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Zámek:

Na návštěvníky čeká Konírna a „opravený“ hroch
Bohumil Norek, dlouholetý kastelán telčského zámku, v jednom rozhovoru pro
noviny prozradil: „Nemám rád, když
dostávám dotazy, co je na zámku nového.
Jako by se od nás čekalo, že každý rok něco k zámku přistavíme,“ říká s úsměvem.
Pokud by ale dostal tuto otázku před letošní sezónou, má pro tazatele kýženou odpověď: Konírna! Ano, je to tak. Část zámku,
přístupná z hospodářského nádvoří, desítky let sloužila jako depozitář. Letos skončila její více než desetiletá rekonstrukce.
Bývalá konírna se proměnila v reprezentativní prostor, který bude sloužit nejen
pro různá jednání a konference, ale i pro
divadelní a hudební vystoupení. Díky

tomu se do něj pravidelně podívají také
domácí jako posluchači či diváci zmíněných produkcí. Sympatické je, že vedení
zámku nehledalo pro nový prostor nějaký
„atraktivní“ název. Budeme prostě chodit
do Konírny. Na otázku, kolik rekonstrukce stála a jak byla financována, není lehká
odpověď. Kastelán Norek říká: „Když jsme ji před 10 roky začali, byly jiné ceny
než dnes. Pomohlo několik dotaci z programů Ministerstva kultury, použili jsme
i prostředky, které jsme získali z vlastních aktivit. Hodně práce zde odvedli zaměstnanci zámku, chtěl bych jim za
to poděkovat ... Můj skromný odhad je
15 až 20 mil. Kč.“

Den otevřených dveří v Konírně
Sobota 19. května od 14 do 16 hodin

VRATA DO KONÍRNY, která otevírá B. Norek, jsou pozoruhodným dílem mistrů truhlářů.
Foto: Ilona Jeníčková

Moderní termín, vícezdrojové financování, B. Norek nerad používá. Pravdou
ale je, že bez tohoto pro správu zámku náročného postupu, by Konírna byla
stále konírnou, depozitářem. Její novou
podobu obdivovali již hosté při zahájení turistické sezóny 20. března. Telčská
veřejnost se do Konírny poprvé podívá
při Dnu otevřených dveří v sobotu 19.
května.
Vloni navštívilo telčský zámek, přes
občas nešťastně zdůrazňované dopravní
omezení Telče, 80 tis. návštěvníků. Tolik
jich nepřišlo na ostatní, státem spravované památky na Vysočině dohromady! Letos by si B. Norek přál návštěvu
podobnou. Samozřejmě by byl rád za
větší. To se ale těžko ovlivňuje. Záleží
nejen na počasí, ale také na atmosféře ve
společnosti.
(pokračování na str. 5)

To není vzkaz od Marťanů nebo kresba z mayského kalendáře, ale QR kód pro
informace o Telči. Máte-li „chytrý“ telefon,
můžete si aplikaci vyzkoušet.

Dítě do zahraničí?
Jen s vlastním pasem nebo OP!
Připomínáme, že po 27. červnu 2012 může
dítě cestovat do zahraničí pouze se samostatným dokladem (cestovním pasem,
příp. do zemí EU občanským průkazem, který je od 1. 1. 2012 nově vydáván i osobám mladším 15 let). Žádost
o vyhotovení občanského průkazu lze
podat u kteréhokoliv obecního úřadu
s rozšířenou působností, o vydání cestovního pasu pouze u obecního úřadu s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu.
Žádost o vydání dokladu podává zákonný

zástupce po předložení svého občanského
průkazu a rodného listu dítěte. Fotografie dítěte se pořizuje na úřadu při podání
žádosti. Správní poplatek za podání žádosti o vydání občanského průkazu je 50 Kč,
o vydání cestovního pasu 100 Kč. U obou
dokladů je obecná platnost 5 let. Upozorňujeme, že lhůta pro vyhotovení dokladu
je 30 dnů a z toho důvodu, (pokud chcete
vycestovat o prázdninách), doporučujeme
s podáním žádosti neotálet.
JUDr. Jana Matoušková
ved. odboru vnitřních věcí MěÚ

Opraví se další památky v regionu
Jak píšeme na jiném místě, schválila
rada města 21. března návrh komise státní památkové péče na rozdělení finanční
podpory obnovy nemovitých kulturních
památek ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Telč (malý okres). Jedná se o jeden z mála dotačních programů,
ve kterém ministerstvo, v daném případě
Ministerstvo kultury, svěřuje kompetence
obcím III. stupně. Právě ony nejlépe znají
problémy na svém území. Na otázku, které
památky se díky tomuto programu dočkají opravy, odpověděl tajemník MěÚ Pavel
Soukop: „Největší částkou (218 tis. Kč)

bude podpořena III. etapa opravy střechy
telčské sokolovny. Dále bude z tohoto programu podpořena oprava krovu věže kostela v Panských Dubenkách, střech kostelů v Urbanově a Humperku u Krasonic.
V Nepomuku, části Staré Říše, bude obnovena kaple sv. Jana Nep. a obec Volevčice
uspěla se žádostí na opravu zvoničky. Na
kopci Kalvárie u Nové Říše bude z podnětu tamního spolku NOKUS opraven
kamenný kříž a částečné opravy se dočká
také zemědělská usedlost v Dyjičce, která je kulturní památkou. Celkově rada rozhodla o rozdělení částky 827 tis. Kč.“

„Velká“ výzva MAS:

Bude se rozdělovat 3,5 mil Kč!
12. dubna byla vyhlášena 1. „velká“ výzva
Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko v tomto roce. K podpoře projektů je
připraveno přibližně 3,5 mil. Kč. Žádosti
o finanční dotaci lze podávat na projekty
z následujících opatření:
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům • Podpora cestovního
ruchu • Obnova a rozvoj vesnic • Občan-

ské vybavení a služby • Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví • Podpora zakládání
podniků a jejich rozvoje
Příjem žádostí bude ukončen 11. května v 15 hodin. Více informací najdete na
www.telcsko.cz/mas.
Ing. Petra Karásková
manažer MAS Telčsko

NPÚ: Karásek již není ředitelem
Deset dní poté, co slavnostně otevřel nové
sídlo památkářů v Lannerově domě, ukončil 31. března Ing. Libor Karásek své působení ve funkci ředitele územního odborného pracoviště Národního památkového
ústavu v Telči. Od 1. dubna je řízením
zdejšího pracoviště památkářů pověřena
PhDr. Martina Veselá, dosavadní náměstkyně pro památkovou péči.
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Libor Karásek se vrací do Slavonic, kde
uspěl ve výběrovém řízení na post tajemníka městského úřadu. O jeho oblibě
v rodném městě svědčí to, že v komunálních volbách v roce 2010, kdy zde kandidoval do městského zastupitelstva, získal
absolutně největší počet hlasů ze všech
kandidátů.
Podle TZ

Z jednání rady města
34. schůze - 21. března
- RM jmenovala členy konkurzních komisí pro konkurzy na místo ředitele/ředitelky
Mateřské školy Telč a ZŠ Telč, Hradecká.
- RM schválila užití veřejného prostranství
pro zřízení předzahrádek určených k poskytování hostinských služeb v letní turistické
sezoně v roce 2012 a to v rozsahu dle přiložených žádostí a za podmínek schválených v roce 2011.
- RM vzala na vědomí přehled daňových příjmů za leden až únor 2012.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Zvýšení bezpečnosti podél komunikace
I/23 – III. etapa (ulice Slavatovská)“.
- RM schválila rozdělení podpory z programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na
akci „Depo Telč, DY-THA RAIL“.
- RM schválila příspěvek na Noc kostelů
2012 ve výši 6 tis. Kč.

35. schůze - 4. dubna
- RM vzala na vědomí informaci o kulturním,
společenském a sportovním kalendáři města
Telče na rok 2012.
- RM schválila bezúplatné užití znaku města
Telče na nástěnné mapě reklamní agentuře
Kompakt Poděbrady, s.r.o.
- RM schválila návrh komisí pro kulturu a pro
sport na rozdělení finanční dotace pro kulturní a sportovní organizace na rok 2012.
- RM schválila zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor - objekt „holubníku“
v areálu Panského dvora.
- RM schválila zveřejnění záměru pronájmu
pozemků a nemovitostí v ulici Batelovská
za účelem provozování stávajících sportovišť a vybudování sportovního zázemí pro
aktivity občanského sdružení Croquet Club
Dynamo Telč, o.s.
- RM schválila zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí bývalého školského areálu v ulici Batelovská za účelem výstavby
a provozování nového domova pro seniory.
- RM vzala na vědomí informaci o uvolnění
bytu č. 2 v ul. Špitální č. p. 611, Telč - Staré Město.
- RM rozhodla uzavřít smlouvy o dílo na
zhotovení akcí „Obnova fasády Domova
pro seniory (Domov důchodců) - IV. etapa“ se zhotovitelem Vlastimilem Zeleným START, Brtnice a pro III. etapu restaurování
mariánského sloupu na náměstí s Danielem
Chadimem, BcA., Slavonice.

