
4. a 5. května bude ve zdejším Univerzit-
ním centru debatovat na 160 odborníků 
z českých vysokých škol a Ministerstva 
školství o hodnocení jejich kvality. Kon-
ference, která se pravidelně v centru ko-
ná, přesune poprvé některá svá jednání pro 
velký zájem také do větších prostor sou-
sedního zámku. „Hlavním důvodem letoš-
ního mimořádného zájmu o účast na kon-
ferenci vyvolaly především povinnosti, 
které pro vysoké školy vyplývají z novely 
zákona o vysokých školách, platné od za-
čátku akademického roku,“ uvedla v tisko-
vé zprávě mluvčí Masarykovy univerzity 
Tereza Fojtová.                                    Podle TZ
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Připravujeme ● Připravujeme

Den matek
7. 5. ve 14 hod. 

v Klubu důchodců na poliklinice
14. 5. ve 14 hod. na náměstí

Telčská dechovka
a

Božejáci
4. června ve 13:30 hod.

Setkání dechových hudeb 
a vystoupení mažoretek na náměstí

V letošním roce si připomeneme několik 
významných historických výročí. Urči-
tě se v Telči vrátíme k pobytu Zikmunda 
Lucemburského nebo k narození Zacha-
riáše z Hradce. Ale zápis našeho města 
na seznam UNESCO se bude prolínat ce-
lou řadou letošních akcí. Tou startovací 
byla odborná konference, která se usku-
tečnila na zámku. Tedy v místech, kde se 
před 25 lety za účasti tehdejšího premiéra 
Václava Klause a řady významných osob-
ností akt zápisu uskutečnil. Tento význam-
ný den ve svých vystoupeních připomněli 
Václav Jehlička a Miloš Vystrčil. Význam 
zápisu Prahy, Českého Krumlova a Telče 
do seznamu UNESCO vyzdvihla náměst-
kyně ministra kultury Anna Matoušková. 

Jsme 25 let v UNESCO 
A generální ředitelka NPÚ Naděžda Go-
ryczková připomněla péči o tyto památ-
ky. Za Kraj Vysočina, který jako jediný 
v republice přispívá fi nančně svým třem 
unescovým městům, vystoupil náměstek 
hejtmana Pavel Pacal. Ale zazněla i řada 
odborných přednášek a prezentací akcí, 
které nás čekají v letošním roce. A jak je 
v Telči při takových akcích dobrým zvy-
kem, došlo i k představení dvou knižních 
novinek. Tomáš Drdácký v zastoupení své-
ho otce představil sbírku básní Píseň o Tel-
či. A Martina Indrová přítomné seznámila 
s publikací Telčské panství. Obě tyto kni-
hy najdete v nabídce Informačního centra.                                                           

Roman Fabeš

Foto: Petra Mácová
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Historický zápis do mateřské školy. Povinný!
Poprvé v historii předškolního vzdělává-
ní v Česku bude letošní zápis do mateř-
ské školy povinný pro děti, které do 31. 
srpna 2017 dosáhnou pěti let a ve škol-
ním roce 2017/2018 je tak čeká nástup 
do první třídy základní školy. V telčské 
mateřské škole proběhne zápis, jak jsme 
již dříve informovali, v pátek 5. květ-
na od 8 do 12 hodin. „Rodiče si mohou 
vybrat, zda k zápisu přijdou se svým po-
tomkem do hlavní budovy školy v Ko-
menského ulici, nebo na její odloučené 
pracoviště v Nerudově ulici,“ potvrdi-
la TL ředitelka školy Jarmila Horníková. 
Na otázku, zda v souvislosti s povinným 
zápisem pro předškoláky očekává zvý-
šený zájem o školu, odpověděla zápor-
ně: „Ne, prakticky všechny děti, kterých 
se tato nová povinnost týká, již školu na-

59. schůze - 22. března
 - RM schválila ukončení členství společnosti 
Služby Telč v Okresní hospodářské komoře.
 - RM schválila podání žádosti „Revitalizace 
památek v historickém centru města Telče“ 
do Integrovaného regionálního operačního 
programu.
 - RM schválila rozdělení podpory z progra-
mu „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působ-
ností“ pro rok 2017.
 - RM schválila podání žádosti o dotaci na ak-
ceschopnost jednotek požární ochrany obcí 
v roce 2017 poskytované Krajem Vysočina 
v částce 30 tis. Kč pro JPO III Telč.
 - RM schválila uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu se společnostmi PDT, s.r.o., 
a Panský dvůr Telč, s.r.o., týkající se staveb 
„Bike park Panský dvůr Telč“ a „Rekon-
strukce a přestavba domů na ulici Slavatov-
ská č.p. 87 a 297.

60. schůze - 5. dubna
 - RM schválila účetní závěrku za rok 2016 
příspěvkových organizací města.
 - RM vzala na vědomí stanovení výše úhrady 
za poskytované sociální služby v Domově 
pro seniory od 1. 4. 2017.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce střechy a krovu věže sv. Du-
cha v Telči“, návrh firem pro oslovení a slo-
žení komise pro otevírání, posouzení a hod-
nocení nabídek.
 - RM na základě doporučení komise pro hod-
nocení nabídek schválila, že zhotovitelem re-
konstrukce střechy tělocvičny ZŠ Hradecká 
bude Starkon, a.s., Bohuslavice a schválila 
uzavření smlouvy o dílo s touto společností.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti (věcného břemene) s Krajem 
Vysočina, na základě které má město Telč 
– jako oprávněný v souvislosti se zřízením 
a provozem stavby „Cyklostezka Batelov-
ská – veřejné osvětlení, Telč“ právo vstupo-
vat a vjíždět na pozemek parc. 7482/2 v k.ú. 
a obci Telč.
 - RM schválila oběma základním školám 
přijetí věcného daru - stavebnice Merkur 8 
od společnosti Bosch Diesel.

Všechna usnesení rady města v úplném 
znění na www.telc.eu/mesto v záložce sa-
mospráva

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 17. 5. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

vštěvují.“ Škola na den zápisu připravila 
Den otevřených dveří jak na pracovištích 
v Komenského a Nerudově ulici, tak ta-
ké v Základní škole v Masarykově ulici, 
kde ředitelka Horníková počítá i v příš-
tím školním roce s umístěním jedné třídy. 
„V den zápisu budou přítomny všechny 
učitelky, zájemci si budou moci prohléd-
nout všechna pracoviště školy,“ prozradi-
la J. Horníková a připomněla dvě důležité 
informace. Na 6. června v 16 hodin při-
pravuje schůzku s rodiči všech předško-
láků, na které je chce seznámit jak s orga-
nizací školy, tak s některými novinkami 
danými platným školským zákonem. Jed-
nou z nich je, že nepřítomnost dětí navště-
vujících povinný předškolní rok musí být 
omlouvána tzv. prokazatelnou omluvou, 
podobně jako v základní škole.                  /z/

Tašky na třídění pro občany
Občané města Telče mají nyní možnost si 
vyzvednout zdarma tašky na tříděný od-
pad. Ve spolupráci s autorizovanou oba-
lovou společností EKO-KOM, a.s., je pro 
všechny domácnosti připravena sada tří 
třídících tašek. Standardní cena této sa-
dy je min. 180 Kč. Sada je praktickým po-
mocníkem při třídění odpadu v domác-
nostech. Obsahuje tři snadno omyvatelné 
tašky, které je možné k sobě spojit suchým 
zipem. Jednotlivé tašky jsou barevně odli-
šeny tak, aby bylo třídění odpadů co nej-
jednodušší. Tašky na tříděný odpad budou 
k vyzvednutí od 15. května vždy v pon-
dělí od 14 do 16 hodin a ve středu od 9 
do 11 hodin. Místem výdeje bude vstup-
ní síň radnice (nám. Zachariáše z Hradce 
10), místnost za Informačním střediskem. 
Pro získání tašky postačí pouze vyplnit 
přihlášku do motivačního systému města 

v oblasti odpadového hospodářství. For-
mulář přihlášky je možné vyplnit na in-
ternetu www.ohrr.cz (sekce aktuality) ne-
bo při vyzvednutí třídících tašek (pozor 
- je nutné znát QR kódy nádob v domác-
nosti na směs a případně i tříděný odpad, 
QR kód naleznete nalepený na bílém štítku 
na vaší popelnici, jde o 12místný kód, na-
př. 140102410001). Občané, kteří přihláš-
ku již zaslali či zašlou, budou automaticky 
evidováni a při vyzvednutí nádoby posta-
čí nahlásit jméno a adresu. Pro bytové do-
my je způsob vyzvednutí obdobný, tedy 
vyplnění a předání formuláře motivační-
ho systému. Zástupce bytového domu po-
té obdrží třídící tašky pro všechny bytové 
jednotky v domě.

Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje 
a územního plánování MěÚ Telč

Rozšíření sběru textilu
V průběhu dubna bylo na území města vč. 
Studnic rozmístěno k dosavadním dvě-
ma dalších osm kontejnerů na sběr texti-
lu a použitého šatstva. Kontejnery jsou 
umístěny na stávajících sběrových mís-
tech. Jedná se o standardní kovové kontej-
nery s otočným vhozem proti vykrádání. 
Do kontejnerů je možné odkládat použi-
té šatstvo, obuv, lůžkoviny a látky. I v pří-
padě tohoto sběru se setkáváme s nekázní 
a vandalismem. V poslední době se často 
stává, že veškerý obsah kontejneru je zne-

hodnocen vhozením komunálního nebo ji-
ného odpadu. Nejhorší je situace na sídlišti 
Jana Žižky a na sídlišti Radkovská. V pří-
padech takového znehodnocení obsahu 
kontejneru již není možné využít odlože-
ný textil a šatstvo a veškerý obsah kontej-
neru končí na skládce komunálního odpa-
du. Městu se tak zvyšují finanční náklady 
na likvidaci odpadů.

Jiří Salus, technik odboru rozvoje 
a územního plánování MěÚ Telč
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Buduje se „Oranžové hřiště“
Ptáte se, proč zrovna oranžové. Hřiště, kte-
ré vzniká vedle nového zimního stadio-
nu na místě bývalých volejbalových kurtů, 
nebude mít určitě oranžovou barvu. Název 
ale souvisí se stejnojmenným dotačním ti-
tulem, který každoročně vypisuje Nadace 
ČEZ. A loni nám byla z této nadace přizná-
na podpora ve výši 500 tisíc korun na nové 
hřiště. S touto podporou a dofinancováním 
ve výši 2 300 tisíc z rozpočtu města dosta-
ne Základní škola Masarykova a uživatelé 

přilehlého sportovního areálu multifunkč-
ní hřiště s umělým povrchem, využitelné  
i za nepříznivého počasí. Nutno přiznat, že 
v tomto areálu už řadu let chybělo. Výstav-
bu realizuje firma Sport cité + s.r.o. z Bílo-
vic a hřiště by mělo být předáno do užívání 
v polovině června.
Česko-polská konference v Telči
Na konec října se v Panském dvoře chystá 
velice zajímavá mezinárodní akce. Její po-
řadatelem bude spolu s polskými partne-
ry Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 
A proč právě u nás? Dlouho se rozhodovalo 
mezi Telčí a Kutnou Horou. Pořadatelé kon-
ference loni na podzim na zkoušku v pro-
storách Panského dvora instalovali výsta-
vu. A místo je zaujalo tak, že si ho vybrali 
i pro konferenci. Ale měli ještě jeden poža-
davek. Konference musí být zčásti věnová-
na i nějaké historické události, která Telč 
váže s Polskem. Odcházel jsem z vernisáže 
výstavy s těžkou hlavou, protože jsem po-
važoval tuhle podmínku za nesplnitelnou. 
Ale stačil jeden mail kronikáři Oldřichu 

