let
Stanislav Kadlec, Staré Město 85 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 9. června od 14,30 se uskuteč-
ní v Lidéřovících další oblíbené „Větrá-
ní“ tamního kostela sv. Linharta. Má ná-
zev O Lidéřovickém rukopisném misálu 
z roku 1465. Vzácnou památku předsta-
ví PhDr. Helena Nedbalová ze Státního 
okresního archivu v Jihlavě, ve kterém je 
misál uložen. Kniha obsahuje tehdejší cír-
kevní kalendář a texty ke mším pro jednot-
livé dny církevního roku včetně několika 
vpisků jeho pozdějších uživatelů. Pozvání 
do Lidéřovic v Telčských listech je tento-
krát více než na místě. Misál byl na kon-
ci 19. století předán Kostelním výborem 
v Lidéřovicích zakladateli telčského mu-
zea, profesoru Jaroslavu Janouškovi. Oci-
tl se tak ve zdejším muzeu, protože v té 
době byly písemné a hmotné dokumen-
ty spravovány jednou institucí, muzeem. 
Později se dostal do jihlavského archivu. 
Jako u předchozích Větrání i tentokrát při-
pravil jeho hlavní organizátor P. Gorazd 
Cetkovský hudební doprovod pro nedělní 
odpoledne. Zazní krásná hudba pro varha-
ny a housle v podání Dity Cebecauerové 
a Evy Nachmilnerové. Kostel sv. Linharta 
je mimořádnou gotickou stavební památ-
kou. Telči je blízký tím, že jej prokazatel-
ně stavěla stejná stavební huť jako zdejší 
farní kostel sv. Jakuba.                 Podle TZ

Větrání kostela v Lidéřo-
vicích. S telčskou stopou
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Uzávěrka příštího čísla 
18. června

Teď čtu knihu Sedm strašidelných příběhů. 
Většinou končí špatně (ale lidi v nich si to 

zaslouží). Nejví-
ce se mi líbí, že 
se do knížky do-
kážu vžít. Tuto 
knihu napsal Bri-
an Jacques a sto-
jí za to! Většinou 
jsou příběhy na-
pínavé. Nejvíce 
se mi líbí příběh 
se jménem: RSB 
s.r.o.

 Se čtenáři dětského oddělení 
pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Co právě čtu 
z městské knihovny

Zuzana Herciková 
ZŠ Hradecká Telč

Jacques Brian:   
Sedm strašidelných příběhů

Ještě do 10. června máte možnost zhlédnout v MG Hasičský dům výstavu pozoruhodných 
snímků telčského fotografa Antonína Bíny. Snímek, který pro tuto pozvánku vybral autor, je 
ze souboru o muži, který pracuje na svém snu, mít vlastní kavárnu. Soubor byl vystaven v ro-
ce 2008 na Staroměstské radnici v Praze ve výběru fotografi í Czech press photo v roce 2008.

FOTOGRAFIE a možná něco navíc
Pozvánka do městské galerie

● Až do 10. června natáčí na zámku ně-
mecká televize ZDF dva díly seriálu Ženy 
v historii. V Telči budou „doma“ anglická 
královna Alžběta I. a Johanka z Arku.
● 12. a 13. června bude v Telči natáčet zá-
běry pro dokument o židovských památ-
kách v Česku americká televize Jewish 
Life TV -  www.jltv.tv 
● Od 24. do 26. června bude u nás  natáčet 
Česká televize jeden díl připravovaného 
seriálu o židovských hřbitovech v Česku. 
Scénář Ivy Steinové počítá se záběry jak ze 
starého hřbitova u Myslůvky, tak z nového 
hřbitova na Oslednicích.

Kamery míří na Telč
Po uzávěrce

Foto: Ilustrační foto

Od 9. do 16. června nabídne telčský zámek v Justičním sále historické květinové aranž-
má. Jako v předchozích letech připraví výstavu opět se známým fl oristou Slávkem Rabu-
šicem. Po úspěšném loňském projektu „Tulipán v renesanci“ představí Rabušic tentokrát 
květy lilie. Ta se do zámku zvlášť hodí, protože je častým heraldickým symbolem. Letoš-
ní květinová výstava bude nově umístěna v prostorách Justičního sálu a bude se jmenovat 
„Hostina pro Zachariáše a Kateřinu“.                                                              Podle TZ

Zámek v zajetí lilií