Konzultační den
rady města
středa 16. 5. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ

Radosti a starosti telčského starosty
Jak to vypadá na stavbách
V průběhu měsíce dubna výrazně pokročily práce na stavbách ve městě. V podstatě dokončen je rozsáhlý projekt kanalizace
a vodovodu ve Štěpnici. Zde byly dobudovány dvě poslední kanalizační šachty a firma Outulný realizuje závěrečné terénní
úpravy.
Velice dobře si vede firma Sates při dláždění chodníků ve Štěpnici a Na Posvátné. Ve
spolupráci s projektantem se snaží vyhovět i dodatečným požadavkům obyvatel
těchto ulic. Souběžně se realizuje i veřejné
osvětlení a zeleň. Dokončení těchto prací
v červnu je tak velmi reálné.
Naopak ne zrovna vysoké tempo je v tomto roce vidět ze strany firmy Colas na
obou částech uzavřené silnice I/23. Díky
technickým problémům, které ale investor
Ředitelství silnic a dálnic musí dle nových
předpisů řešit v Praze, dochází ke zdržením.
Nyní rozpracované úseky mají být hotovy
v polovině května. I vzhledem k návaznosti
na další úseky je to nutné.
Podle harmonogramu běží práce na mostě
na hrázi Staroměstského rybníka. Tam byl
snesen stávající most, nyní se pracuje na
jeho statice. I zde by měly být práce dokončeny v průběhu června.

Dotazník o dopravě řešení
nenašel
Jednou z oblastí, kterou bychom chtěli řešit
v rámci projektu Města v rozletu (byl představen v minulém čísle TL) je i dopravní situace v centru města. Problém, který
každým rokem narůstá, ať už počtem aut,
nekázní řidičů či nedostatečnými kontrolami. Problém, který vyvolává množství kritiky, řadu polemik a více či méně reálných
návrhů řešení. Problém, který je z jedné
strany vnímán jako politický, ze strany druhé jako technický. Ale hlavně problém, který je třeba začít řešit.
Prvním krokem, který by měl pomoci toto
řešení hledat, byl dotazník, který obdrželi
všichni, kteří v centru města bydlí nebo
podnikají. Ti dostali možnost vyjádřit svůj
názor a navrhnout možné řešení. Dotazník
byl samozřejmě anonymní a já děkuji všem,
kteří na něj odpověděli. A zvláště si vážím
těch, kteří se pod svůj názor i podepsali.
Pokud mám ale hodnotit celkový výstup
z dotazníkového šetření, je to pro mne velké zklamání. Z téměř dvou set dotazníků
se jich vrátilo vyplněných pouze 44, což
je jen něco málo přes 20 %. Pokud bych to
bral tak, že tento problém zajímá jen majitele parkovacích karet, kterých je zhruba
130, pak je to opět jen zhruba 35 %. Při té-

to „účasti“ asi nejsou výsledky příliš relevantní. Pokud jde o obsah, v odpovědích
na většinu otázek převládly ty, které chtějí zachovat dosavadní stav. Tedy sezónní
režim vjezdu na náměstí a zachování stávajícího systému parkovacích karet. Na ty
by měli mít nárok všichni dle nyní platných pravidel.
Na druhé straně ale většina z odpovědí připouští také možnost pouze jedné parkovací
karty při souběhu více činností anebo navýšení poplatku za druhou a další kartu. Pro
stání s kartou pak využít i nynější placené
parkoviště. Jednoznačně je pak poukazováno na nedostatečnou kontrolu či nutnost
zavedení městské policie.
Z dalších názorů, které stojí za úvahu, je
zavedení krátkodobých povolení pro vjezd
a vyložení či naložení zboží či zavazadel
klientů ubytovacích zařízení, úpravy nejasného značení či zavedení jednosměrného
provozu oběma branami a vybírání poplatku za vjezd mimo režim karet.
A jaké budou další kroky? Pro letošní sezónu je to již praktikované zpřísnění vydávání parkovacích karet, zlepšení kontrolního
režimu a umožnění stání s kartou na placeném parkovišti. Další návrhy by měly vyjít ze studie hustoty provozu v jednotlivých
obdobích, posouzení možností dopravnětechnických opatření ve Svatoanenské ulici
a možností zvýšení počtu parkovacích míst
v okolí centra města. Ty by se měly projevit
v úpravě režimu na rok 2013. Další úpravy režimu jsou vázány na vybudování kruhového objezdu na křižovatce Hradecká, 9.
května, Na Hrázi.

Výsledky dotazníkového šetření jsou k dispozici na webových stránkách města.

Úspěch Jana Štokra
Kdo se v našem městě jen trochu zajímá
o sport, určitě sleduje úspěšnou kariéru
našeho „Drobka“ v Itálii. Se svým klubem
už vyhrál v podstatě vše, co se vyhrát dá.
A i když se české volejbalové reprezentaci
na posledních šampionátech úplně nedaří,
Honza je pravidelně oporou našeho týmu.
Za své úspěchy a reprezentaci Telče získal
i Cenu města. Jen v Kraji Vysočina ho ocenění doposud míjela. Ale to se před nedávnem změnilo. V anketě Sportovec Vysočiny za rok 2011 se stal sportovní osobností
roku. A o tom, že je to významný úspěch,
svědčí, že tento titul převzal po olympijské vítězce Martině Sáblíkové. Ostatně,
i Honzovi by určitě taková medaile slušela.
V Londýně už to letos nevyjde, tak třeba za
čtyři roky?
Roman Fabeš

CET hledá pracovníky
Jak jsme informovali v minulých TL, projekt Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, Centrum excelence Telč, jehož vědecký park
vyrůstá v Batelovské ulici, má vlastní
internetové stránky http://cet.arcchip.cz/.
Ty informují jak o cílech projektu, tak
také o jeho provozních záležitostech a stavu realizace. V době uzávěrky TL byly
v sekci „realizace projektu“ zveřejněny
podmínky osmi výběrových řízení na pracovní místa. Vzhledem k poslání projektu se jedná o profese s vysoce odborným
zaměřením.
/z/

Stavby na několika místech ve městě vyžadují pochopení řidičů a chodců.

Foto: Věra Peichlová
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Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v březnu řešili policisté
Obvodního oddělení PČR Telč.

Krádež šperků v Borovné
V době od 16. září 2011 do 6. března letošního roku odcizil neznámý pachatel nezjištěným způsobem a bez použití násilí z rodinného domu v Borovné různé zlaté šperky.
Majiteli způsobil škodu ve výši 10 tis. Kč.

Nafta je stále žádaná
Mezi 9. až 11. 3. odcizil neznámý pachatel
z nádrže nákladního automobilu Scania ve
Staré Říši 400 litrů nafty. Poškozené firmě
způsobil škodu nejméně za 14 800 Kč.

Odcizil traktorové pneumatiky
Mezi 28. 1. až 12. 3. se vloupal neznámý
pachatel do rodinného domu v Hradecké
ulici. Ze sklepa zde odcizil 2 ks traktorových pneumatik. Škoda: 30 tis. Kč.

Vloupání v Řásné
28. března, v době od 8 do 17 hodin, rozbil

neznámý pachatel kamenem výplň okna rodinného domu v Řásné, ze kterého odcizil finanční hotovost, zlaté šperky a elektroniku. Majiteli způsobil škodu nejméně za 59 tis. Kč.

Dopadli lupiče z H. Dubenek

K dalšímu vloupání do rodinného domu
došlo 30. března v Horních Dubenkách.
Lupič zde odcizil potraviny, alkohol a další
věci za 3,5 tis. Kč.
Při šetření tohoto případu se podařilo ve
spolupráci s místním občanem zjistit konkrétní poznatky, které policisty přivedly na
stopu pachatele.