Radosti a starosti telčského starosty
Zadražilovi a vše bylo jinak. „Vždyť pře-
ce v bývalé jezuitské koleji byli v 19. století 
internováni Poláci, kteří se zúčastnili proti-
ruského povstání. A v okresním archivu je 
dodnes uložený originál dopisu, kterým dě-
kují Telčanům za vstřícné soužití a pohos-
tinnost. Je také doloženo, že tři z nich byli 
pohřbeni u Matky Boží na Starém Městě.“ 
To a řadu dalších zajímavých informací o té-
to, pro mě zcela neznámé kapitole telčských 
dějin, jsem si přečetl v jeho odpovědi. Když 
jsem informace poslal děkanovi Filozofic-

ké fakulty do Ostravy, neskrýval z příbě-
hu nadšení. A v polovině dubna se v Telči 
uskutečnila v této záležitosti česko-polská 
schůzka. O celou záležitost se začalo zají-
mat i polské ministerstvo kultury a polská 
ambasáda v Praze. A tak plánovaná konfe-
rence může mít významné účastníky. A kdo 
ví, možná tato historická událost časem při-
vede do Telče i polské historiky nebo turisty. 
Věřím, že si více o této historické události 
přečteme v některém z příštích čísel TL.
Duben přinesl spoustu akcí
Snad jen typické aprílové počasí kazi-
lo skvělý dojem návštěvníkům dubnových 
kulturních a sportovních akcí. Na zámku 
se sice rekonstruuje vstupní brána, ale i tak 
se jeho prostory po zimě otevřely návštěv-
níkům. Kromě tradičních tras i s letošním 
tahákem, výstavou vzpomínek na natáčení 
filmu Pyšná princezna. Z řady dalších vý-
stav bych ještě jmenoval Ukryté vzpomín-
ky. Výkresy bývalých absolventů telčské 
reálky v Univerzitním centru vás určitě nad-
chnou svou precizností. Telč také ožila jar-

ním zpěvem. Krajské kolo Zpěváčka nomi-
novalo vítěze na kolo celostátní, které bude 
v květnu také v Telči. Naše folklorní soubo-
ry spolu s Domem dětí a mládeže přivítaly 
jaro bez ohledu na počasí přímo na náměstí. 
A pod střechou krahuleckého kulturáčku se 
opět sešly pěvecké sbory. Atmosféru Veliko-
noc navodily tradiční výstavy v Klubu dů-
chodců a u zahrádkářů. Spousta návštěvníků 
přispěla ke zdaru Jarmarku Sdílení na zám-
ku. Skvělým zážitkem pak byl velikonoční 
koncert Swing tria a jeho hostů. A nesmím 
zapomenout na velikonoční obchůzku, kde 
krojované tanečníky z Podjavořičanu do-
provázela i část jejich kapely. Závěr hoke-
jové sezony obstaralo 8 hokejových turnajů, 
na kterých se vystřídalo přes padesát žákov-
ských týmů z několika evropských zemí. 
Hokej nyní střídá fotbal. Ale výsledek derby 
Telč : Třešť byl znám až po uzávěrce toho-
to čísla. Věřme, že bylo úspěšnější pro naše 
hráče. A asi to z pohledu sportovního světa 
hlavní. Stolní tenisté SK s přehledem vyhrá-
li divizi a získali tak právo postupu do tře-
tí ligy. Více si o tomto historickém úspěchu 
přečtete v rozhovoru s jedním z jeho strůjců, 
Jaroslavem Švecem, na straně 20.

VÍTÁNÍ JARA 8. DUBNA. Starosta a diváci v bundách. Tanečnice Podjavořičanu v krát-
kých rukávech. To je úděl vystupujících.                                                          Foto: Ilona Jeníčková

Nezaměstnanost 
v březnu
ČR
březen 4,8% (únor 5,1%)
Kraj Vysočina
březen 4,5% (únor 5,3%)
Správní obvod Telče
březen 4,2% (únor 6,2%)
Telč
březen 4,2% (únor 6,5%)
Obce pod 5% hranicí: Borovná, Černíč, 
Dolní Vilímeč, Doupě, Hostětice, Jindřicho-
vice, Knínice, Krahulčí, Markvartice, Mrá-
kotín, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Olša-
ny, Olší, Panské Dubenky, Radkov, Rozseč, 
Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Strachoňovice, 
Telč, Urbanov, Zvolenovice
Obce nad 15% hranicí: Vápovice

Zdroj: Statistiky ÚP

Aktuální informace
z radnice

Dražební vyhlášky ● Oznámení 
o uložení písemností ● Ztráty a nálezy 

● Záměry pronájmů a prodeje pozemků 
● Sdělení orgánů  státní správy 
www.telc.eu/uredni_deska 
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Uklidili jsme okolí 
židovského hřbitova
V neděli 9. dubna odpoledne se sešlo 
na 20 dobrovolníků na bývalém autobu-
sovém nádraží a společně vyrazili na jar-
ní gruntování do přírody v rámci ak-
ce Ukliďme svět, Ukliďme Česko 2017. 
Uklízelo se kolem silnice na Zvoleno-
vice a v okolí židovského hřbitova. Na-
razili jsme zde hned na několik men-
ších černých skládek. Na těch největších 
v blízkosti železničního náspu u Parního 
mlýna jsme nasbírali několik pytlů od-
padků a osm pneumatik, které jste moh-
li vidět v minulých TL na fotografii pa-
na Kaupy. Během pár hodin se nakonec 
podařilo zaplnit přívěsný vozík za auto. 
Poděkování patří všem dobrovolníkům, 
kteří udělali dobrý skutek pro přírodu 
v našem okolí. A také společnosti OHR 
Services, která nám poskytla zdarma pyt-
le na tříděný odpad a o odpad se posta-
rala. Určitě tuto akci příští rok opět zo-
pakujeme. Zastupitel Jiří Pykal tu letošní 
zhodnotil takto: „Akce se vydařila výbor-
ně, počasí skvělé, dobrovolníci pracovití. 
Odpadu bylo víc než dost - myslím, že si 
příroda oddechla. Zaujalo mě, že odhazo-
vání odpadků do přírody nejvíce odsuzo-
vali ti nejmenší. Nedivím se, že se s tím 
nechtějí smířit, normální to přece není.“

Hana Hajnová
koordinátorka akce z pořádajícího sdruže-

ní Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Ukliďme Česko v Telči:Bylo, je a bude v Telči. Místostarosta 
informuje

Pořádek a ...
To druhé slovo, nepořádek, se mi do nadpi-
su příčilo napsat. Ve městě byl, a ještě je, ne-
pořádek. Asi v některých případech ano. Ale 
bude nepořádek? To přece nemá logiku. Prá-
vě tyto TL informují o těch, kdo s příchodem 
jara pomohli uklidit nejen Telč, ale i její oko-
lí. Patří jim, i dalším bezejmenným, kteří při 
úklidu pomohli a pomáhají a na stránkách TL 
se na ně nedostalo, velké poděkování. Co ale 
s těmi, kdo právě v těchto dnech vyvezli sta-
vební suť na městský pozemek v ulici Na Po-
svátné či pohodili dvě uhynulé ovce v lokalitě 
Rubášov? Že je město, resp. pracovníci měst-
ských organizací, uklidili, je samozřejmé. 
Na úhradě nákladů jsme se podíleli všichni... 
Tak to bohužel je. Kolik „dozorců“ bychom 
museli mít, abychom zmíněné vandaly chy-
tili při činu? Takže dokud takoví lidé budou 
mezi námi, bude ten nadpis opravdu smutný. 
Bude nepořádek... Jak by pomohla občanská 
všímavost, se píše pořád dokola, takže ty vý-
zvy už skoro ztrácí smysl.          Pavel Komín 

Do akce Čistá Vysočina se letos podruhé 
zapojil také folklorní soubor Podjavořičan. 
TL o tom informovala Renata Šimánko-
vá: Soubor usilující o zachování lidových 
tradic letos velikonoční tradici nedodržel. 
Na Velký pátek by se nemělo pracovat a hý-
bat se zemí. Prospět přírodě v tento den, 

I Podjavořičan pro Čistou Vysočinu
kdy má většina z nás volno, nám tentokrát 
ale přišlo důležitější. Úsek Telč – Radkov 
– Slaviboř – Myslůvka – Kostelní Myslová 
– Telč jsme absolvovali s celkovým skóre 
12 pytlů směsného odpadu a 8 vytříděného 
plastového odpadu. Opětovně nás překvapi-
la menší skládka za Telčí u bývalé kačárny, 

Dva kolektivy, které pomohly uklidit okolí Telče. Vlevo foto Hany Hajnové ze Sdružení pro Telč, vpravo Renaty Šimánkové z Podjavořičanu.

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 22. 5. IV. 24. 5.
III. 23. 5. V. - VI. 25. 5.
Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská 
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Sva-
tojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic 
Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěp-
nice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květino-
vá, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní

kam očividně cíleně kdosi vyváží domovní 
odpad vč. použitých dětských plenek. Potě-
šilo nás však, že velká černá skládka před 
Radkovem, plná neuvěřitelného množství 
pneumatik, kterou jsme loni objevili a ohlá-
sili Městskému úřadu Telč, byla do letošní-
ho roku zlikvidována. Děkujeme!

Oznámení 
Zeměměřičského úřadu
Po celý květen budou v podstatné části správ-
ního obvodu obce s rozšířenou působností 
Telč provádět zaměstnanci Zeměměřičské-
ho úřadu místní topografické šetření pro ob-
novu základní báze geografických dat České 
republiky (ZABAGED®). Obsahem místní-
ho topografického šetření je prověřit osob-
ně nebo dotazem charakter těch objektů a je-
jich vlastností, vedených v ZABAGED, které 
jsou z jiných zdrojů, využívaných pro aktua-
lizaci, (letecké měřické snímky, ortofoto, da-
ta z leteckého laserového skenování, výstu-
py z jiných informačních systémů veřejné 
správy, otevřené zdroje informací na Interne-
tu) nejasné, nezřetelné, popř. je nelze zjistit. 
Oprávnění ke vstupu do prostorů a k prová-
dění topografických prací prokážou zaměst-
nanci ZÚ speciálním služebním průkazem 
ZÚ. Data ZABAGED jsou, podle zákona č. 
200/1994 Sb., orgánům státní správy a územ-
ní samosprávy, pro výkon v jejich působnosti 
v územním rozsahu jim příslušném, poskyto-
vána bezplatně. Celé oznámení Zeměměřič-
ského úřadu je zveřejněno na úřední des-
ce každé dotčené obce.  Květnové šetření se 
týká těchto obcí správního obvodu Telče: Bo-
huslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, 
Dyjice, Horní Myslová, Hostětice, Jindřicho-
vice, Knínice, Kostelní Myslová, Krahulčí, 
Krasonice, Markvartice, Mrákotín, Mysleti-
ce, Mysliboř, Nová Říše, Olšany, Olší, Oře-
chov, Radkov, Rozseč, Sedlatice, Stará Říše, 
Strachoňovice, Svojkovice, Telč, Vápovice, 
Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, Zvole-
novice, Žatec.                  Podle Oznámení ZÚ
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5. dubna představila Evropská komise 
spolu s organizací Europa Nostra vítěze 
soutěže o Cenu Evropské unie pro kulturní 
dědictví / Europa Nostra 2017. Hned dvě 
ocenění putují částečně do Telče. Oceněn 
byl studijní obor magisterského studia 
inženýrské analýzy památkových objek-
tů a památkových konstrukcí, na kterém 
se podílí zdejší Centrum Excelence Aka-
demie věd ČR a vzdělávací projekt Národ-
ního památkového ústavu Památky nás 
baví, který koordinovalo jeho telčské pra-
coviště. Projekt Památky nás baví nabízí 
široké veřejnosti, od dětí až po seniory, 
možnost nahlédnout více do oblasti péče 
o kulturní dědictví zábavnou a srozumi-
telnou formou. Ředitelka telčského NPÚ 
Martina Indrová k němu uvedla: „Vý-
sledným efektem projektu bylo vytvoření 
podmínek k tomu, abychom prostřednic-
tvím výchovných a vzdělávacích činností 
napomáhali k hlubšímu vnímání národní 
a evropské kulturní identity a ke zkvalit-
nění aktivní péče o kulturní dědictví ČR. 
Hledali jsme cesty a způsoby, jak památ-
ky a kulturní dědictví co nejlépe přiblí-
žit všem zájemcům a nadchnout je pro 
ně.“ Památkáři na projektu spolupraco-
vali s Univerzitou Karlovou a brněnskou 

Ocenění Europa Nostra. 
Dvakrát do Telče

Masarykovou univerzitou. Více informa-
cí o něm získáte na www.pamatkynasba-
vi.cz, které se aktuálně mění ve vzdělá-
vací portál NPÚ. Oceněný studijní obor 
blíže představil ředitel CET Telč Jakub 
Novotný: „Pokročilé magisterské studi-
um inženýrské analýzy památkových ob-
jektů a historických konstrukcí pomáhá 
zajišťovat Ústav teoretické a aplikované 
mechaniky AV ČR, jehož je CET součás-
tí, jako přidružený partner. Na jeho výuce 
se podílí portugalská Univerzita v Minho, 
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Tech-
nická univerzita v Barceloně a univerzi-
ta v italské Padově. Pravidlem programu 
je, že studenti vystudují předměty na jed-
né z partnerských institucí a diplomovou 
práci vypracují a obhájí na jiné. Jedním 
z těch, kdo se na úspěšném projektu ak-
tivně podílí, je prof. Miloš Drdácký.“ 
EUROPA NOSTRA je panevropská fede-
race pro kulturní dědictví, která je kon-
zultačním partnerem UNESCO. Půso-
bí v 50 evropských zemích a má více jak 
250 členských organizací. Jejím cílem je 
propagace kulturních a historických hod-
not Evropy nejširší veřejnosti a lobbing 
za kulturu v politických sférách.  

Podle TZ

Jak udělat zahradu? Třeba barokní. Pomůže nám model?                                Foto: Archiv NPÚ

Voda na hřbitově 
u sv. Anny
Vypuštěný Štěpnický rybník nám sice 
přinesl na pár dní celorepublikovou po-
pularitu, ale zároveň způsobil nepříjem-
nost v podobě nedostatku vody na hřbito-
vě u sv. Anny. Proto bych vás rád požádal 
o ohleduplnost při používání vody, která je 
na hřbitov dovážena Službami Telč. Je to 
řešení, které bude nutné po celou dobu vy-
puštění rybníka.

Pavel Komín

Aktualita místostarosty

Dráteníkův rok 
v muzeu
Až do konce října můžete v prostorách tel-
čského muzea na zámku zhlédnout výstavu 
Dráteníkův rok. Starobylé řemeslo, které 
má v dnešní době především estetický účel, 
prezentují novodobí dráteníci, jejichž prá-
ce vychází z tradičních technik. Na výsta-
vě představuje své práce osm členů Cechu 
česko-moravských uměleckých dráteníků 
z celé republiky. Zaujmou vás na ní nejen 
odrátované hrnky, hrnečky, misky a talíře, 
ale také drátované šperky a ozdoby.

Podle TZ Heleny Grycové Benešové

Přijďte obdivovat 
památky UNESCO 
i španělské flamenco
Již patnáct let, pravidelně vždy v květnu, 
přiváží RNDr. Milena Blažková z praž-
ské MEDIA IN do vstupních prostor tel-
čské radnice výstavu POZNEJ SVĚTOVÉ 
DĚDICTVÍ UNESCO s fotografiemi míst, 
která si stejně jako Telč zaslouží ochranu, 
úctu a obdiv. Letos od 3. do 28. května na-
hlédnou návštěvníci prostřednictvím nové 
kolekce snímků do Španělska s úžasnými 
architektonickými památkami i panenskou 
přírodou, připomenou si dlouhou histo-
rii Tuniska a poznají řadu exotických míst 
až v daleké Asii. Slavnostní prezentace se 
uskuteční při tradičních oslavách Folklor 
v máji v sobotu 20. května. Ve 13:30 se na-
víc můžete těšit na atraktivní španělské fla-
menco v podání tanečnic školy Lucie Be-
velaqua a zastavit se po celý den u stánků 
UNESCO hned vedle pódia na náměstí pro 
informace, brožury a časopisy o cestování 
nejen za památkami UNESCO. Více o vý-
stavě na www.unesco-mediain.cz

Milena Blažková
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Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.

info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408

ZUŠ Open je celonárodní happening zá-
kladních uměleckých škol ve veřejném 
prostoru, které představí široké veřejnosti 
svůj program v rámci jednoho společného 
dne v úterý 30. května. Cílem ZUŠ Open 
je zviditelnění práce a aktivit ZUŠ v rám-

ZUŠ Open 30. května 
ci celorepublikové mediální kampaně. Vi-
ze „Abychom mohli upevnit, zviditelnit 
a podpořit základní umělecké školy v Čes-
ké republice, musíme pracovat společně.“ 
www.zusopen.cz/zus-open/

Lubomír Zadina, ředitel ZUŠ

Program:
10.00 - 11.30
Koncert na hlavním pódiu na náměstí
11.30 - 13.00
Zpěvomat (Pavel Salák) Happening. Sou-
kromý koncert pro kolemjdoucí na náměstí
11.00 - 12.00
Akordeonové oddělení (Jitka Svobodová) 
v zámecké zahradě (galerii)
10.00 - 12.00
Výstava v ZUŠ a „Chytání motýlů“ ve dvo-
ře ZUŠ (Pavla Doležalová, Lenka Bláhová)
12.45 - 14.15
Vystoupení smyčcového a kytarového od-
dělení pod širým nebem v zámecké zahra-
dě (galerii) (Helena Tůmová, Doňa Kou-
kalová)
14.30 - 15.30
Koncert na hlavním pódiu na náměstí

13.00 - 17.00
Výtvarná dílna (Pavla Doležalová, Lenka 
Bláhová) v ZUŠ
15.30 - 16.30
Veřejná zkouška TELČísla mladší (Pavel 
Salák) ve dvoře ZUŠ
15.30 - 17.00
Setkání u varhan (Pavel Salák) na hlavním 
pódiu na náměstí
15.30 - 16.30
Hudba pod klenbami – saxofony, flétny, 
klarinety (Jarda Šimánek) v Dolní bráně
18.00
Koncert v klášteře premonstrátů v Nové 
Říši (Zadina, Coufalová, Vohoska, Svobo-
dová)
Po celý den výstava ve foyer školy (Pavla 
Doležalová, Lenka Bláhová)

Ředitelství Základní umělecké školy v Tel-
či vypisuje termíny přijímacího řízení pro 
školní rok  2017/2018
Výtvarný obor: 
ve středu 24. května a v úterý 6. června 
13:00 - 17:00
Místo konání je učebna výtvarného oboru 
ZUŠ v 1. poschodí.
Hudební obor: 
ve středu 24. května a v pondělí 29. květ-
na 13:00 - 17:00
Místo konání označená učebna hudebního 
oboru ZUŠ v 1. poschodí.

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

Balada pro banditu
165. výročí založení gymnázia oslaví jeho 
současní studenti také divadelním vystoupe-
ním. V pátek 19. května v aule školy hrou 
Milana Uhdeho s písněmi Miloše Štědro-
ně Balada pro banditu. Scénář liberecké-
ho Divadla F.X. Šaldy upravil a hru zároveň 
režíruje učitel gymnázia Radek Kopečný 
ve spolupráci s Pavlou Doležalovou. V hlav-
ních rolích se představí Michaela Nováko-
vá, Tomáš Fic, Michal Tesař (3.A) a Michal 
Hink (sexta). Scéna a kulisy jsou dílem žá-
ků školy pod vedením Barbory Čermákové. 
Hudební doprovod obstará ryze ženská se-
stava, Terezie Nosková (flétna), Šárka Kaň-
kovská (violoncello) a Květa Zažímalová 
(klávesy). Obě vystoupení, v 15 a 18 hodin, 
jsou přístupná široké veřejnosti.

Podle textu Květy Zažímalové

Divadlem oslaví výročí GOB

Panský dvůr Telč 
v květnu
16. 5.
POHÁDKA O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
CZiDivadlo Praha, začátek v 9 hod. 
19. – 20. 5.
RESPEKT TELČ
Festival k příležitosti světového týdne Re-
spekt k porodu. Témata jsou určena pro 
širokou veřejnost: předporodní přípravy, 
přirozený porod v porodnici, efektivní vý-
chova dětí ad. 
20. 5.
KOLEM TELČE – CYKLISTICKÝ 
SPOLEČENSKÝ NEZÁVOD
Květnová projížďka okolím Telče, pro 
všechny milovníky čerstvého vzduchu 
a dobré zábavy. Registrace a více informa-
cí na www.kolemtelce.cz
27. 5.
BLEŠÍ TRH aneb VYSYPANÁ SKŘÍŇ 
– bazar pro malé i velké
Od 9,00 do 12,00.
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
3. – 7. 7.  JÓGÍNCI
10. – 14. 7. VÝTVARNÉ HRY
17. – 21. 7. ŠKOLA KOUZEL
24. – 28. 7. SPORŤÁCI
14. – 18. 8. SPORŤÁCI
Více informací na www.panskydvurtelc.cz, 
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz

Jeden ze stálých reprezentantů školy. Sbor TELČísla vítal v roce 2015 i prezidenta republiky.
Foto: Lubomír Zadina
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Podnikání v Telči

Pozorný čtenář TL zaznamenal, že v loň-
ském roce rozhodlo městské zastupitelstvo 
o prodeji nemovitosti čp. 55 v Masaryko-
vě ulici (dříve internát, Taubovo) společ-
nosti HEIRU. Ta v bezprostřední blízkos-
ti, v areálu bývalého Motorpalu, vlastní 
velkou výrobní halu (naposledy „hliník“) 
a další objekty. Nejen o této transakci jsme 
hovořili s finančním ředitelem společnosti 
HEIRU Janem Zoubkem. „Důvod koupě 
zmíněné nemovitosti byl zcela praktický. 
V závěru loňského roku prošla naše spo-
lečnost zásadní restrukturalizací. Do Tel-
če bylo přesunuto, vedle již fungujících 
výrobních kapacit, i celé logistické záze-
mí firmy. Potřebujeme proto další prostory 
jak pro výrobu, tak pro logistiku a admi-
nistrativu,“ uvedl důvody ke koupi zmí-
něné nemovitosti ředitel Zoubek a dále je 

HEIRU je doma jen v Telči 
rozvedl, „v první etapě počítáme s demoli-
cí dožitých staveb v zadním traktu zakou-
peného areálu a s výstavbou nového ob-
jektu. Později dojde na rekonstrukci domu 
přilehlého k Masarykově ulici a jeho úpra-
vě pro kancelářské a obchodní prostory.“ 
Na otázku, kdy k realizaci popsaných zá-
měrů dojde, uvedl, že přibližně v horizon-
tu dvou roků. Firma HEIRU v současné 
době zaměstnává čtyři desítky zaměstnan-
ců. Jejím hlavním výrobním programem 
je široký sortiment kabelů. Od PVC spojo-
vacích-audio, přes telekomunikační, ovlá-
dací, koaxiální až po speciální a bezhalo-
genové harmonizované vodiče. „Setkat se 
s některými můžete i ve specializovaných 
prodejnách maloobchodní sítě, kde se pro-
dávají jako značkové výrobky,“ pozname-
nal ředitel Zoubek.                                 /z/

Pohled do části výrobní haly firmy HEIRU.                                                      Foto: Archiv firmy

Počasí v březnu
Během celého měsíce se nepravidelně stří-
dala chladnější a teplejší období. Obvyklý 
přechod mezi zimou a jarem. Oblačnost by-
la proměnlivá, měla však už spíše charakter 
teplejší části roku. Občas se ještě vyskytlo 
několik dnů s oblohou zataženou vrstev-
natou oblačností, ale zvláště první polovi-
na března byla jarně slunečná. Závěr měsí-
ce potom byl už téměř letní. Nebyly žádné 
extrémní výkyvy teplot. Denní maxima vy-
stupovala už po celý měsíc nad nulu, větši-
nou na hodnoty od + 4 do 10°C, občas i nad 
+10°C. V posledním týdnu už dosahova-
ly maximální teploty +10 až 19°C. Minima 
klesala ještě občas pod nulu do -3°C, ale vět-
šinou už zůstávala plusová. Přízemní mra-
zíky do -6°C byly ještě časté a častým je-
vem bylo také jíní. Srážky byly také časté, 
ale sněhové byly už jen ojediněle. Půda byla 
po celý měsíc bez sněhu. Občas se vyskyto-
val mírný nárazovitý vítr a počátkem břez-
na „to fouklo“ téměř 79km/h. Škody vznikly 
jen ojediněle polámáním starších ovocných 
stromů kolem silnic. Měsíc hodnotíme tep-
lotně jako silně nadprůměrný, srážkově 
v mezích normálu.

Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Vítání ptačího zpěvu
V neděli 7. května se uskuteční pod vedením 
ornitologů Hany a Tomáše Brinkeových ob-
líbené Vítání ptačího zpěvu. Letos se jeho 
účastníci sejdou v 8 hodin u Záchranné sta-
nice pro volně žijící živočichy za zdí zámec-
kého parku. Na následující vycházce s od-
borným výkladem je také připravena ukázka 
kroužkování ptáků a v jejím samotném zá-
věru i soutěž pro děti i dospělé. Toho, kdo 
přinese vlastnoručně nakreslený obrázek 
Ptáka roku, datla, čeká malá odměna!

přejímka exponátů od 9 do 12 hodin ● slavnostní zahájení ve 12 hodin ● netradiční pro-
gram, otevřená kavárna, zdarma přístupná vystavovatelům ● módní salon pro převleče-
ní dam vystavovatelů bude k dispozici od 10 hodin ● celým odpolednem provází Swing 
trio Telč a pěvecké trio Sestry Tomanovy ● vyhodnocení exponátů ve 13 hodin ● závě-
rečná jízda elegance v 15 hodin. Podle www.velocipedy-telc.cz/veteranska-revue-telc/

Veteránská revue 2017 - sobota 6. května

Foto: Luboš Mráz 
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Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina přijímá nové policisty
Více na www.policie.cz

Kontakty: Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Vrchlického 46/2627, 587 24 Jihlava
tel.: 974 261 406, 727 914 663, mail: krpj.nabor@pcr.cz

Hasičské zprávy
Telčská stanice HZS Kraje Vysočina vyjížděla 
v období od 16. února do 18. dubna k 35 udá-
lostem. Z převážné části se jednalo o technic-
ké pomoci, do kterých patří například čerpání 
vody na náměstí Hrdinů, odstranění padlých 
stromů z komunikací, transport pacienta ne-
bo záchrana uvízlého bagristy ve Štěpnickém 
rybníku. Hasiči také vyjížděli na záchranu 
zvířat, a to do Žatce ke zraněné labuti, do Do-
mu s pečovatelskou službou ve Špitální ulici 
na záchranu kočky a do Mrákotína na záchra-
nu psa z hromady větví. Zaměstnalo je také 
osm požárů lesa, v Družstevní požár pneu-
matiky a v Nové Říši požár komína rodinné-
ho domu. Jednotka provedla dvě prověřovací 
cvičení na záchranu osoby ze zamrzlé hladiny 
a na požár ve školícím centru na náměstí Jana 
Kypty. Dopravní nehody byly v tomto období 
naštěstí pouze tři a bez vážných zranění.

Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Řídil a nesmí
V pátek 31. března jel s Citroenem Xsa-
ra po osmé hodině dopoledne po náměstí 
Zachariáše z Hradce osmatřicetiletý muž 
z Jihlavska. Zastavila ho policejní hlíd-
ka, která při kontrole zjistila, že řidič má 
od loňského září na základě exekučního 
příkazu pozastaveno řidičské oprávnění. 
Dechová zkouška u něho byla negativní. 
Muže policisté zadrželi a odvezli ho na od-
dělení policie, kde mu sdělili podezření ze 
spáchání trestného činu.
Jela do Třeště, našli ji v Telči
Ve středu 5. dubna přijali policisté před 
půl devátou večer na tísňové lince 158 
oznámení od muže, který pohřešoval svoji 
manželku. Šestasedmdesátiletá žena cesto-
vala autobusem z Jihlavy do Třeště, kam 
nedojela. Policisté začali po ní ihned pát-
rat. Ženu našli v pořádku na autobusovém 
nádraží v Telči, kam omylem dojela. Poli-
cisté seniorku odvezli do místa jejího byd-
liště a předali ženu do péče jejímu man-
želovi.
Střet vozidel ve Štěpnické ulici
V sobotu 8. dubna po páté hodině večer 
jel jednapadesátiletý řidič Škody Felicie 
po Štěpnické ulici směrem na Jihlavu. Při 
jízdě vlivem mikrospánku vyjel do pro-
tisměru a došlo ke střetu s protijedoucím 
Mitsubishi. Při nehodě došlo ke zranění 
desetileté dívky v Mitsubishi, která byla 
zdravotnickou záchrannou službou převe-
zena na ošetření do jihlavské nemocnice. 
Policisté u řidičů po provedení dechových 
zkoušek požití alkoholu vyloučili. Na vo-
zidlech vznikla škoda přibližně sedmdesát 
tisíc korun. Dopravní nehoda se dále šetří.

Policie ČR Telč informuje
Zase drogový dealer
Policisté objasnili drogovou trestnou čin-
nost dvacetiletého muže ze Žďárska, který 
v regionu distribuoval marihuanu. Drogy 
obviněný poskytl ke kouření v desítkách 
případů své mladistvé přítelkyni i dalším 
mladistvým dívkám v obcích na Telčsku 
a v okolí Velkého Meziříčí. Policisté pří-
pad dále vyšetřují.
Odnesla to benzinka ve Slavatovské
Ve čtvrtek 23. března se po půl šesté ve-
čer pohyboval v prostoru čerpací stanice 
ve Slavatovské ulici devětatřicetiletý ři-
dič s nákladním vozidlem Man s přívěsem. 
Nevěnoval se plně řízení vozidla, neodha-
dl výšku a narazil do spodní části podjezdu 
u čerpací stanice. Ke zranění osob při do-
pravní nehodě nedošlo. U řidiče policisté 
provedenou dechovou zkouškou požití al-
koholu vyloučili. Škoda na čerpací stanici 
je přibližně čtyřicet tisíc Kč. 
Vandal Na Dlážkách
Policisté pátrají po pachateli, který po-
škodil Na Dlážkách v době od 31. 3. do 4. 
4. dvě lampy veřejného osvětlení. Zničil 
u nich krycí sklo a vnitřní zařízení.
Vloupání do rekreačních objektů
Policisté prověřují dva případy vloupání 
do rekreačních objektů, ke kterým došlo 
v Býkovci a Kališti. V Býkovci rozbil pa-
chatel okno domu, prohledal ho a nic ne-
odnesl. Zato v Kališti odcizil motorovou 
pilu a vrtačku. Krádeží věcí vznikla škoda 
necelých čtyř tisíc Kč, další pak poškoze-
ním okna. 

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

Zlatá srnčí trofej 
a Chovatelská přehlídka 
trofejí spárkaté zvěře
V neděli 21. května se uskuteční v zámec-
kém parku v Telči okresní kolo soutěže Zlatá 
srnčí trofej. Myslivecko-přírodovědnou sou-
těž dětí pořádá myslivecký kroužek telčské-
ho DDM ve spolupráci s Mysliveckým spol-
kem Telč, Okresním mysliveckým spolkem 
Jihlava a Státním zámkem Telč. Zahájení 
soutěže proběhne v 10 hodin před sklení-
kem. Soutěžící budou v parku plnit na jed-
notlivých stanovištích myslivecko-příro-
dovědné vědomostní otázky. Ti, co uspějí 
nejlépe, postoupí do celorepublikového ko-
la. Ve stejnou hodinu a den bude zde také za-
hájena tradiční Chovatelská přehlídka trofejí 
spárkaté zvěře, která byla ulovena na Telč-
sku v hospodářském roce 2016. Vlastní cho-
vatelská přehlídka bude doplněna o bohatý 
doprovodný program (např. vystoupení tru-
bačů, laserovou střelnici atd.). Otevřena bu-
de pro veřejnost v neděli 21. května od 10 
do 15 hodin, 22. a 23. května od 9 do 15 
hodin. Chovatelskou přehlídku pořádá od-
bor životního prostředí Městského úřadu 
ve spolupráci se Státním zámkem Telč.

Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru 
životního prostředí MěÚ Telč

Dny otevřených dveří
na všech stanicích 

HZS Kraje Vysočina 
ve dnech

4. - 6. května od 8 do 17 hodin. 
Využijte jedinečnou příležitost poznat 

techniku hasičů a jejich práci.

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč

Luční 625
telefon: 567 243 633, 974 266 721

krpkvy.oop.telc@pcr.cz 
974 266 720 (vedoucí)

974 266 722 (zástupce vedoucího)
HZS Kraje Vysočina

Stanice Telč, Luční 586
telefon: 950 272 111, 774 150 363

jiri.fisara@hasici-vysocina.cz
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Nové knihy městské 
knihovny
Beletrie
Surosz: Ach, ty Češky!; Montes: Báječ-
né dny; Coben: Cizinec; Kardos: Dřív 
než ji najde; Boyne: Chlapec na vrcho-
lu hory; Nesser: Karambol; Meyer: Kob-
ra; Pasternak: Lara; Bryndza: Noční lov; 
Keleová-Vasilková: Okénko do snů; Ha-
rasimová: Poháry touhy; Smith: Predá-
tor; Oliva: Poslední; Hansen: Starý kraj; 
Koubková: Záhada zlatodolu; Cole: Vy-
rovnat si účty; Hannay: Utajená léta; Po-
znanski: Pět; Mankell: Pátá žena; Simon: 
Sobí bobky; Hjorth: Hrob v horách; La-
pena: Manželé odvedle

Naučná
Brozman: 50 vzkazů ženám; Hayes: 
51 věcí, které si můžeš vyrobit z papíro-
vé role; Čvančara: Anthropoid; Schlegl-
-Kofler: Můj pes si dělá, co chce; Karás-
ková: Kde ženy vládnou

Dětská
Němeček: Znamenité příběhy Čtyřlístku; 
Anderton: Veršované pohádky; Rožnov-
ská: Veronika zlobidlo; Brezina: Samura-
jův meč; Maple: Psí záchranářky; Pospíši-
lová: Obrázkové rébusy; Krolupperová: 
Policejní křeček; Tylová: O kocourkovi 
Špindírkovi; Mlynowski: Kouzla vzhů-
ru nohama; Dvořáková: Každý má svou 
lajnu

Pro TL připravila Andrea Fajtová

Novinky Knihovny UC
Zdenka Paloušová: Kamenná boží muka 
v jižních Čechách a přilehlé Moravě; Ol-
ga Vlčková: Divadlo a divadelní scény. 
Zmizelá Praha; Anja Tippnerová: Perma-
nentní avantgarda? Surrealismus v Praze; 
Yuval Noah Harari: Sapiens. Úchvatný 
i úděsný příběh lidstva; Karel Pacner: Li-
dé v mé paměti; Isabelle Rabineau: Dior; 
Martin Rychlík: Dějiny tetování

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Už jsme skoro zapomněli, že ke květnu patřily také „vtipné“ transparenty v prvomájových 
průvodech. Jako třeba ten na snímku na Haasově křižovatce, dnes u Pangey, v roce 1953.

Vzpomínáme na 20. století
140 roků
30. května 1877 se v Přerově narodil  
Oldřich Kramář (+ 6. 10. 1914, Brno). 
V letech 1901 až 1904 profesor zdejší reál-
ky. Autor řady pojednání a středoškolských 
učebnic přírodopisného zaměření. Některé, 
např. Příroda a škola, vyšly v telčském na-
kladatelství Emila Šolce.

110 roků
11. května 1907 zemřel v Mutěnicích u Ho-
donína (*3. srpna 1880, Telč) Josef Jan 
Polák. Po studiu bohosloví v Brně byl v ro-
ce 1902 vysvěcen na kněze. V posledních 
letech objevujeme, o jak významnou osob-
nost a velký talent se jednalo. Udržoval pí-
semné styky s francouzskými spisovateli 
L. Bloyem a J. Ritterem, jejichž díla také 
překládal. Spolu s Josefem Florianem a Ja-
kubem Demlem je považován za spoluza-
kladatele vydavatelství „Studium“ ve Staré 
Říši. Jeho hrob najdeme na staroměstském 
hřbitově u zdi do Špitální ulice.

40 roků
26. května 1977 zemřel v Brně Otakar 
Maška (*17. 7. 1886, Nový Jičín). V roce 
1903 maturoval na zdejší reálce, ve škol-
ním roce 1911 – 12 na ní působil jako 
suplující profesor matematiky a fyziky. Po-
té profesor reálného gymnázia v Brně. Au-
tor práce Telč na přelomu století, kterou 
v roce 2016 vydal muzejní spolek pod ná-
zvem Telč – obrázky měšťanského života 
na přelomu 19. a 20. století.
Zdroj:
Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telčska
Muzejní spolek a Telčské listy, 1996

Připomínáme si

Výtvarné ateliéry 
v Lannerově domě
Středa 3. května 14 - 16 h
Belle epoque / papírová panenka
Inspirujeme se dobou nazývanou „Bel-
le epoque“ neboli krásná doba a zaměříme 
se na odívání přelomu 19. a 20. století, pro 
které je typická krinolína s výztuží a korzet. 
Navrhnete šaty pro papírovou panenku.
Středa 7. června 14 - 16 h
Ctnosti i neřesti / negativní kresba
Inspirováni barokními sochami a jejich 
symbolikou se přeneseme do Hospitalu 
Kuks mezi sochy ctností a neřestí. Pomocí 
negativní kresby vytvoříte vlastní představu 
o ctnosti i neřesti, kterou si sami vyberete.
Více o projektu Výtvarný Ateliér památek NPÚ 
v Telči v TL 1-2/2017 na str. 13 a na webových 
stránkách ústavu https://www.npu.cz

Památkáři zvou

Muzeum Vysočiny, pobočka Telč 
a Muzejní spolek v Telči

zvou na přednášku
doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.

Fenomén Masaryk
v obřadní síni telčské radnice
29. května v 17 hodin

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro - Památky kolem nás

Smrt a Čas
K proměnám sepulkrální ikonografie

přednáší Mgr. Petr Horák 
17. května v 18:00 

v Univerzitním centru MU 
Jezuitská kolej
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Výstava Pyšná princezna
V Zámecké galerii je až do konce roku ote-
vřena stejnojmenná výstava originálních 
kostýmů a rekvizit ze slavné filmové po-
hádky režiséra Bořivoje Zemana, která by-
la natáčena v exteriérech telčského zámku. 
Návštěvníci na ní najdou předměty, jež byly 
ve filmu použity ve velmi zajímavém aranž-
má, které navozuje atmosféru filmu. Výsta-
va je přístupná každý den mimo pondělí.