V kačárně sklapla past

2. března vnikl pachatel z Telčska do objektu bývalé kačárny v Radkovské ulici. Zde
se pokusil odcizit elektrické měděné vodiče elektroinstalace. Ve spolupráci s bezpečnostní agenturou byl na místě zadržen
hlídkou policie. Pachatel se bude zodpovídat z pokusu trestného činu krádeže, za

Šéf policie děkuje
V přehledu případů, které v březnu řešili policisté Obvodního oddělení Policie ČR v Telči, informujeme také o vloupání do rodinného domu v Horních Dubenkách. Pachatele se
policistům podařilo vypátrat a z trestného činu usvědčit. Vedoucí telčského oddělení policie, npor. Luboš Pavlík, v této souvislosti pro TL uvedl: „Chtěl bych touto cestou poděkovat všímavému občanovi, který svými poznatky výrazně přispěl k odhalení pachatele.
Oceňuji to, že mu není dění v okolí lhostejné, jak tomu zpravidla bývá.“

Překvapený je i senátor M. Vystrčil

Nezaměstnanost. Je „vyřešena“?
Řadu let jsme pravidelně informovali o vývoji nezaměstnanosti v Telči a v telčském regionu. V poslední době to většinou nebyla čísla radostná. Na druhé straně ale přinášela nezbytné informace pro zaměstnavatele a samosprávy o jejím vývoji, sezónních výkyvech apod.
Podstatné jistě bylo i to, že tento negativní jev naší společnosti neustále připomínala a vedla
ty, kteří ji mohou, nebo mají pozitivně ovlivňovat, k zamyšlení nad jejím řešením a dopady. Díky letošní problematické reformě úřadů práce jsme se dočkali toho, že ji tento úřad od
nového roku po regionech, a dokonce ani podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (malých okresech), přestal vyhodnocovat. Co nám zbývá? Doufat, že tento podivný
krok nebude mít dlouhé trvání.Na zmíněný postup Úřadu práce reagoval pro TL i senátor
Miloš Vystrčil: „Určitě se tím budu zabývat. Údaje o nezaměstnanosti jsou důležitým ukazatelem pro řadu činností. Myslím si, že to tak nemůže zůstat.“
/z/

Přijímací řízení do ZUŠ
Ředitelství Základní umělecké školy v Telči vypisuje termíny přijímacího řízení pro školní
rok 2012/2013. Výtvarný obor: úterý 22. a 29. května od 14 do 18 hodin (další termíny
je možno si individuálně domluvit na další úterky do naplnění kapacity oboru). Místo konání je učebna VO ZUŠ v 1. poschodí. Hudební obor: pondělí 21. května od 13 do 17 hodin
a středa 30. května od 13 do 17 hodin. Místo konání označená učebna HO ZUŠ v 1.
poschodí. Škola je též „otevřena“ pro zájemce o sborový zpěv (informace podá p. uč. Pavel
Salák). Požadavky: Pro výtvarný obor není nutné se zvlášť připravovat, pomůcky poskytne
škola, půjde o kresbu. Pro hudební obor doporučujeme si připravit jednoduchou lidovou píseň
(např. Pod naším okýnkem, Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Ovčáci ...), dále se zkouší smysl
pro výšku tónů - zazpívat 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
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který mu hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Nenastoupil do vězení

Telčští policisté zadrželi pravomocně
odsouzeného pachatele z Jindřichohradecka, který nenastoupil do výkonu trestu
odnětí svobody a místo toho se pohyboval
po Telči. Výtečník byl eskortován do věznice v Českých Budějovicích.

Řídil pod vlivem alkoholu
V nočních hodinách 29. 3. byl mezi Horními Dubenkami a Janštejnem kontrolován
řidič motorového vozidla Suzuki. Bylo zjištěno, že řídil vozidlo s 1,88 promile alkoholu v dechu. Tímto jednáním se dopustil
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti.
Podle zprávy vedoucího OO PČR Telč
npor. Bc. Luboše Pavlíka.

Hasičské zprávy
V uplynulém měsíci vyjela jednotka ze stanice
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina v Telči ke třinácti zásahům. Ve třech případech se jednalo o požár, pětkrát zasahovala u dopravní nehody. Ostatní zásahy byly
technické pomoci, při kterých jsme například odstraňovali padlé stromy přes vozovku
a spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou při transportech pacienta.
Jiří Fišara aktuálně:
Upozorňuji a připomínám zákaz plošného
vypalování porostů. Tento nešvar má každoročně na svědomí velké škody a dokonce
ztráty životů.
Při požáru kotelny v rodinném domě v Řásné zasahovali hasiči ze stanice Telč společně s jednotkami sborů dobrovolných hasičů
z Mrákotína, Mysletic a Telče. Při dalším
požáru rodinného domu v Kalištích zasahovaly také jednotky SDH z Kališť, Počátek,
Horních Dubenek, Žirovnice a Batelova.
Při tomto požáru došlo dokonce ke zranění
obyvatele hořícího domu a jednoho dobrovolného hasiče, kteří byli ošetřeni přivolanou zdravotnickou záchrannou službou.Při
požáru suché trávy u Nové Říše zasahovali
také domácí dobrovolní hasiči.
Npor. Bc. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Dny otevřených dveří
na stanici HZS Kraje Vysočina
v Telči, Luční 586
3. - 5. května od 8 do 17 hodin
Zveme širokou veřejnost.

dokončení ze str. 1

Na návštěvníky čeká Konírna a „opravený“ hroch
Jestli budeme nuceni více šetřit, nebo zda
do Česka přijede méně turistů. Zdůraznil
ale jedno telčské specifikum. Zatímco třeba v Náměšti n.O. nebo v Jaroměřicích n.
Rokytnou je pro příchozího do města jediný
myslitelný cíl, zámek, tak v Telči na turistu
čeká daleko více možností. Řadě z nich stačí pobyt na náměstí, výstup na některou věž
či návštěva zdejších galerií. A také třeba jen
procházka po volně přístupných nádvořích
a zahradě zámku. To je hlavní důvod další
velké novinky. Zpoplatnění vstupu do areálu zámku. „O této myšlence dlouho uvažuji. Z pohledu Telčáka ji budu zavádět velmi
nerad. Volný vstup na nádvoří a do zahrady ale cestovní kanceláře strašně zneužívají. Především zahraničním návštěvníkům
nabízí v programu „návštěvu zámku v Telči“. Skutečnost je ale taková, že je průvodce dovede na nádvoří, tam jim povykládá
něco o historii zámku, často jsou to hrozné
nesmysly, ukáže arkády, zahradu, nechá je
nahlédnout do kaple a tím to končí. To nás
poškozuje nejen ekonomicky, ale přede-

vším profesně. Tomu chci zabránit a věřím,
že to Telčští a další příznivci zámku pochopí,“ věří B. Norek.
V době, kdy jsme tento příspěvek připravovali, nebylo o vstupním poplatku do zámku ještě rozhodnuto. Jisté je, že pokud bude
zaveden, tak bude platit jen v hlavní turistické
sezóně a bude spíš symbolický. Kastelán také
uvažuje o zavedení permanentek pro domácí
a příznivce zámku. Ani to ale nemá jednoduché řešení. Otázkou je, jak zajistit jejich zneužívání. Podobně složité je to se vstupem do
muzea, které je v zámeckém areálu.
Na závěr jsem si ponechal opraveného hrocha z nadpisu příspěvku. „Stále více se přesvědčujeme, jak mezi návštěvníky narůstá
zájem o Africký sál“, říká kastelán. Zdálo
by se, že v době televize, internetu, počtu
zoologických zahrad či neomezeného cestování nebude o trofeje Karla Podstatského
z jeho afrických výprav z počátku 20. století zájem. Opak je ale pravdou. Na návštěvníky z nich dýchá svět prvních cestovatelů, Emila Holuba, Stanko Vráze a dalších.

Samozřejmě nejsou zaskočeni velikostí sloního ucha či podobou hrocha nebo nosorožce, ale atmosférou doby, kdy byli cestovateli pro naše předky objeveni. Podle B. Norka
se právě zde výprava pří prohlídce často
zdrží, nebo se kvůli této expozici návštěvníci na zámek vrací. „Ač to někteří památkáři
neradi slyší, řadu návštěvníků tato expozice
zaujme stejně, nebo dokonce více než renesanční sgrafita nebo gotická ostění. Jsou
jím prostě blízké. Proto musíme exponátům
v Africkém sálu věnovat patřičnou péči,“ je
přesvědčený B. Norek. Před letošní sezónou byl restaurován právě zmíněný hroch.
V plánu je také omlazovací kůra nosorožce.
Postupně pak dojde i na další exponáty této
unikátní expozice.
Nakonec pozvání kastelána pro čtenáře TL.
„K zámku jsme sice nic nepřistavěli, ale od
dob, kdy jste tady byli naposled se školou,
se určitě změnil. Dnes už návštěvníkům
nabízíme k prohlédnutí více než 70 % prostor. To přece stojí za to, abyste se do zámku zase podívali.“
/z/

Prezidentu Benešovi se v Telči líbilo
Že má prezident republiky sídlo na zámku
v Lánech, ví, díky médiím, asi každý. Že
měl prezident po druhé světové válce také
letní sídlo na Moravě, ví již málokdo. Že
jím byl zámek v Náměšti nad Oslavou, ví
jen úzký okruh zasvěcených. Vše mohlo
být ale jinak.
Po roce 1945 zažil náměšťský zámek krátkou, dnes již téměř zapomenutou, etapu své
historie. Byl vybrán za letní sídlo prezidenta Edvarda Beneše na Moravě. Z toho důvodu měl také projít velkou přestavbou. Před
začátkem letošní turistické sezóny to veřej-

nosti připomněl kastelán zámku Marek Buš.
I díky objevné práci badatele Víta Hrbka.
Z městské kroniky
6. července 1946 poctil svou návštěvou
naše město prezident republiky Edvard
Beneš ... slíbil, že se do Telče v dohledné
době vrátí ... svůj slib splnil 20. července,
kdy si důkladně prohlédl zámek, který byl
předurčen za druhé letní sídlo prezidenta
a jeho hostí ...
Marek Buš nezapomněl také připomenout,
že vše mohlo být jinak: „Edvard Beneš si