Podle TZ

Zámek připravuje v červnu
Pohádková neděle
11. 6.  10:00 – 17:00 hod.
V celém areálu zámku 
Hrůza na zámku
17. 6.  14:00 – 23:00 hod. 
Zámecký park, zábavné odpoledne s kon-
certem a divadelním představením
Více v příštích TL

Na zámku

V Knihovně UC vystavují

O pozoruhodné výstavě výkresů a grafických prací žáků telčské 
reálky, dnes gymnázia, z let 1880 až 1932 v Knihovně Univerzit-
ního centra v jezuitské koleji, jsme podrobně informovali v minu-

lých TL. Vedle zážitku z vysoké úrovně vystavených prací či úža-
su nad schopnostmi tehdejších studentů, pokud si uvědomíme, že 
většina prací vznikla při světle petrolejek, přinese návštěva výsta-

Generál, hrdina SNP, diplomat, projektant... 
vy také „důvěrnější“ seznámení s řadou těch, kteří vstoupili nejen 
do telčské historie.
Výstava připomíná letošní 165. výročí založení reálky/gymnázia 
v Telči. 
Vedle výkresů již v minulém čísle zmiňovaného sochaře, cesto-
vatele a etnografa Františka V. Foita (1900) zde najdete práci 
Matěje Mikuláše Doležala (1889) z Vlásenice u Pelhřimova, le-
gionáře a významného prvorepublikového generála, kterého po-
pravili nacisté v roce 1941. Vystavený výkres také připomene 
Miloslava Švejnu (1911), muže, který postavil vysílač pro Slo-
venské národní povstání, Oldřicha Hurycha (1907), projektanta 
nejen znojemského a brněnského mostu v Jihlavě, ale i dvou v Sý-
rii přes Eufrat a řadu dalších, či Miloše Šafránka (1894), česko-
slovenského diplomata a hudebního teoretika... Pokud na výstavu 
zavítáte, určitě objevíte další. A nejen telčské osobnosti. Díky re-
gionálnímu významu reálky třeba mezi „dačickými“ příjmeními 
Klang, Macků, Mrvka nebo „třešťskými“ Kesler, Smejkal ad. 
Uvítáme, když nás na výkres netelčské osobnosti upozorníte.   /z/

Zátiší, které v roce 1910 nakreslil student Matěj Doležal z Vláseni-
ce. V té době netušil, že jeho životní dráha bude kopírovat české dě-
jiny první poloviny 20. století. Včetně tragického konce v roce 1941.                                                      

Foto pro tisk: Kamil Mrkvička 

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Hodiny ukazují pět hodin ráno a náměstí 
v Telči je opuštěné. Otevírám staré dveře 
na telčském zámku a přemýšlím, co mne 
za nimi čeká. Tak co, jste tam, nebo jste 
dali přednost teplé posteli? 
Opatrně nakukuji a zůstávám stát v úža-
su. To snad není možné! Opravdu ještě ne-
spím? Je to pravda? V místnosti na mne 
čeká 80 komparzistů, kteří zaslouží vel-
kou poklonu. Škoda, že neexistuje Oscar 
za komparz. Tento, který natáčel historický 
dokument Luther, by si určitě nejméně no-
minaci zasloužil. Lidé z Telče a okolí, i da-
lekých měst, byli naprosto dokonalí a celý 
štáb jim za jejich práci moc děkuje a stále 
na ně vzpomíná. Jak maskéři, tak kostymé-
ři a catering a v neposlední řadě pan režisér 
říkali, že se s tak šikovným, chápajícím a tr-
pělivým komparzem zatím nesetkali. Proto 
věřím, že se filmaři opět v brzké době ozvou 

A zítra nástup na pátou! 
a zase budeme moci ukázat, že komparz ne-
musí vozit, že v Telči je na profesionální 
úrovni. Ještě jednou bych chtěla poděkovat 
všem a hlavně těm starším, věrným kom-
parzistům, pánům Cechovi, Doupníkovi, 
Hauzarovi, Doskočilovi, Jandíkovi a dal-
ším a dalším. Také hercům z třešťského di-
vadla, skupině historického šermu z Jihlavy 
a všem místním i dojíždějícím, kteří vydrže-
li vše bez „remcání“ a ukázali mladým, za-
čínajícím, co je to kázeň, spolehlivost a re-
spektování pravidel. Komparz v Telči má 
velkou tradici a jsem ráda, že můžeme psát 
její další stránky s pokorou a zároveň s pý-
chou. A navázat tak na známé filmy, jako je 
Pyšná princezna, Až přijde kocour a další.
Pohled do zákulisí natáčení hraného doku-
mentárního filmu Luther, který na počátku 
března natáčela televize ZDF na telčském 
zámku.

Květen a září: 
PO, ST  8.30–12.00 13.00–17.00
ČT  –  13.00–16.00
PÁ  8.30–12.00 13.00–16.00
Červen až srpen:
PO, ST  8.30–12.00 13.00–17.00
PÁ  8.30–12.00 –
Kontakt:
Ilona Martinů, 774 886 640, ilonamartinu@mail.muni.cz

Provozní doba Knihovny UC
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INSPIRACE. Svatby v Telči se již uskutečnily na ostrově ve Štěpnickém rybníku, na roz-
hledně, věži sv. Ducha a na řadě dalších míst. Ale na zamrzlém rybníku, navíc na bruslích, 
zatím ne. A tak snímek svatby novomanželů Víchových na Velkém Počernickém rybníku, 
mimochodem největším rybníku v Praze, by mohl být pro budoucí novomanžele inspira-
cí. V hokejovém městě, kde se bruslí již tři století...

Za poskytnutí snímku děkujeme redakci Dolnopočernického zpravodaje.

POVEDLO SE. Základní škola v Urbano-
vě zapsala pro příští školní rok šest prvňáč-
ků, včetně Klárky na snímku. Přispěl k to-
mu i starožitný houpací kůň, na kterém je 
při zápisu postupně vyfotografoval ředitel 
školy Hynek Vohoska.

KDYBY KLAVÍR MLUVIL. Tak by vy-
právěl, jak na něj hráli nestoři telčské hud-
by Josef a Ladislav Mátlovi, profesor Me-
toděj Divoký a také lékař, zakladatel Sokola 
v Telči a profesor reálky Emanuel Krupička. 
Zvědavým by navíc prozradil, že jej v květ-
nu 1882 dostala slečna Matylda Schrotzová, 
vzápětí paní Krupičková, jako svatební dar 
od svého otce Antonína Schrotze, starosty 
Dačic. Jen kvůli tomuto pravému vídeňské-
mu křídlu stojí za to, podívat se v nové se-
zóně do Muzea techniky Aleše Wimmera 
Na Sádkách.

Foto: Roman Pokorný

TO BYL KOMPARZ! Za dlouhou éru filmování v Telči se nikdy nepodařilo vyfotografovat komparz tak, jako Miluši Nechvátalové 
na tomto snímku. Jednoduchý a jednoznačný důkaz o velikosti filmu, který se v březnu na zámku natáčel.

KLAVÍR PROMLUVIL. 
Příběh, který prozradil, čtěte v příštích TL.
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STAROSTA V „EXILU“. Až ve vzdále-
ném Oseku nad Bečvou se na udržovaném 
starém hřbitově u farního kostela Povýšení 
sv. Kříže nachází hrob významného telč-
ského starosty v letech 1880 až 1895 Aloi-
se Petzla (*1827, +1915). Za jeho éry by-
la založena městská spořitelna a muzeum, 
město od státu koupilo jezuitskou kolej, 
postavilo kruhovou cihelnu, byla rozšíře-
na reálka... A. Petzl byl také spoluzakla-
datelem Národní jednoty pro jihozápadní 
Moravu a spolku Omladina. Poslední léta 
svého života prožil u syna Aloise (*1857, 
+1936), hospodářského ředitele panství 
Podstatzkých Lichtensteinů Veselíčko, 
který je ve stejném hrobě také pochován. 
Sloupek je také důvodem k poděkování 
Obecnímu úřadu v Oseku nad Bečvou, kte-
rý se o hrob vzorně stará.

Foto: Josef Richter

POZDRAV VANDALŮ. 
Kontejner na sídlišti Jana Žižky

DVA SVĚTY. Až do konce května může-
te vidět v městské galerii výstavu dřevě-
ných a keramických soch Jaroslavy a Petra 
Eschlerových.

POZDRAV JARA. Bleduliště nemají jen ve Staré Říši. To telčské vyfotografoval pro TL 
Stanislav Bartoň.
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného ná-
bytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěs-
né vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, 
matrací. Tel. 721 123 595.

• Koupím byt 1+1 v osobním vlastnictví v Telči. Tel. 602 976 792.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Výuka a výcvik na osobní au-

tomobil, učebna na Myslibořské ulici v Telči. Více info na www.
autoskolaekol.wz.cz a tel. 607 185 517.

• Mytí oken, aranžování a mytí výloh. Tel. 607 388 295. Jakub 
Myslín.

• Přijmu brigádnici do obchodu v Telči na 2-3 hodiny denně, celo-
ročně. Tel. 723216749.

Malý oznamovatel

Není pohřebné. 
Pomůže Svépomoc!

Přihlášky
do Vzájemně dobročinného spolku SVÉPOMOC, 

který 70 let pomáhá v Telči s úhradou nákladů 
za pohřeb, najdete v IS na radnici. 

Více sdělí 
Jiří Doskočil v Příční ulici, 

Jarmila Babková ve Svatoanenské ulici, 
Ludmila Paurová ve Štěpnici.

Podrobnosti v TL 10/2013 na str. 25.

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

Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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V neděli 14. května v 18 hodin se usku-
teční v orlovně druhý benefiční koncert pě-
veckého sboru Santini. Letos na tento účel 
sbor vybral jeho nejoblíbenější vystoupení 
Santini v akci. Pod taktovkou dirigentky 
Anežky Tiché zazní široké spektrum hud-
by jak světské, tak duchovní až po lidovou 
a spirituály. Celý výtěžek z dobrovolné-
ho vstupného věnuje sbor na opravu tope-
ní v hlavním sále orlovny. „V říjnu 2015 
jsme uspořádali v orlovně podobný kon-
cert se záměrem přispět na pořízení oken 
do hlavního sálu. Výsledek všechny mile 
překvapil. Zanedlouho se okna instalova-
la a orlovna doslova prokoukla. Dárci tak 
téměř okamžitě viděli užití jejich darů. To 
je u podobných akci velmi pozitivní,“ při-
pomněla Jana Křížková ze Santini a doda-
la, „uvědomujeme si, že tentokrát se jedná 

Santini v akci. Opět pro orlovnu 
o ještě větší investici. Ale věříme ve štěd-
rost dárců. Byla by velká škoda nevyužívat 
takový poklad, který nám zanechali naši 
předci. Navíc s nejlepší akustikou ve ve-
řejných prostorách ve městě.“ Starosta Or-
la Jaroslav Kadlec k finanční náročnosti 
pořízení topení do hlavního sálu orlovny 
uvedl: „Každý, kdo řešil něco podobné-
ho, byť jen v rodinném domě, jistě odhad-
ne, že tato investice si vyžádá částku okolo 
půl milionu korun. A to i při velkém šetření 
a naší svépomoci.“ Santini a Orel plánují, 
že na koncert pozvou své příznivce i po-
zvánkami, které budou doručeny do poš-
tovních schránek ve městě. A pro ty, kdo 
se koncertu nebudou moci zúčastnit, a při-
tom by chtěli podpořit snahu na oživení or-
lovny, již teď zveřejňují účet pro peněžité 
dary č. 2900491887/2010.                      /z/

SANTINI PRO ORLOVNU. Před časem pro okna, teď pro topení.   
Foto: Vít Štancl a Ilona Jeníčková

Krajský Zpěváček 
byl v Telči
V sobotu 25. března se v Univerzitním cen-
tru a státním zámku uskutečnilo krajské ko-
lo soutěže horáckých lidových písní, ZPĚ-
VÁČEK 2017. Zúčastnilo se ho 67 mladých 
zpěváků a zpěvaček. „Potěšitelné je, že sou-
těžící obsadili všechny věkové kategorie,“ 
uvedl v tiskové zprávě Jaroslav Novák, 
předseda Horáckého folklórního sdružení. 

V nejmladší kategorii do devíti let, se před-
stavilo 22 dětí. Vítězství v ní zaslouženě zís-
kala Nikola Zítková ze souboru Groš z Dol-
ní Rožínky. Mezi 36 soutěžícími v kategorii 
10 až 15 roků nejlépe uspěla u poroty Eileen 
Niederlová, zpěvačka souboru Studánka ze 
Žďáru nad Sázavou. V této kategorii dobře 
reprezentoval Telč Adam Šimánek z místní 
ZUŠ, který v ní skončil pátý. Pouze devět 
soutěžících se představilo v kategorii nad 15 
let. Zvítězil v ní zpěvák Pramínku Jihlava 
Matěj Dohnal.                                  Podle TZ

Farmářské trhy 
2017

27. května ● 17. června
● 22. července ● 26. srpna ● 9. září 

● 14. října ● 28. října
vždy od 9 do 15 hodin 

na náměstí Zachariáše z Hradce
kontakt – tel.: 722 499 299

e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

Schůzky Klubu filatelistů
Schůzky Klubu filatelistů se konají každou 
druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hodin 
v prostorách Klubu důchodců na poliklini-
ce v Masarykově ulici (vchod z nádvoří). 
Zájemci (i nečlenové) mohou na schůzce 
získat informace o hodnotě svých sbírek 
známek, popřípadě pohlednic a podob-
ných sběratelských předmětů.

Filatelisté pro veřejnost 
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Vypočítávat profese, které jsme v našem seriálu představili, by bylo 
nošením dříví do lesa. Když jsme v polovině března přemýšleli nad 
osobností či profesí, kterou představit v dalším dílu seriálu, bylo to 
jednoznačné. Musí to být bagrista. Pavel Frűhauf byl jeden z něko-
lika odvážných a šikovných mužů, kteří pomáhali „vysvobodit“ za-
padlý stroj z bahna Štěpnického rybníka.
Jak se člověk stane bagristou?
Třeba i náhodou, jak například já. K firmě jsem chtěl nastoupit jako 
řidič nákladního auta, ale místo něj mi dali kolový bagr... Do páso-
vého jsem poprvé usedl jenom na záskok. A už jsem v něm zůstal.
Nezbytné kvalifikační předpoklady?
Na pásový bagr stačí strojnický průkaz na pásové rypadlo. Větší fir-
my své zaměstnance proškolí a nechají průkaz udělat. Zapotřebí je 
manuální zručnost, aby bagrista zvládl menší opravy, výhodou tedy 
je vyučení v jakémkoli strojnickém oboru. Pak už stačí šikovnost, 
prostorová představivost, pečlivost a hlavně trpělivost.

Byla ta „slavná“ březnová událost ve Štěpnickém rybníku oprav-
du tak výjimečná, že si zasloužila pozornost celého Česka?
Ne, to se stává docela často. Jenže ne v městské památkové rezerva-
ci, navíc zapsané UNESCEM, a ještě k tomu na dohled od zahranič-
ního filmového štábu. Na druhou stranu, většinou firma dokáže svůj 
stroj vyprostit sama, málokdy je potřeba pozvat na pomoc i cizí firmu.
Zrekapitulujte prosím, co se vlastně ten týden stalo?
V pondělí se utopil bagr č. 1. V úterý ho vyjel zachraňovat bagr č. 2, 
ale zapadl také. Večer se ho neúspěšně pokusil zachránit bagr č. 3. 
Ve středu přijela na pomoc naše firma. Já jsem s bagrem č. 4 vypros-
til č. 2. Ve čtvrtek jsme s bagrem č. 5 připravovali terén pro vyproš-
tění č. 1. A to se nám s bagrem č. 6 podařilo v pátek.
Co bylo podle Vás hlavní příčinou potíží?
Problém prvního bagru byl v tom, že byl sám a neměl mu kdo oka-
mžitě přijet na pomoc, ještě než se zahrabal tak hluboko. A druhý ba-
gr zapadl v místě, kde bylo extrémně hluboké měkké podloží. Zda to 
je pozůstatek z doby, kdy rybník byl důležitým obranným prvkem, 

Bagrista: Hodně důležitá je důvěra v kolegy
je otázka pro historiky a geology.
Prozraďte něco z bagristovy „kuchařky“.
V hlubokém bahně, které se kolem vás rychle zavírá, se musíte po-
řád pohybovat, jinak vám zalije pásy a přilepíte se. Bahno házíte 
za sebe a stále popojíždíte, o 5-10 cm. Když jede více bagrů za se-
bou, musí se otáčet ve stejném rytmu, aby se nepotkali ramenem.
To vypadá, že bagrování je práce pro odvážné a rozvážné muže.
Hodně důležitá je důvěra v kolegy. Je pravda, že ne každý si do hlu-
bokého bahna troufne.
Většina profesí má své uznávané značky, nástroje... Jak jsou 
na tom bagristé? Na všech bagrech bylo CAT...
Každý si chválí stroj, ve kterém sedí. Do hlubokého bahna jsou potře-
ba široké pásy a právě Caterpillar vyrábí ty nejširší, 140 cm jeden pás.
První CAT „operoval“ v Telči, díky pomoci UNRRY, již v roce 
1947 při úpravě terénu pro stavbu dnešního gymnázia...
Vidíte, to jsem nevěděl. Zřejmě to byl lanově ovládaný předchůdce 
dnešních bagrů.
Jak se změnily stroje od toho historického Caterpillaru do sou-
časnosti?
Mechanické ovládání se změnilo na elektronické, vše je elektronic-
ky hlídané. K ovládání stačí dva joysticky a tři, čtyři pedály, podle 
typu bagru.
Zasáhly do práce bagristy moderní technologie? Třeba GPS?
Zatím ani moc ne. Pořád je potřeba mít dobré oko a šikovné ruce. 
GPS mají hlavně šéfové pro kontrolu, případně pro pojišťovnu... 
Trochu naopak. Kterou práci mají bagristé nejméně rádi? 
Asi bagrování na zasíťovaných pozemcích, hlavně když sítě nejsou 
pořádně zmapované. Jednou jsem kopal přípojku vody a vytáhl utaje-
né vojenské kabely. Naštěstí se nepřetrhly. Největší pokuty jsou za pře-
tržení optického kabelu. Potom máme na krku obecné ohrožení...
Co Vás v práci kdy nejvíce překvapilo, zaskočilo?
Bohužel to nebyl poklad, ale bazén na dně Hostivařské přehrady. 
Když vesnici zaplavili, se zasýpáním bazénu samozřejmě nezdržo-
vali. Málokdo může říct, že vykoupal bagr v bazénu...
Nejsložitější, nejnáročnější profesní operace?
Na žádné velké drama si nevzpomínám. Možná vyprošťování kole-
gy na Hostivařské přehradě. Byly tam strmé břehy, špatný přístup.
Pracovní doba v sezóně?
Když jsme „ve světě“, tak od rána do večera. Co také na ubytovně, že?
Co dělají bagristé v tuhé zimě, když se nestaví?
Bagrům kupodivu zima nevadí, alespoň se v bahně nepropadáme. 
Ale problém mají související profese, například se zavírají kame-
nolomy, takže nemůžeme kamenovat, zedníci nemohou opravovat 
hráz. Sdílíme tak všechny „klady“sezónních profesí. Včetně té zim-
ní výplaty...
Může mít bagrista koníčky? A jaké?
Samozřejmě. V mém případě rodina a také zahrada. Sport už spíš jen 
nahodile a rekreačně. Třeba sraz vícekol v Mysliboři.

Eva Skálová

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 5/2017          List MAS Telčsko (73)

Lidé mikroregionu

Foto: Pavel Pefek
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Mikroregionální střípky

Hodice
5. 5. - Zájezd do Národního divadla v Pra-
ze na divadelní představení Manon Lescaut
Pořádá: Místní knihovna a Obec Hodice
Dyjice
7. 5. - Koncert David Evans/USA
Ve 20:00 hod. Pořádá: Bezobav
Vanov
13. 5. - Taneční zábava, hraje J.I.P. Band 
a hosté, začátek ve 20:00 v KD

Pověsti z našeho 
mikroregionu
Pro květnové číslo jsme vybrali pověst ze Staré 
Říše, která je z připravovaného sborníku novo-
říšských pověstí. Autorkou ilustrace je Juliana 
Jirousová. Připravuje Magda Pojerová. 
O hejkálkovi v Jechovci
Nedaleko Staré Říše je les Jechovec. Lidé si 
vyprávějí, že v Jechovci se zdržuje hejkálek. 
Jednoho večera se u souseda sešlo na bese-
du několik mužů. Povída-
li si, co je nového ve svě-
tě. Za chvíli je povídání 
omrzelo a začali hrát kar-
ty. Tu jeden z nich odešel 
na chvíli na zápraží. Jak 
tak stojí, slyší, že od Je-
chovce se ozývá: „Hej, 
hej, hej!“ Toto volání se několikrát opako-
valo. Soused se polekal. Poznal volání hej-
kálka. Vešel do světnice a hned to všem vy-
právěl. Sousedé se uradili, že udělají na zemi 
kruh a do něho dají chléb. To prý hejkálka od-
radí. Když to udělali, začali volat na hejkál-
ka. Za chvíli slyšeli, jak někdo tluče na okno 
a křičí: „Kdybyste byli nedali do kruhu chléb, 
všechny bych vás zardousil. Takhle nemám 
k vám žádné moci!“ Poté ještě několikrát za-
hejkal a utekl.                   Jana Kvasničková

V HOSTĚTICÍCH SE HRKALO. Spolek maminek z Hostětic obnovil o letošních Velikono-
cích prastarý zvyk, hrkání, poté, co zvony odletěly do Říma. Spoluobčany na ně zval milým po-
zváním, které začínalo: Sousedé a sousedi, blíží se Velikonoce... TL chválí.   Foto: Ilona Ampapová

Český Zpěváček na zámku
V sobotu 13. května se od 14 hodin předsta-
ví na telčském zámku mladí zpěváci folkloru. 
Uskuteční se zde české zemské kolo pěvecké 
soutěže Zpěváček. Očekává se účast 18 sou-
těžících, vítězů krajských pěveckých soutěží 
z Čech. Doprovázet je bude lidová muzika 
Gaudeamus z Prahy. V programu také vy-
stoupí dětský folklorní soubor Krahuláček. 
Podle Jaroslava Nováka z pořadatelského 
Horáckého folklorního sdružení se přehlíd-
ka koná v Telči proto, že zpěváci z Vysočiny 
soutěží v českém kole soutěže. Zdejší folklor 
je nám bližší složením muziky i intonací zpě-
váků než slovácký, upřesnil J. Novák.

Existence úřadu obce s rozšířenou působ-
ností v Telči (malého okresu) má také jeden 
nepříliš známý pozitivní dopad. Díky pro-
gramu Ministerstva kultury pravidelně zís-
kává finanční prostředky na opravu nemo-
vitých kulturních památek, které se nachází 
v jeho správním obvodu. V těchto TL infor-
mujeme, že rada města rozhodla o rozděle-
ní přidělené kvóty, 910 tis. Kč, pro letošní 
rok. Na otázku TL, na opravu kterých pamá-
tek dotační peníze částečně přispějí, odpově-
děl tajemník městského úřadu Pavel Soukop: 
Dojde k obnově kaple Navštívení Panny Ma-

Které památky se opraví díky ORP?
rie ve Zdeňkově (246 tis.), části obvodní zdi  
a dokončení odvlhčení u kostela Všech sva-
tých ve Staré Říši (121 tis. Kč), restaurování 
památného zvonu ve zvoničce v Horní Mys-
lové (115 tis. Kč) a kapličky/poklony P. Ma-
rie v Bohuslavicích (66 tis.Kč). V Telči pak 
bude poskytnut příspěvek na opravu fasády 
a výměnu oken sokolovny (200 tis. Kč), ob-
novu dvou zastavení křížové cesty v Jihlav-
ské a Batelovské ulici (112 tis. Kč) a restau-
rování sochy sv. Jana Nep. na Dlážkách (50 
tis. Kč). Rozdělení finančních prostředků ješ-
tě podléhá schválení Ministerstva kultury.  /z/

Kaple Navštívení Panny Marie ve Zdeňkově.                                   Foto: Archiv KrÚ Kraje Vysočina
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Vystoupí HAKUMA MATATA
Čtvrtý benefiční koncert ve prospěch dě-
tí s vrozenými srdečními vadami, na kte-
rém vystoupí i jeho spolupořadatel, pěvec-
ký sbor TELČísla telčské ZUŠ, se letos 
uskuteční v pátek 2. června v 18 hodin 
ve společenském sále Panského dvora. 