Připomínáme výtvarnou soutěž:

Památky očima mladých
Pro titulek jsme si vypůjčili název výtvarné soutěže, kterou k 20.
výročí zápisu Telče na Seznam UNESCO vyhlásila telčská radnice.
Je určena pro školáky a studenty středních škol, kteří mají v Telči
trvalé bydliště, a samozřejmě také pro žáky všech místních škol.
Mladí výtvarníci mohou své práce, vytvořené libovolnou technikou, zasílat do soutěže do 18. května na Informační středisko Městského úřadu Telč. Jeden autor může přihlásit pouze tři práce.
Soutěž je organizována ve třech věkových kategoriích a vítězné
práce v každé z nich postoupí do celostátního kola, které se letos
koná v Kutné Hoře. Kdo uspěl v městském kole soutěže, se dozvíme 1. června v rámci zábavně naučného programu UNESCO patří
dětem. Úspěšné práce se samozřejmě objeví na stránkách TL.
Propozice k výtvarné soutěži získáte na Informačním středisku a na
internetových stránkách města Telče www.telc.eu
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury MěÚ Telč

přál mít sídlo v Telči, která se mu více líbila. Ve prospěch Náměště rozhodly vhodnější možnosti ubytování doprovodu z prezidentské kanceláře,“ uvedl v rozhovoru
pro MFDnes. Pobyt prezidenta republiky
v Náměšti vyžadoval, z pohledu bezpečnosti
a servisu hlavy státu, i řadu dalších souvisejících investic. My si jen můžeme povzdechnout, když mezi nimi čteme „spravit spojovací silnici mezi Třebíčí a Telčí ...“
Řidič, který po ní projíždí dnes, se nezbaví dojmu, že silnice čeká na opravu od dob
prezidenta Beneše ...
/z/

Veselíčko propaguje svůj park
Veselíčko u Přerova vydalo u příležitosti dokončení obnovy tamního
rozlehlého zámeckého parku za 10 mil. Kč zajímavou brožuru nejen
o revitalizaci, při které bylo vysazeno více než 100 stromů a 10 tisíc
keřů, ale také o historii parku. Ten je se zámkem, který je nepřístupný veřejnosti, kulturní památkou. Počin vzdálené obce připomínáme
proto, že téměř dvě století jsme si s ní byli velmi blízcí. Zdejší zámek
byl letním sídlem majitelů telčského panství Podstatských - Lichtensteinů. Před rokem 1945 tak bylo docela běžné, že telčští zaměstnanci správy panství plnili občas pracovní povinnosti ve Veselíčku.
Pro zájemce je brožura k dispozici v Městské knihovně v Telči.
Přednáškový cyklus, který pro širokou veřejnost pořádá
Národní památkový úřad v Telči

Osudy českých královen II.

Přednáší PhDr. Martina Veselá
16. května v 18 hodin v Univerzitním centru Telč
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Vzpomínáme na 20. století

Jaro roku 1945 sice slibovalo konec II. světové války, nikdo ale nemohl vědět, jaký vlastně bude.
Naděje pravidelně střídaly ponuré chvíle. Třeba když se na náměstí objevila jednotka wehrmachtu. Za snímek, pořízený s velkou dávkou odvahy, vděčíme panu Josefu Vávrovi.

Měřili vojenští
geodeti
V prvním dubnovém týdnu prováděli pracovníci Vojenského kartografického a hydrometeorologického
úřadu
Dobruška
v katastrálním území Telče a dalších obcí
v severozápadní části správního obvodu města místní šetření pro obnovu vojenských topografických map. Odpovídáme
tak na dotazy všímavých čtenářů na důvod
pohybu terénních automobilů v lesních
porostech.
Oznámení o výkonu mapovacích prací
pro potřeby obrany státu, které vydal ředitel zmíněného úřadu, bylo včetně zákresu
katastrálních území, kde mapování probíhalo, vyvěšeno na úředních deskách dotčených
obecních úřadů.
/z/

Průvodce městem? Přichází elektronický!
Doba, kdy provedení turisty městem bylo
nezbytně spojeno s osobou průvodce, nezadržitelně mizí. V elektronickém světě je vše
jinak. Telčská radnice si je toho vědoma. Proto v nadcházející sezóně nabídne návštěvníkům města hned dvě moderní „elektronické“
možnosti, jak se seznámit se zdejšími památkami a historií města seznámit. Věra Peichlová je pro TL přibližuje takto:
„Pro uživatele „chytrých“ telefonů jsme připravili mobilní aplikaci CLiCK, kterou si
pomocí QR kódu mohou stáhnout do svého
telefonu i v době, kdy není v provozu Informační středisko. Rázem tak mají k dispozici základní informace o Telči jak v českém,
tak v německém jazyce. V dohledné době
bude aplikace rozšířena o pět vycházkových tras s dynamickou mapou s aktivními

body zájmu s navigací GPS.“ Jaké konkrétní
vycházky elektronický průvodce návštěvníkům města nabídne?
Turista si podle zájmu bude moci vybrat
téma Město a historie, Město a voda, Vítejte ve Starém Městě, S Bílou paní po Telči
a okolí a Lipky.
Další novinkou elektronického světa je
zvukový audioprůvodce. Zájemce si jej
může za poplatek vypůjčit v Informačním
středisku na radnici. „Na vycházkových trasách budou průvodcem návštěvníka Zachariáš z Hradce a Kateřina z Valdštejna,“ prozradila Věra Peichlová. Ti, kdo tuto službu
využijí, si mohou zvolit výklad v češtině,
němčině, angličtině a dokonce také ve znakové řeči.
„Město při přípravě na turistickou sezónu

ale nezapomnělo ani na návštěvníky, kteří moderní informační technologie zatím
nepoužívají. Nově jim nabídneme tištěné brožury v české, německé a anglické verzi. Základní brožura provede návštěvníka především po památkách Telče.
Názvy dalších vypovídají o jejich zaměření: Zachariášovo menu, Kateřinin šat
a Stavební slohy. Součástí tohoto nového informačního projektu je také mapa
vycházkových tras a malý dárek pro děti,
pexeso s telčským námětem,“ popsala
poslední novinku vedoucí odboru kultury
Věra Peichlová.
Tento projekt a mobilní aplikaci CLiCK
byly podpořeny EU a Krajem Vysočina.
Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury MěÚ

Které kulturní projekty uspěly:

Co podpoří MAS?
Máme Místní akční skupinu (MAS). Často je
pro veřejnost obtížné, co si pod tímto názvem,
představit. Podrobně jsme se o vysvětlení
pokusili v říjnových TL v loňském roce. Již
delší dobu představujeme realizované projekty, které byly finančně podpořeny právě díky
aktivitě MAS. Dnes přinášíme seznam kulturních akcí, které v letošním roce obdrží finanční podporu také od MAS. Díky tomu, že jejich
pořadatelé nelenili a podali včas a správně vyplněnou žádost do „1. výzvy“. O té jsme informovali v březnovém vydání. Přihlásilo se do ní 21 uchazečů a jen dvě žádosti
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nebyly podpořeny pro nesplnění podmínek.
Následující přehled vybraných projektů (každý částkou 2 tis. Kč) je určitě pádným důkazem o prospěšnosti této aktivity Mikroregionu Telčsko více, než jakékoliv vysvětlování,
co je MAS. V závorce je uveden žadatel.
Setkání pěveckých sborů v Krahulčí (Smetana Telč) ● Výlov rybníka (Obec Strachoňovice) ● Setkání důchodců (Obec Panenská
Rozsíčka) ● Den matek v Telči (Obrození
2000) ● Májové slavnosti (Podjavořičan)
● Soutěž mládeže v požárním sportu (SDH
Pavlov) ● Noc kostelů 2012 (ŘK farnost

Telč) ● Kácení máje (Obec Bohuslavice) ●
Koncert v Černíči (Obec Černíč) ● Festival extrémní cyklistiky (SK Telč) ● Setkání dechových hudeb (Město Telč) ● Turnaj
v malé kopané (Obec Třeštice) ● Pohádka v klášteře (NOKUS) ● Hasičská soutěž
(SDH Mrákotín) ● II. Čertovkiáda (HRAD
Hodice) ● Javořický pařízek (TJ Řásná) ●
Ukončení prázdnin (Obec Urbanov) ● Kultivace krajiny a duše (OBEC, o.s. Dyjice Rozsíčky) ● Výročí obce (Obec Růžená).
Ing. Petra Karásková
manažer MAS Mikroregionu Telčsko

160 let GOB a 90 let SOŠ II.
Významná výročí oslaví v letošním roce jak Gymnázium Otokara Březiny, tak také Střední odborná škola. Historii obou škol připomínáme
seriálem, který pro TL připravuje Mgr. Zdeněk Bártů.