Děti pomáhají dětem

Vařili nám kaši...
Nevíte kdo? Ve středu 29. března jsme 
navštívili s našimi seniory děti v Základ-
ní škole v Hradecké ulici. Děti nás totiž 
pozvaly na zdravou svačinku, kterou pro 
nás se svými učiteli a asistenty připravily. 
Podávala se vločková kaše ochucená me-
dem a oříšky, těstovinový salát se zeleni-
nou, čočkový salát, pečené müsli tyčinky 
a čerstvé mixované nápoje z ovoce a zele-

Školáci a senioři

Zachariášův zpravodaj
Na konci března vyšlo další číslo Zachari-
ášova zpravodaje, který pro své klienty vy-
dává Domov pro seniory na Starém Městě. 
Zaujala nás v něm nejen reportáž o tom, jak 
si jeho klienti sami připravili jarní výzdobu, 
ale také zpráva o společné oslavě narozenin 
16. února. Nechybělo na ní pohoštění, dob-
rá nálada a hudba manželů Doležalových. 
Mile působí příspěvek o tom, jak se poda-
řilo zachránit fuchsii, kterou si do domova 
přinesla z toho původního nová klientka. 
Celý zpravodaj si můžete přečíst na http://
www.domovproseniorytelc.cz/

Poděkování z polikliniky
Personál Polikliniky Telč děkuje paní dok-
torce Romaně Kochrdové za dlouhých 16 let 
vzájemná spolupráce, výjimečnou kolegia-
litu a lidský a profesní přístup k pacientům 
Telčska. Paní doktorka se rozhodla ukončit 
činnost alergologické ambulance v Telči. Je-
jí rozhodnutí nás mrzí, ale plně ho respek-
tujeme a přejeme jí dlouhá léta ve zdraví 
a mnoho spokojených pacientů, kteří ji na-
dále mohou navštěvovat v její jihlavské ordi-
naci. Péči o pacienty, kteří z různých důvodů 
nebudou moci za paní doktorkou dojíždět, 
převezme plicní ambulance pana primáře  
MUDr. Tomáše Snížka. MUDr. Jan Řičánek

Želva v DpS
Letos také pokračuje spolupráce DpS se Zá-
kladní školou v Masarykově ulici. Žáci paní 
učitelky Mgr. A. Smejkalové vytvořili krásná 
přáníčka, která dostávají naši klienti u příleži-
tosti jejich narozenin. Příjemným zpestřením 
jsou i návštěvy žáků školy na našich akcích. 
Na úterní klub 21. března přinesla děvčata do-
konce domácího mazlíčka – vodní želvu a při-
pravila si pro naše klienty řadu zajímavých 
kvízových otázek.        Lenka Pelejová, DpS

Dopisy z Dachau
Tradiční „větrání“ kostela sv. Linharta v Li-
déřovicích, které má příznivce i mezi čtená-
ři TL, bude mít v neděli 7. května od 14:30 
aktuální a zcela mimořádný program. Připo-
mene konec 2. světové války čtením z do-
pisů, které v letech 1943 až 1944 napsal 
z Dachau P. Peter Haunstein, cizkrajovský 
farář a děkan slavonického děkanství. Do-
pisy, mimořádný dokument doby, se šťast-
nou náhodou zachovaly a při „větrání“ zazní 
poprvé pro širší publikum. Čtení bude jako 
vždy doprovázet krásná hudba.                  jj

Větrání v Lidéřovicích:

Bude Noc kostelů. I u sv. Karla
V pátek 9. června se od odpoledních až 
do pozdních večerních hodin uskuteční 
v Telči opět Noc kostelů. Na náměstí bu-
dou již tradičně otevřené věže a kostely sv. 
Ducha, Jména Ježíš a sv. Jakuba s boha-
tým programem. Novinkou té letošní bu-
de od ranních hodin možnost „mini pouti“ 
ke kapli sv. Karla Boromejského u Vano-

DO ŠKOLY. Klienti Dps přijeli na návštěvu Základní školy v Hradecké ulici „vlastním“ do-
pravním prostředkem.                                                                                               Foto: Marika Krejčí

niny. Ochutnali jsme domácí chléb, mand-
lové mléko, semínka sezamová, konopná, 
slunečnicová i chia. Vše nám moc chutna-
lo. Na závěr jsme ocenili práci dětí a ná-
pady pedagogů, odnesli jsme si recepty 
na zdravé dobroty a pocit příjemně stráve-
ného dopoledne. Na oplátku jsme děti po-
zvali zase k nám u příležitosti jejich červ-
nového svátku.

va. Bude zpřístupněna nejen kaple sama, 
ale i Boží hrob, který se ukrývá pod ní. 
Jedná se o mimořádnou příležitost, pro-
tože kaple je až na listopadovou, obvykle 
chladnou, poutní neděli celoročně uzavře-
na. Více o programu Noci kostelů v červ-
nových TL. 

Podle zprávy Zdeňky Tiché 

Hlavním hostem koncertu bude dětský 
rytmický orchestr HAKUMA MATATA 
z Jindřichova Hradce, prozradil TL vedou-
cí TELčísel Pavel Salák s dovětkem: Ne-
nechte si jeho vystoupení ujít. Jedná se 
o mimořádný zážitek!
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Sport
Fotbal
Domácí zápasy mužstev SK v květnu
7. 5. 10:00 dorost – Chotěboř
7. 5. 16:30 muži A – Hrotovice
13. 5. 9:00 přípravka, turnaj
13. 5. 16:30 muži B – Mrákotín
20. 5. 9:00  žáci st. – Rantířov
20. 5. 10:45 žáci ml. – Rantířov
21.5. 10:00 dorost – Luka n.J.
21. 5. 16:30 muži A – Vrchovina B
27. 5. 16:30 muži B – Kněžice B

Tabulka krajské I. A třídy po 18. kole 
1. TKouty 18 60:26 44
2. Třebíč B 18 58:25 33
3. Budišov-Nárameč 18 32:19 33
4. Herálec 18 40:31 31
5. Nové Syrovice 18 40:39 30
6. Vladislav 18 29:22 29
7. Vrchovina B 18 32:34 26
8. Telč 18 20:27 21
9. Šebkovice 18 33:32 20
10. Želetava 18 35:55 20
11. Žďár n.S. B 17 26:36 17
12. Rantířov 17 29:45 16
13. Třešť 18 25:45 16
14. Hrotovice 18 31:54 14

Stolní tenis
Divize Vysočiny po 22. kole 
1. Telč 22 217:91 83
2. Jemnice 22 206:123 78
3. Pelhřimov 22 198:125 64
4. Ostrov H. Brod 22 182:174 60
5. Žďár n. S.B 22 186:160 60
6. Třebíč 22 147:178 48
7. Jihlava 22 154:169 48
8. Chotěboř 22 160:176 48
9. Třešť 22 151:192 46
10. Světlá n. S. 22 132:193 40
11. H. Brod B 22 127:197 37
12. Polná 22 133:215 27

Judo
2. dubna se ve Žďáru nad Sázavou konal 
krajský kvalifikační turnaj, kterého se zú-
častnila i jedenáctičlenná výprava Sokola 
Telč pod vedením trenérky Idy Mitisko-
vé. Do Telče se pak vracela s bodovaným 
umístěním ve všech kategoriích, které 
obsadila. Šimon Mareček, Jan Coufal, 
Petr Jahoda, Luciana Brychtová, Martin 
Petříček, všichni 1. místo. Emma Vejměl-
ková, Matyáš Habermann, oba 2. místo. 
Václav Ondráček, Jakub Málek, Jaroslav 
Pohanka, všichni 3. místo. Sebastian Mi-
tiska 4. místo.

Velký úspěchem skončila letošní sezóna 
pro tým stolních tenistů SK Telč. Suverén-
ně prošli divizí Vysočiny, když z 22 zápasů 
dokázali ve 20 zvítězit! Vybojovali si tak za-
slouženě postup do celostátní III. ligy. V ná-
sledujícím rozhovoru s vedoucím oddílu 
a trenérem v jedné osobě, Jaroslavem Šve-
cem, se vracíme nejen k dosaženému úspě-
chu, ale také stručně nahlížíme do ligové 
budoucnosti.
Kdo má na vítězství v divizi a postupu 
do ligy největší zásluhu?
Samozřejmě, že na prvním místě musím 
zmínit bojovnost a zodpovědnost celého 
kolektivu. Když na otázku odpovím podle 
počtu vyhraných a prohraných zápasů, tak 
jednoznačně Jakub Švec, který se vrátil 
po několika letech z Německa a v soutěži 
zvítězil v 56 utkáních a prohrál pouze jediné. 
Další, kdo výraznou měrou přispěl k postu-
pu, je velký talent telčského stolního tenisu, 
teprve 16letý Marek Čermák, který měl 
úspěšnost vítězných zápasů 75%. Marek 
navíc obsadil 2. místo na krajském přeboru 
dospělých (pozn.: Jakub Švec se nezúčast-
nil). No a samozřejmě nemohu zapome-
nout na nestárnoucího Zdeňka Zdražila  

(65% vítězných zápasů) a kapitána týmu 
Radka Švece (51% vítězných zápasů). 
Jak „vidíte“ účast týmu ve III. lize?
Řeknu to takhle: máme dva velmi kvalitní 
hráče na ligu, zmíněné Jakuba Švece a Mar-
ka Čermáka. Zdeněk Zdražil a Radek Švec 
jsou kvalitní hráči do divize, ale... Nejsou 
již nejmladší a III. liga má o dost vyšší úro-
veň. Proto v současné době jednáme o posí-
lení týmu. Bez toho bychom zřejmě hráli až 
na konci tabulky. 
Liga vedle sportovní úrovně přináší také 
vyšší náklady na cestování. Budete jezdit 
do Brna, Hodonína, Tišnova, Litomyšle...
Zas až o tolik peněz se nejedná. Navíc na-
šimi hlavními sponzory jsou členové oddí-
lu Radek Švec (Albi Praha) a Pavel Ondrák 
(Compon Telč), tak snad trochu přidají...
Vyhovuje herna stolního tenisu ligovým 
podmínkám?
V některých rozměrech je o něco menší. Dá 
se říci, že vyhovuje, ale opravdu jen tak tak. 
Vzkaz divákům?
Pokud se nestane nic mimořádného, tak 
na podzim zveme všechny příznivce stolní-
ho tenisu na III. ligu. Věřím, že nám v pro-
pagaci pomohou i Telčské listy.                /z/

Stolní tenisté SK jsou v lize

Úspěšný tým stolních tenistů SK Telč. Zleva Marek Čermák, Zdeněk Zdražil, Jakub 
Švec, Radek Švec.

Po uzávěrce

Stříbro pro kulturistu Cahu z Mistrovství ČR
V sobotu 22. dubna získal Jakub Caha z Pro-Life Fitness Telč na Mistrovství České re-
publiky mužů v kulturistice v Lysé nad Labem stříbrnou medaili. Telčský borec startoval 
v kategorii nad 90 kg. Mistrovství se ve 13 kategoriích zúčastnila téměř stovka závodníků.  
Více v příštích TL.
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Sport
Zimní stadion
Celoroční provoz, veřejné bruslení
www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.
html

8. – 12. 5.
Panstvím Zachariáše z Hradce
Dálkový etapový pochod pro zdatné senio-
ry, ale nejen pro ně pořádá KČT Telč, www.
kcttelc.cz
8. 5.
O Štamberského krále, Lhotka u Mráko-
tína - Mistrovství Kraje Vysočina XCO hor-
ských kol.
Trať závodu vede převážně po lesních 
cestách v okolí obce Lhotka. Start a cíl je 
u Penzionu pod Štamberkem. Přihlášky 
od 9.00 hod. v kanceláři závodu v Penzio-
nu pod Štamberkem. Závod začíná nejmlad-
šími účastníky na odrážedlech v 9.40 hod.
Pro amatérské příznivce cyklistiky při pří-
ležitosti „25 let Pohostinství pod Štamber-
kem“ pořádá závod „O hostinského pohár“. 
Hodně startujících očekává Jiří Houser. Po-
řádá EUROFOAM SPORT TEAM, Lhotka 
u Mrákotína a Penzion pod Štamberkem. In-
formace na www.eurofoam-sport.cz
18. 5.
Slavata triatlon tour
Triatlonový závod pro děti ve věku od 4 
do 18 let u rybníka Roštejn. Registrace 
od 15 hod. www.slavatatriatlontour.cz

Florbalistům Orla se daří
V sobotu 18. března vyslali mladí florba-
listé Orla hned 2 týmy na tradiční turnaj 
do Měřína. V konkurenci dalších pěti muž-
stev z Kněžic, Měřína, Okříšek a Velké Bíte-
še se neztratili. Dovezli domů první a čtvrté 
místo. Největší zásluhu na tom má útočník 
Adam Jirásek s 9 góly. Fotky a podrobné vý-
sledky na www.oreltelc.cz. dk

Gymnastika
Oddíly gymnastiky Sokola Telč a DDM 
Telč pořádají v neděli 21. května ve sportov-
ní hale Sokola v Tyršově ulici gymnastické 
závody. Od 9:30 pro nejmladší, odpoledne 
od 14.00 hod pro starší.

Jak to vypadalo u Roštejna?
Pro zmapování historie koupání a rekrea-
ce u Roštejna prosíme o poskytnutí snímků 
(skenů) nebo zapůjčení originálů pro oske-
nování, které dokumentují jak dřívější plo-
várnu, běžné koupání, tak okolí rybníka sa-
motného. Prosíme o kontakt na mazall@
seznam.cz nebo telefonicky 608 771 999.

O střevíček 
z pohádkové Telče
Největší mažoretková akce sezóny se usku-
teční na náměstí netradičně v neděli 28. 
května. Pořádající Mažoretky Telč očeká-
vají opět několik desítek soutěžních skupin 
z celé republiky. To představuje více než 
600 vystupujících děvčat a možná i několi-
ka chlapců. „Po zkušenostech z předchozích 
ročníků jsme letos zařadili i kategorii mini-
formací (4-7), aby měly možnost zúčastnit 
se i týmy z malých měst, které nemají tak 
početné základny,“ odůvodnila změnu ve-
doucí telčských mažoretek Renata Křížko-
vá. Soutěž se ponese v duchu pohádky Pyš-
ná princezna. Všichni, nejen soutěžící, se 
tak mohou těšit na soutěže a překvapení se 
vztahem k ní. Pořadatelé zajistili živé vysí-
lání soutěže na www.vysilamezive.cz, neza-
pomněli na tradiční dárky v podobě perníč-
ků s motivy štítů domů na náměstí od paní 
Tomášové a na důkladnou přípravu tří telč-
ských skupin. A tak, jako každý rok, je nej-
větším „strašákem“ Renaty Křížkové poča-
sí, které nejde bohužel objednat.