Když se psalo T. G. M.
(1918 - 1939)
Po válečných letech nejistoty, strachu a únavy nastalo období klidu a velkých změn.
Den převratu, 28. říjen 1918, nezastihl žáky
ve škole, protože od 26. října do 3. listopadu bylo vyučování zastaveno pro epidemii
chřipky. Oslava vyhlášení samostatnosti proběhla až 8. listopadu v tělocvičně školy. 1.
května 1919, v den státního svátku, se konala v městském parku slavnost sázení stromů
svobody žactvem všech místních škol. Byly
zasazeny čtyři lípy svobody a Masarykův
a Wilsonův jasan. Lípy za Slezsko a Slovensko sázeli žáci telčské reálky.
Následující léta s sebou přinášela řadu
každodenních úkolů a běžných činností společných všem školám celé země. Zajímavou
novinkou bylo pořádání školních filmových
představení v nové budově telčské sokolovny, postavené v roce 1923.
Do života reálky a města se významně
zapsal rok 1928. U příležitosti desátého
výročí vzniku republiky do Telče zavítal 13.
června prezident T. G. Masaryk.
Dne 16. září 1928 proběhly v Jaroměřicích nad Rokytnou oslavy šedesátin básníka Otokara Březiny. Slavnosti se zúčastnili i zástupci školy, kteří přednesli krátkou
vzpomínku na básníkovo působení na telčské reálce. Bohužel po šesti měsících jela

do Jaroměřic další, tentokrát smuteční delegace, aby doprovodila svého nejslavnějšího žáka na poslední cestě. Státní reálka, na
které básník studoval v letech 1883-1887,
dostala ustanovením Ministerstva školství
a národní osvěty počínaje školním rokem
1929/1930 nový statut a čestný název „Státní reálné gymnázium Otokara Březiny“.
V následujícím školním roce oslavil ústav
80. výročí svého trvání.
Gymnázia se také významně dotkly světo-

vé události konce 30. let. V době mnichovské krize se projevily potíže, které sdílela
celá republika – mobilizace některých profesorů gymnázia, výpadky veřejné dopravy, odtržení Sudet a státně politické změny
přelomu let 1938/1939. 15. března začala
okupace země nacistickým Německem a po
vzniku protektorátu bylo od 18. března do
1. dubna v budově ubytováno říšské vojsko.
Pro naši vlast, národ, město i gymnázium
nastaly nové časy.

Šotek tomu nechtěl věřit

Pro radost kešerů

Již delší dobu pravidelně informujeme, že telčské gymnázium si letos
připomene 160. výročí svého založení. Tak také byla koncipovaná
informace v minulých TL o stanovení data hlavního dne oslav na 6.
října. Tiskařský šotek, který je doma ve všech redakcích a tiskárnách,
tomu ale nechtěl věřit, a tak gymnáziu „odepsal“ celých sto roků.
To bylo rázem sotva důchodového věku. Můžeme to mít šotkovi za
zlé? Ani ne. Vždyť on žije v současnosti. A koho by v ní napadlo, že
založením gymnázia (reálky) předběhla Telč okolní města o řadu desítek let! Možná nás chtěl šotek také pobídnout, abychom čin telčských
radních z roku 1852 porovnali se zmíněnými sousedy. A tak jsme
se o to pokusili. Za jménem města je rok založení tamního gymnázia
(reálky): Třebíč, Pelhřimov (1871), Nové Město na Moravě (1894),
Velké Meziříčí (1899), Moravské Budějovice (1911), Žďár nad Sázavou a Dačice (1953). Šotkův zásah nás samozřejmě mrzí a napravujeme ho správným oznámením hlavního dne oslav.
/z/

V rámci oslav 160. výročí založení telčského gymnázia byla pro
vyznavače celosvětové hry geocaching v první jarní den publikována cache „GOB 160”. V listingu této cache je stručně uvedena celá
historie školy i místa v Telči s ní spojená. Všem kešerům přejeme
úspěšný lov.

Našeškola Gymnázium Telč
V novém, aprílovém, čísle školního časopisu telčského gymnázia
nás zaujalo: - pátrání redakce, kde v mají v Třešti náměstí - reportáž
Ondřeje Steinbauera ze školních záchodů - informace, že časopis
našeškola odkoupil firmu Esso! Více: www.naseskola.somt.cz.

Geocaching je hra, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (keše), o níž
jsou známy její zeměpisné souřadnice. Po objevení ji nálezce opět
uschová a zamaskuje. Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá.
Zdroj Wikipedie

Hlavní den oslav

sobota 6. října 2012
Den otevřených dveří areálu školy
Od 17 hodin posezení absolventů a hostů v sokolovně
Podrobnosti později
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Co viděly TL?

LANNERÁK SE DOČKAL. Záměr telčských zastupitelů z roku 1929 využít bývalý jezuitský dispenzář „pro účely nemocniční, školské či úřední“ se po 83 letech naplnil. 20. března
v něm bylo slavnostně otevřeno pracoviště Národního památkového ústavu pro Kraj Vysočinu. Chátrající historický objekt před tím prošel rekonstrukcí za více než 90 mil. Kč.

VYPLÁCÍME VAŘEČKAMI. Pomlázková tradice pro Velikonoční pondělí v přestupném roce dostala Telč zásluhou děvčat
z Podjavořičanu do řady novin a televizí.

PŘIŠLA MAMINKA. Cenu pro sportovní
osobnost Vysočiny převzala za Jana Štokra
maminka Jaroslava. Honza se omluvil pro
povinnosti v italském angažmá. Více na str. 3
v příspěvku Ocenění Jana Štokra.

SILÁK Z TELČE. Soustředění Davida Lupače na Mistrovství
republiky stačilo tentokrát „jen“ na druhé místo.

CO TO BUDE? Lucie Cahová si losuje maturitní úkol. Na GOB a SOŠ začaly maturity
již 18. dubna. Maturitní vysvědčení dostanou studenti ale až 1. června.

KAŠPÁREK ROLNIČKA. Nový kamarád dětí v MŠ je dílem třešťského řezbáře Evžena Hamtáka. Více na str. 20 v příspěvku Noc ve školce.

Foto na této straně: Jarmila Horníková, Ilona Jeníčková, Jaroslav Novák, Ladislav Novák, Jan Máca a Archiv Davida Lupače.
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Letní jazyková škola v Telči
Letní intenzivní kurz francouzštiny
11. – 19. srpna
Česko-francouzská akademie Telč pořádá ve
spolupráci s Francouzským institutem v Praze již 9. ročník Letních intenzivních kurzů
francouzského jazyka v Telči. Kurzy jsou
určeny pro studenty středních a vysokých
škol a pro širokou veřejnost.
Výuku povedou kvalifikovaní rodilí mluvčí, lektoři Centra výuky ve Francouzském
institutu v Praze. Nabízíme tyto třídy:
Obecná francouzština pro tzv. falešné začátečníky, Obecná francouzština pro středně pokročilé, Obecná francouzština pro
pokročilé.
Podrobnější informace na www.academietelc.cz a také na tel. 567 112 407 - Jana Nováková, fkurzy.telc@centrum.cz nebo
jana.novakova@telc-etc.cz

Letní intenzivní kurz angličtiny
11. – 18. srpna
Masarykova univerzita v Brně, Jazyková škola při Filozofické fakultě ve spolupráci s Česko-francouzskou akademií Telč nabízí intenzivní kurz angličtiny v Telči. Vyučovat budou
kvalifikovaní lektoři Jazykové školy při FF
MU v Brně. Osmidenní dopolední kurz začne
11. srpna, odpolední pak o den později.
Budou otevřeny třídy pro mírně pokročilé, pro středně pokročilé a pro pokročilé.
Bližší informace o kurzech poskytne Alžbeta Chovančíková, tel. 603 241 692, chovancikova@phil.muni.cz. Přihlásit se můžete na
www.phil.muni.cz/wjas.
Oba kurzy se budou konat v bývalé jezuitské koleji, nyní Univerzitní centrum MU na
náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.
Podle TZ

Univerzitní centrum Telč:

Nový cyklus U3V
Pro příští akademický rok, který začne letos na podzim, připravuje Masarykova univerzita
v Univerzitním centru Telč nový cyklus Univerzity třetího věku (U3V). „Bude zaměřen
na kulturní dědictví a péči o něj. Osnovy cyklu také počítají s přednáškami ze stavebních
dějin, historie umění a památkové péče,“ uvedl pro TL Ing. Josef Plucar, ředitel Univerzitního centra, a dodal, „jedná se o tříleté studium, protože přednáškový cyklus je rozvržen
do šesti semestrů.“
Přihlášky ke studiu je možné podávat do 30. června v sekretariátu Univerzitního centra
v Telči, nám. Zachariáše z Hradce 2, (2. poschodí, kancelář č. K 18) vždy v pondělí a ve
středu od 8 do 11 a od 13 do 14 hodin a v pátek od 13 do 14 hodin. Přihlášku je také možné
zaslat poštou na adresu: Masarykova univerzita, Univerzitní centrum, náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč. Přihlášky jsou k dispozici v sekretariátu Univerzitního centra nebo Vám je Centrum zašle na vyžádání e-mailem. Účastníkem programu U3V může být
osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou.
Podle TZ

MŠ po zápisu. Tak tak
K zápisu do telčské mateřské školy přišlo 4. dubna 84 dětí. Její naplněnost je tak více než
maximální. TL o tom informovala ředitelka školy Blanka Hauzarová. Ze školy by mělo letos
odejít 86 dětí. Vedení školy počítá s tím, že jako každý rok se i letos vyskytne několik odkladů školní docházky a odcházejících tak bude méně.
V současné době má mateřská škola ve dvou objektech v Komenského a Nerudově ulici 220
pravidelně docházejících dětí v devíti třídách. Z toho v Nerudově ulici je 49 dětí ve dvou třídách a v MŠ Komenského 171 dětí v šesti třídách.