Podle TZ

Mažoretky Mažoretky Telč 
v nové sezóně
Výsledky ze soutěže ve Ždánicích O ždá-
nického motýla 25. března:
Sólo kadetky: Karolína Hradilová (3.) Sólo 
juniorky: Sabina Rychtecká (2.)
Duo/trio děti: Michaela Hustáková, Kristý-
na Bedářová (1.)
Duo/trio kadetky: Jolana Ježková, Eliška  
Bednářová (3.)
Miniformace kadetky: (1.)
Miniformace seniorky: (3.)
Výsledky ze soutěže v Polné O pohár sta-
rosty Polné 15. dubna
Poupátka 2. místo, Růžičky 1. místo, Růže 
2. místo
Na obou soutěžích přinesly úspěch telč-
ským skupinám nové choreografie skladeb 
Dívka vzdálená, Od zítřka máme dovolenou 
a Motýlek.

Podle Renaty Křížkové

Zemřel Jaroslav Čírtek
V neděli 16. dubna zemřel v Mladé Boleslavi ve věku 69 let bývalý Telčan, skvělý 
cyklista a člověk Jaroslav Čírtek. Připomínáme ho snímkem z lepších časů... V dresu 
Dukly Uherské Hradiště z roku 1967 je druhý zleva.

Smutná zpráva z M. Boleslavi

Foto: Archiv Jana Chalupy

Aktivity Mažoretek Telč, z.s., 
sledujte na 

http://www.mazoretkytelc.cz
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Kulturní kalendář
Akce
6. 5.  náměstí
Veteránská revue
Více na str. 7

7. 5. 8.00
Vítání ptačího zpěvu
Sraz v 8 hodin u Záchranné stanice pro volně 
žijící živočichy za zdí zámeckého parku. 
Více na str. 7

13. 5. 14.00 zámek
Zpěváček
České zemské kolo pěvecké soutěže
Více na str. 18

14. 5. 14.00 náměstí
Den matek
Vystoupí Mažoretky Ritorno, Baletky Mrá-
kotín, pěvecký sbor TELČísla, Telčská de-
chovka. Skákací hrad pro děti.

20. 5. 10.00 - 17.00 náměstí
Folklor v máji
Setkání telčských folklorních souborů Kví-
teček, Kvítek a Podjavořičan a jejich hostů 
z Krahulčí, z Kaliště, ze Znojma a z partner-
ského města Šaľa. Po celý den řemeslný trh 
s předváděním tradičních řemesel, v podvečer 
s ukázkou kácení máje.
13.30 Slavnostní prezentace putovní vý-
stavy fotografií ve vstupní síni radnice „Po-
znej světové dědictví UNESCO“ s vystou-
pením flamenca

20. 5. – 4. 6.
Týden Národního Geoparku Vysočina
V rámci Týdne geoparků ČR proběhnou 
v českých geoparcích pod záštitou MMR ak-
ce pro veřejnost.
Geopark Vysočina se zapojí s následujícími 
akcemi. Více na www.geoparkvysocina.cz
25. 5.
Exkurze do lomu v Mrákotíně s ukázkami 
zpracování kamene
25. – 26. 5.
Cyklojízda Geoparkem Vysočina
27. 5.
Farmářské trhy na náměstí v Telči
Celý květen soutěž o nejlepší Land Art v Geo-
parku Vysočina. Více na str. 24

21. 5. 10.00 zámecký park
Chovatelská přehlídka trofejí 
a Zlatá srnčí trofej, více na str. 8

27. 5. 13.30 náměstí
Den Domu dětí a mládeže
Prezentace a představení zájmových kroužků 
telčského DDM, www.ddmtelc.cz

28. 5. 10.00 náměstí
O střevíček z pohádkové Telče
Soutěž mažoretek pořádá spolek Telčské ma-
žoretky, www.mazoretkytelc.cz
Více na str. 21

Koncerty
3. 5. 19.00 NPÚ
Od baroka po současnost
Kytarový recitál Libora Janečka

10. 5. 18.00 sál ZUŠ
Svátek klavíru II.
Irina Kondratěnko se svými žáky

14. 5. 18.00 orlovna
Santini v akci
Tradiční 5. benefiční koncert pro orlovnu, 
www.santini-telc.cz, Více na str. 16

15. 5. 18.00 sál ZUŠ
Absolventský koncert žáků ZUŠ

24. 5. 19.00 NPÚ
Smyčcové kvarteto Martinů
L. Havlák, L. Kaňka, Z. Paďourek a J. Vla-
šánková

30. 5.
ZUŠ Open, Více na str. 6

Divadlo
19. 5. 15.00 a 18.00        aula GOB a SOŠ
Balada pro banditu, více na str. 6

Výstavy
1. 4. – 31. 12. Zámecká galerie
Výstava z filmu Pyšná princezna
Výstava originálních kostýmů a rekvizit z po-
hádky, která se natáčela na zámku v Telči.

1. 4. – 31. 10. muzeum
Dráteníkův rok
Výstava výrobků členů Cechu česko-morav-
ských uměleckých dráteníků

6. 4. – 30. 5. Galerie Hasičský dům
Dva světy
Dřevěné a keramické sochy Jaroslavy a Petra 
Eschlerových.
Výstava je otevřena: út – ne 10-12, 13-17 hod.

3. – 28. 5. vstupní síň radnice
Poznej světové dědictví UNESCO
Výstava fotografií památek UNESCO 
RNDr. Mileny Blažkové

29. 5. – 25. 6. vstupní síň radnice
Ze života Vysočiny
fotografie Romana Kuřímského
Vernisáž výstavy v pondělí 29. 5. v 16 hod.

Trhy
27. 5. 9.00 - 15.00 náměstí
Farmářské trhy
Pořadatelé pro vás připravili: mléčné výrobky 
a sýry ● regionální pivo ● uzeniny ● domácí 
oplatky ● sušené ovoce ● pečivo ● med a me-
dovinu ● koření ● výrobky z rakytníku ● ze-
leninu ● sazenice ● produkty zdravé výživy ● 
přírodní kosmetiku
Kontakt: tel. 722 499 299, farmarsketrhyvtel-
ci@seznam.cz

27. 5. 9.00 - 12.00 Panský dvůr
Bleší trhy
Kontakt na organizátora tel. 736 434 156

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
5. 5.
Turnaj ve florbalu, šance pro jakékoliv tříčlen-
né skupiny
10. 5.
Den otevřených dveří - Putování ZA-
STÁVkou jako cesta kolem světa. Zveme 
širokou veřejnost.
26. 5.
Jak na sex aneb otevřeně o choulostivých té-
matech, preventivní program

Klub důchodců
7. 5. 14.00 v budově polikliniky
Den matek
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek 
šikovných rukou ● Biblický kroužek ● Tré-
nink paměti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-
-dramatický kroužek ● Turistický kroužek ● 
Více informací v klubu

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče s dětmi
v bývalém kině, 1. patro
tel: 775 219 362, www.krtecek.org, 
www.facebook.com/centrumkrtecek
Otevřeno každý pátek od 9 do 12 hod. Pří-
jemné posezení v herničce, hravé tvoření 
a cvičení.

Chovatelé
14. 5. 7 – 10 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zají-
mavými fakty z historie města
Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí
Prohlídka je možná po objednání 
v Informačním centru na radnici - osobně, 
tel. 567 112 407,
e-mail info@telc.eu
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HRADEC KRÁLOVÉ
27. 5. - Na jednom břehu / 15th World 
Music Festival. Letní kino Širák. Hudební 
festival v žánru world music, alternativních 
kapel, folkových i jazzových hvězd. Čajov-
na, vinotéka, specializované mezinárodní 
kuchyně, kurz akrojogy, výtvarné dílny.
CHEB
16. 5. - Historické krovy - chebský fenomén
Vernisáž výstavy a křest stejnojmenné publi-
kace ve Františkánském klášteře.
JINDŘICHŮV HRADEC
20. 5. – Přes kopec na Hradec aneb Jin-
dřichohradecký pedál
Oficiální zahájení turistické sezóny spojené 
s cyklistickou vyjížďkou a bohatým progra-
mem. Tyršův stadion
KUTNÁ HORA
6. 5. - Cukrářské slavnosti
Projděte se historickým centrem a ochutnej-
te sladké speciality od místních pekařů, cuk-
rářů a výrobců čokolády.
LITOMYŠL
20. - 21. 5. - Gastronomické slavnosti 
Magdaleny Dobromily Rettigové
Chuť a estetika, tradice a experiment 
v gastronomii, O kotlík starosty Litomyšle – 
soutěž ve vaření kotlíkových gulášů
POLIČKA
26. – 27. 5. – Poličské rockoupání
Tradiční hudební festival v prostorách kou-
paliště. Mňága a Žďorp, Hudba Praha, Sto 
zvířat, Mínus 123 minut, Dott
TELČ
20. 5. - Folklor v máji na náměstí od 10 
do 17 hod. 
Setkání telčských folklorních souborů Kví-
teček, Kvítek a Podjavořičan a jejich hostů 
z Krahulčí, z Kaliště, ze Znojma a z partner-
ského města Šaľa. Řemeslný trh, kácení má-
je. Výstava fotografií Poznej světové dědictví 
UNESCO a výstava soch manželů Eschlero-
vých v Městské galerii Hasičský dům.
TŘEBOŇ
27. 5. - Otevírání lázeňské sezóny 
s Divadlem Kvelb, Třeboňskými pištci, Ja-
nem Smigmatorem, Šlágr bandem, orchest-
rem Jána Berkyho Mrenicu a kapelou Jelen. 
Program zdarma.

Inspirace z České inspirace

Římskokatolické
1. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
6. 5. so 18.00 Matka Boží
7. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
13. 5. so 18.00 Matka Boží
14. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
20. 5. so 18.00 sv. Jan Nep.
21. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jan Nep.
  10.30 sv. Jan Nep. 
27. 5. so 18.00 Matka Boží
28. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

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

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

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Radim Paulus, Staré Město
Jan Doležal, Štěpnice
Opustili nás
Karolína Dvořáčková, Štěpnice 98 let
Josef Petrák, Staré Město 86 let
Antonie Hávová, Staré Město 88 let
Antonín Spázal, Vnitřní Město 67 let
Antonín Němec, Štěpnice  84 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u naroze-
ných dětí na základě písemného souhlasu obou 
rodičů, u zemřelých podle úmrtního oznámení 
zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
15. května 2017
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Vzpomínka
Dne 20. května uply-
ne 5 let, co nás navždy 
opustil náš milova-
ný syn a bratr Vlasti-
mil Čermák. Dne 23. 
května by se dožil 60 
let. Za tichou vzpo-
mínku děkujeme. Ro-
dina Čermákova

Blahopřání
16. května se dožívá významného ži-
votního jubilea, 95 roků, staroměstská 
občanka paní Vlasta Hauzarová. Vše 
dobré jí k němu přejí děti s rodinami. Ur-
čitě se rádi připojují i všichni „štamgas-
ti“ kdysi vyhlášené Hauzarovy hospody 
na Starém Městě, které kdy obsluhovala. 
A také redakce Telčských listů, které v ní 
mají stálou pozornou čtenářku.Farmářský 

trh v Telči
27. května 
od 9 do 15 hodin, 

náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:

● mléčné výrobky a sýry včetně kozích 
● uzeniny ● těstoviny ● sušené ovoce

● med a medovinu ● ovocné šťávy 
a sirupy ● koření ● výrobky 

z rakytníku ● zeleninu ● sadbu 
a sazenice ● produkty zdravé výživy 

● přírodní kosmetiku ● proutěné zboží 
● výrobky ze dřeva ● keramiku

Kontakt na pořadatele: 722 499 299, 
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

MAS Mikroregionu Telčsko, Město Telč

Poděkování
Poděkování Janu Chalupovi za pomoc při 
dlouhé a těžké nemoci pana Jaroslava Čírtka.

S vděčností zarmoucená rodina.
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VETERÁNSKÁ REVUE 6. 5. Více na str. 7

Květen v Telči

FOLKLOR V MÁJI 20. 5. Více na str. 5 a 22

TÝDEN GEOPARKU VYSOČINA 20. 5. – 4. 6. Více na str. 22

O STŘEVÍČEK Z POHÁDKOVÉ TELČE 28. 5. Více na str. 21 DEN DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE 27. 5. Více na str. 22

DEN MATEK S TELČSKOU DECHOVKOU 14. 5. Více na str. 22