Koncerty KPH v květnu
Středa 23. května - Vystoupí Jakub Pustina s vítězi Mezinárodní pěvecké soutěže PUSTINA COMPETITION. Začátek je v 19.00 hod. v sále ZUŠ. Vstupné (70 Kč hosté, 50 Kč
členové KPH a 30 studenti).
Pátek 25. května - Spolupořádáme s Rotary klubem Telč houslový recitál Marco Čaňa.
Začátek je tradičně v 19.00 hod. a místo koncertu netradičně v sále Hotelu U Hraběnky.
Vstupné obvyklé.
/lz/

Květen s Českou inspirací
HRADEC KRÁLOVÉ
25. – 26. 5. - 10. ROČNÍK WORLD
MUSIC FESTIVALU
Letní kino Širák a klubová scéna. World
music, rock, hiphop, reggae, jazz...

CHEB
12. 5. - Veletrh zlaté české ručičky
Areál Krajinky v Chebu.
www.veletrh-zlateceskerucicky.cz

JINDŘICHŮV HRADEC
19. 5. - Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál - zahájení turistické sezóny spojené s cyklistickou
vyjížďkou.

KUTNÁ HORA
20. 5. - 30. 9. - EUROPA JAGELLONICA - Umění a kultura ve střední
Evropě za vlády Jagellonců
Galerie Středočeského kraje, Jezuitská
kolej.

LITOMYŠL
14. - 20. 5. - Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily Rettigové
Smetanovo náměstí
Festival dobrého jídla a pití k poctě největší z litomyšlských žen.

POLIČKA
12. 5. - 20. 5. - MARTINŮ FEST 2012
15. ročník festivalu klasické hudby.
Více na www.tyluvdum.cz

TELČ
19. 5. - Folklor v máji s řemeslným
trhem na náměstí
Prezentace folklorních souborů Kvíteček, Kvítek I, Kvítek II, Podjavořičan
z Telče a dalších souborů z Horácka.

TŘEBOŇ
3. 5. - 8. 5. 2012 - Mezinárodní festival
animovaných filmů Anifilm 2012
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
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Jaro v Telči. Kam jste zváni:

Veteránská revue, Střevíček mažoretek, T. Nakanura, Noc kostelů...
Počet kulturních a sportovních akcí je letos v květnu a na začátku června v Telči mimořádný. Přehledně všechny akce najdete v kulturním a sportovním kalendáři. Z materiálů a pozvánek pořadatelů jsme vybrali:

Veteránská revue
Sobota 5. 5. na náměstí
Zve Jiří HOLUBEC:
Již po čtvrté uvidíte na náměstí nejen historické automobily a motocykly, ale také
traktory, velocipedy, kočárky, koloběžky,
tříkolky a další zajímavosti, které se používaly v meziválečném období minulého století. Opět bude hrát Dixieland Jazz Band
Telč, Staropražské trio a kytara s doprovodem traktorového motoru. Módní přehlídka bude letos bohatší o sličné modelky Divadelního studia Stonařov, poprvé
vystoupí taneční klub Hotch-Potch Jihlava. Uvidíte shimmy, step, boogie-woogie,
charleston a blues. Pokud přijdete v dobovém oblečení, budete se moci zúčastnit
módní přehlídky. Jsou připraveny stánky s tradičním i netradičním občerstvením. Podrobný program najdete na str. 24
a daleko více na www.velocipedy-telc.cz

Po vodě za Švejkem
Sobota 12. května od 13 hod.
Zve Josef HOLEC:
Nenechte si ujít hromadný start všech plavidel ve 13 hodin na hrázi Ulického rybníka. Ještě v době, kdy vyjdou TL, máte
čas připravit svou tradiční a netradiční
loď a zúčastnit se závodu. Setkáme se při
vyhlášení výsledků na břehu Štěpnického
rybníka a při hodnocení závodu. Kde? Ve
Švejk restaurantu Na Zámecké!

Karate s Tetsui Nakanurou
18. a 19. května, hala Sokola
Zve Vilém MAREK:
Mezinárodní seminář tradičního karate-do
povede celosvětově uznávaný instruktor
Tetsui Nakanura, držitel 6. danu karatedo IOGKF a 3. danu Judo. Podnik evropského významu přivede do Telče asi 150
účastníků z celé Evropy. Můžete u toho
být i vy. V pátek a v sobotu do 15 hodin
je seminář přístupný veřejnosti! Můžete se
jen dívat nebo si s námi zacvičit. Více na
www.iogkf.cz.cz

Folklor v máji
Sobota 19. 5. od 10 hod. na náměstí
Zve Věra PEICHLOVÁ:
Tradiční setkání souborů z Horácka
a řemeslný jarmark, který ho doprovází,
patří neodmyslitelně k jaru v Telči. Přijďte
ho oslavit s námi!

O střevíček z pohádkové Telče
Sobota 26. 5. od 9 hod. na náměstí

str. 10

Zve Renata KŘÍŽKOVÁ:
700 děvčat z celé republiky zastíní štíty
domů na náměstí. Další přijedou ze Slovenska a možná i z Maďarska. To je přece událost, kterou byste si neměli nechat
ujít. Také proto, že mezi soutěžícími budou
i čtyři domácí týmy! Jen nevím, kde objednat počasí... více www.mazoretkytelc.cz

Konírna zámku
sobota 19. 5. od 14 do 16 hod.
Zve Bohumil NOREK:
Být v Konírně a přitom na zámku se vám
poštěstí málokdy. Prostor, který více než
půl století čekal na své „objevení“, překvapí. Přijďte se podívat. Den otevřených
dveří je pro vás.

Golf pro děti a mládež
Neděle 27. 5. Golf Resort Telč (Šiškův
mlýn) od 10 do 14 hodin
Zve Kateřina BŘEZINOVÁ:
Chceme, aby na naše hřiště nejezdili jen
hráči z celé republiky, ale aby se stalo také
oblíbeným sportovištěm obyvatel regionu. Začínáme u dětí. Proto jsme pro ně
připravili Den otevřených dveří se zajímavým programem a možností si vypůjčit zdarma vybavení pro hru. Těšíme se na
vaše potomky a také na vás. Přivezte je do
Golf resortu Telč, jediného 18jamkového
hřiště na Vysočině. Více: www.czgolf.cz.

Telč - Vrchovina
Neděle 27. 5. Fotbalový stadion v 16, 30
Zve Radek KŘÍŽ:
Zda to bude utkání, které rozhodne o postupujícím do I.A třídy, v tuto chvíli nevím.
Co vím určitě je, že naši fotbalisté si podporu za výkony v letošní sezóně zaslouží.

UNESCO dětem
pátek 1. 6. dopoledne
Zve Věra PEICHLOVÁ:
V rámci zábavně naučného programu
UNESCO patří dětem se dozvíme, kdo
z mladých telčských školáků uspěl v městském kole výtvarné soutěže. Budeme rádi,
když budete u toho a uvidíte radost dětí na
vlastní oči.

Noc kostelů
pátek 1. června od 15.30 do 24,00
Zve Martin KOHOUTEK:
Po prvním a velmi úspěšném ročníku
v minulém roce budete mít opět možnost
nahlédnout do pěti telčských chrámů - kostelů sv. Ducha, sv. Jakuba, Jména Ježíš
a nově do kostela sv Anny a kaple P. Marie

ve Štěpnici. Připravili jsme v nich pro vás
bohatý kulturní program (viz na str. 19).
Na „naší“ Noci kostelů mě těší především
tři věci. To, že se k jejímu pořádání spojily
telčské církve Římskokatolická, Českobratrská evangelická a Církev adventistů sedmého dne, že jsme dokázali naplnit
její program domácími účinkujícími a že
nad ní, stejně jako vloni, převzal záštitu
starosta města Roman Fabeš.
Program poběží průběžně ve všech kostelech. Zazpívají a zahrají Srdíčko, Festivia
Chorus, Smetana, učitelé a žáci ZUŠ.
Uvidíte, jak se obsluhují zvony na věži sv.
Jakuba, a tam také budete moci nahlédnout do nitra varhan a jak se na královský
nástroj hraje. Nově nabízíme také komentovanou „procházku“ po hrobech známých i zapomenutých Telčanů na hřbitově u sv. Anny. Je pro vás také přichystáno
občerstvení s ochutnávkou mešních vín
nebo můžete „zajít na kávu“ s duchovním.
Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím.
Je to noc plná lehkosti a nenucenosti
a zároveň citlivosti a hloubky. Jste srdečně zváni. Více na www.farnost-telc.cz,
ww.mladeznici.cz, www.nockostelu.cz

Festival Arts&film
14. až 16. června
Zve Josef SCHÜTZ:
Náš festival není jen promítání filmů
o umění a jejich hodnocení. Pravidelně
přivážíme do Telče zajímavý kulturní program určený celému městu. Letos v něm
po gastronomické ochutnávce Kateřinina
koláče a Zachariášova guláše uvidíte Toulavou kameru s Ivetou Toušlovou a Josefem Maršálem, dále 13. komnatu bývalé
televizní hlasatelky Jaroslavy Panýrkové,
besedu o seriálu České televize Komici na
jedničku s jeho režisérkou Alenou Činčerovou, herečku Ivu Janžurovou a samozřejmě se setkáme s legendou českého filmu režisérem Vojtěchem Jasným.

Rozhledna Oslednice
Každou sobotu, neděli a svátek
Zve Jana ŠPIKLOVÁ:
Pokud si budete chtít užít klidu a ještě vidět Telč a okolí z nadhledu, jsme
pro vás na rozhledně od 10 do 17 hodin.
Když za námi přijdete, budete v nadmořské výšce 556,8 m, na ochozu rozhledny
o 31,2 m výše!

mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
TL 5/2012

List MAS Telčsko

Dnes představujeme: Mysliboř

Voda. Živel, na který chce být Mysliboř připravena
V posledních komunálních volbách v roce 2010 dostala Mysliboř zcela nové zastupitelstvo. Navíc hodně mladé, s věkovým průměrem necelých 41 roků! Nejednalo se o nějakou „defenestraci“,
ale o přirozenou generační výměnu vedení obce. Nakonec předchozí dlouholetý starosta Karel Švec si svého nástupce tak trochu
dopředu „vybral“. Že byl jeho tip správný, potvrdily i volby samé.
Ladislav Prokop, který usedl na jeho místo, v nich získal nejvíce
hlasů ze všech kandidátů. Dokonce došlo i na zachování tradice
prvních mužů Mysliboře z uplynulých desetiletí. Oba se sem přiženili z Telče. Když tuto shodu náhod Ladislavu Prokopovi připomínám, usměje se a dodává: „Když už jste napsal, že si mě pan
Švec za nástupce vybral, musíte také uvést, že mě do práce starosty
nezištně zasvětil a kdykoliv potřebuji, tak se s ním stále radím.“

Mysliboř

První zmínka
o obci
1366

Nadmořská
výška
536

ho zadlužení byly větší. Přesto Ladislav Prokop věří, že na 10 parcelách z I. etapy se stavebníci objeví v dohledné době. „Pro obec
je to hodně důležité, potřebujeme, aby sem přišly rodiny s dět-

Počet
obyvatel
207

Jaké téma je pro obec s 200 trvale přihlášenými obyvateli hlavní?
Voda! To se zatím v takovém rozsahu jako v Mysliboři v našem seriálu o obcích Mikroregionu Telčsko neobjevilo. Nejlépe ho vysvětlují slova starosty Prokopa: „V Mysliboři žiji necelé čtvrt století
a již jsem zde zažil 4 velké povodně.“ Je logické, že největší investiční akce obce jsou proto právě ty vodohospodářské. Potok Votavice, který je má na svědomí, protéká čtyřmi obecními rybníky o celkové rozloze přes 2 ha. Dva z nich již obec odbahnila. Letos zahájí
odbahnění druhých dvou. Náklady? Více než 6 mil. Kč. I když se
podařilo získat 75% dotaci, je povinný podíl obce s ročním rozpočtem okolo 2 mil. Kč pro obecní pokladnu pořádná zátěž.

Voda v Mysliboři dominuje i návsi.

Zastupitelstvo obce: Ladislav Prokop, starosta, Miroslav Burian, místostarosta, Martin Chalupa, Jan Přibyl, Jana Křenová, Jana
Skoumalová, Josef Jiráček
Další velkou akcí Myslibořských jsou komplexní pozemkové
úpravy. Dokončili je letos a starosta Prokop je s nimi více než spokojený. „Moc bych chtěl poděkovat majitelům pozemků za jejich
vstřícnost.“ Pozemkové úpravy umožní obci provádět nejen další
protipovodňová opatření, která zabrání splachům půdy do vodotečí, ale také výstavbu a opravy cest na jejím katastru. Velkým tématem jsou stavební parcely. „Předchozímu zastupitelstvu se podařilo směnit a vykoupit pozemky tak, že
máme na nich vyprojektováno 17 parcel.
V záloze pak je plocha pro dalších 20 parcel, která je rovněž v majetku obce,“ říká
s oprávněnou hrdostí starosta. Na otázku,
kdy bude možné začít na parcelách stavět, dostávám odpověď: „Závisí hlavně
na financích. Splácení úvěrů na odbahnění
rybníků nám zatím neumožňuje vybudovat
na parcelách inženýrské sítě. Hledáme ale
i jiná řešení, která by nám tuto záležitost pomohla vyřešit.“ Podle
finančního poradce by Mysliboř ještě další úvěr „unesla“. Při rozhodování o něm ale zvítězila zodpovědnost. Obavy z příliš velké-

Kráska mezi hasičskými zbrojnicemi.

Obě foto: Archiv obce

mi, aby život v obci neustrnul.“ Již teď pro to zastupitelé dělají
v mezích možností hodně. V loňském roce otevřeli nové dětské
hřiště za více než 100 tisíc Kč, zdejší travnaté fotbalové hřiště je
„pojem“ v širokém okolí. Vyrostl na něm nejeden telčský fotbalista. Na volejbalovém hřišti se pravidelně koná oblíbený turnaj,
hraje se zde nohejbal. Velkým přáním starosty je doplnit sportovní areál o pořádný tenisový kurt. Pak by byly podmínky pro sportovní aktivity v Mysliboři téměř ideální. Velký kulturní dům totiž
nabízí také zázemí pro florbal a stolní tenis, které se zde rovněž
provozují. Že jsem sportovním aktivitám věnoval velký prostor?
Je to logické. Na všech zmíněných sportovištích jsou nejen starosta, ale i ostatní zastupitelé aktivními „hráči“. Abych byl ale spravedlivý, Mysliboř nežije jen sportem. (Pokračování na str. 12)
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Voda. Živel, na který chce být
Mysliboř připravena
(dokončení ze str. 11) Obec postupně modernizuje kulturní dům, který vloni dostal zcela nové sociální zázemí, připravuje se na
rekonstrukci topného systému. Pýchou
starosty je také obecní knihovna, kterou
by Mysliboři mohlo závidět i větší město: „Vloni byla vyhodnocena jako nejlepší v Kraji Vysočina. Je to zásluha zastupitelky Jany Křenové, která ji vzorně vede,“
hodnotí Ladislav Prokop. Co se do představení obce již nedostalo? Opravená hasičská zbrojnice se zvoničkou, která je sama
o sobě zajímavou architektonickou stavbou,
pohostinství, které v létě nabízí občerstvení
projíždějícím cykloturistům s pravidelnými
podvečery s živou hudbou, společný silvestrovský výšlap se sousedním Sedlejovem
na nejbližší „horu“ Homolku či plány na
obnovení Myslibořského výtvarného saló-

nu Jana Křena a Josefa Závodského. A také
starost starosty o zdárný provoz železnice, která Mysliboř spojuje s okolním světem. Že se nedostalo na historii? Může za to
množství aktivit současného vedení obce,
ale i to, že dějiny Mysliboře jsou od roku
1366 nepřetržitě spojeny s Telčí. Na závěr
ale jednu historickou kuriozitu připomenu.
Před třiceti roky nalezl na poli v Palejtově
Josef Matoušek z Mysliboře zachovalou
pečeť krakovské univerzity. Pozoruhodné je, že se jednalo o její nejstarší variantu používanou po roce 1400 s vyobrazením
jejího patrona sv. Stanislava a latinským
nápisem „Pečeť generálních studií univerzity krakovské“. Nejen v době nálezu, ale
i dnes je záhadou, jak se pečeť ze vzdáleného Krakova dostala na pole u Mysliboře
a vstoupila tak do její historie.
/z/

Mikroregionální střípky
Dyjice
11. 5. ve 20:00 jarní koncertování v rámci projektu Dyjické pastičky uzavře další
legenda českého rocku zpěvák a kytarista
Luboš Pospíšil.

Třeštice
20. 5. Vycházkový pochod na Javořici
VII. ročník pochodu z Třeštice na Javořici. Vychází se v 9:00 od hasičské zbrojnice. Po celou cestu jede doprovodné vozidlo
s občerstvením. Děti se mohou svézt kočárem s koňmi.

Růžená
25. – 26. 5. festival Růženské jaro. Akce se
uskuteční na fotbalovém hřišti TJ Růžená.
26. 5. Oslava 125. výročí založení SDH.
Od 10 hod. soutěž družstev okrsku Třešť, ve
13 hod. slavnostní zahájení oslavy, večer od
18 hod. v KD taneční zábava, hraje SAM.

Představujeme projekty 1. výzvy MAS Telčsko

Dostavba půdních prostor fary v K. Myslové
Žadatelem bylo občanské sdružení ISSIMA,
které se v duchu renesance zaměřuje nejen na
materiální obnovu svého okolí, ale i na obnovu duše. Sdružení působí na faře v Kostelní
Myslové již od roku 2005.
Budova je barokním, památkově chráněným
objektem, postaveným v r. 1875. V posledních letech byl postupně zrekonstruován
z havarijního stavu do podoby, kdy je budovu možné plně zapojit do občanské vybavenosti obce.

Cílem projektu bylo dokončit přestavbu
a zajistit její vybavení sanitárními prostředky, dokončit elektroinstalace, topení a následně vybavit půdní prostory jako multifunkční
prostor pro vzdělávací a kulturní účely a sportovní využití.
Celkové výdaje projektu byly 444 720 Kč,
z toho bylo 399 600 Kč hrazeno z dotace.
Realizace projekt byla ukončena v únoru loňského roku.
Ing. Petra Karásková

Klasa Myslibořských kolařů
KMK - klasa Myslibořských kolařů je parta
„bláznů“, která jezdí na dvou a vícemístných
kolech. Jádro vzniklo v roce 1984 po účasti
na srazu vícekol v Mimoni, dnes má kromě
základního kmene Mysliboř i větve Mrákotín,
Dobrá Voda, Horní Myslová, Mysletice, Telč,
Doksy a Brno. Společným cílem dobrovolného klubu je udržování dobrých vztahů, dobré
kondice a kamarádství ve správné partě, která
nezkazí žádnou srandu.
Členové KMK v roce 1999 podnikli spanilou
jízdu „Memoriál dědy Jedličky“ z Mysliboře
do Vídně a zpět po císařské silnici. Pravidelně
se podle možností zúčastňují srazů vícemístných kol, které pořádají podobně zaměřené
kluby po celé republice. Každoročně poslední květnový víkend organizují vlastní sraz
v Mysliboři. Loňského 20. ročníku se zúčastnilo 86 kolařů včetně desetikola, šestikola, tří
trojkol a osmi tandemů z Klatov, Prahy, Sušice, Mimoně, Cvikova, Dětmarovic u Ostravy,
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Chrastavé Lhoty a kamarádů z okolí.
Letošní setkání se bude konat 25. až 27. května. Hlavní jízda odstartuje v sobotu 26. května v 10 hodin z Mysliboře, trasa povede přes
Studnici, Doupě, Vanůvek, Vanov - sv. Karel,
Hostětice, Krahulčí, Horní Myslovou a Kos-

telní Myslovou do Telče. Na trase budou připraveny testy šikovnosti, inteligence a vtipu. Večer tradiční zábava v kulturním domě
v Mysliboři. Všechny příznivce cyklistiky
srdečně zvou pořadatelé.
Ladislav Havlík a Eva Skálová

Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba
vrstvených matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích plachet
na přívěsné vozíky. Pergoly, zástěny atd.
Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 721 123 595.
Tel. dílna: 567 219 040.
• PRÁŠKOVÁ LAKOVNA - KOMAXIT,
tryskání - pískování, ul. Mlýnská 9616 - Jihlava, tel.: 777 326 863, www.Lakoma.cz
• Pronajmu garáž s přívodem el. proudu na
Markových humnech. tlf. 724 308 396

• Prodám nebo pronajmu sklad v centru Třeště u nádraží. Tři patra, půda, velký sklep, plocha 800 m2. Přípojka el.,
vody, odpad. Cena 680 000 Kč. Tel.
777 212 523.
• Pronajmu garáž na Markových humnech
dlouhodobě, tel. 728 430 482.
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír
Roupcovi. Učebna na Myslibořské ulici
v Telči, výuka a výcvik na osobní automobil a všechny skupiny motocyklů. Tel.
607 185 517.

• Hledám touto cestou pomoc při pátrání po paní Marii Příhodové narozené 16.
1. 1923, bytem Telč 44, která dne 23. 7.
1943 porodila v Jihlavě dceru Miladu Příhodovou. Křest dcery Milady se uskutečnil v Telči dne 8. 8. 1943. Z Telče se odstěhovala někam na sever republiky, možná
na Bruntálsko. Pokud o této rodině něco
víte, budu vděčná za jakoukoliv informaci. Vzhledem k zákonu o ochraně osobních dat nelze je nijak oficielně vypátrat.
Za pomoc děkuji, informace prosím na
telefon 606 764 482, nebo na emailovou
adresu velika.alena@seznam.cz

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Počasí v březnu
Začátek března se zatvářil jarně. Byla
sice velká oblačnost s mrholením, ale
poměrně teplo. Noční teploty byly nad
nulou a denní maxima kolem 11 °C. Již
od 3. března se však citelně ochladilo.
Na obloze bylo skoro jasno až polojasno, ale denní maxima vystupovala jenom
na 2 až 8 °C. Noční minima klesala na -1
až -7 °C a při zemi až na -12 °C. Srážky
se objevily až 8. března ve formě sněhu,
mrholení a deště. Sníh padal od rána až
do odpoledních hodin při teplotách pod
nulou a vydržel na zemi do 9. 3. dopoledne, kdy roztál. Denní i noční záporné
teploty trvaly do 10. 3. V dalším období sice během dne vystupovala maxima
na hodnoty mezi 10 až 20 °C, ale noci
byly velmi chladné. Teploty, blížící se
20 °C, přepsaly v několika dnech dosavadní maximální hodnoty. I přes oteplení se i v této době občas opět objevily
mrazíky. Teploty klesaly až na -3 °C, při
zemi až na -8 °C. Potom prakticky až do
28. 3. panovalo počasí s malou oblačností
a beze srážek. V posledních dnech měsíce přitáhla velká oblačnost s deštěm, ze
kterého konečně trochu citelněji napršelo, současně se mírně ochladilo a denní
maxima zůstávala pod 10 °C. 2. března se
poprvé v letošním jaru ozval skřivánek.
Měsíc hodnotíme teplotně jako silně nadprůměrný, srážkově mírně podprůměrný. Teplotní nadprůměr způsobily hlavně
vysoké denní teploty ve druhé polovině
měsíce, současně však zůstávaly velmi
chladné noci. Takže celkový pocit velmi
teplého začátku jara to zrovna nebyl.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
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Dotazník Petry Lustigové
Vyrostla v Telči. Po maturitě na zdejším
gymnáziu vystudovala magisterské studium
fyzioterapie na Lékařské fakultě MU Brno.
Poté se řadu let starala o naše bolavé končetiny a záda
na rehabilitačním oddělení
polikliniky. Je
autorkou myšlenky projektu
Zdravá záda na
Vysočině, který se realizuje
v rámci projektu
Otevřená škola
na ZŠ v Masarykově ulici. Je jeho odbornou garantkou
a hlavní lektorkou pro praktickou i teoretickou výuku. Dotazník TL vyplnila Mgr. Petra Lustigová.

Bolí Vás někdy záda?
Když na sebe nemám čas a trávím hodně času u počítače, tak ano. Proč?

Napadlo mě, že se tak snadno dozvím, co
přivede mladou ženu k „oblíbenému“
tématu starších lidí – bolest zad?
Bolest zad je v mé profesi už řadu let denní chleba. V ambulanci ale můžete ovlivnit
jen ty, kteří k vám s problémem přijdou. Dětí
s vadným držením těla a bolestí zad je stále
více a je třeba tento problém vnímat a řešit
ho. Proto vznikla moje myšlenka zmíněného projektu.

Zdravá záda?

chových polštářů do školských zařízení
v Kraji Vysočina. Na celý program jsme získali akreditaci z MŠMT. Proškolení pedagogové budou u dětí využívat cvičení v rámci
tělesné výchovy.

Kolik škol se do projektu zapojilo?
Několik desítek mateřských a základních
škol z celého Kraje Vysočina.

Jste s tímto počtem spokojená?
Určitě. V praxi to znamená, že metodu využijí tisíce dětí. Tato čísla mě těší.

Cvičení na balonech je Váš objev, nebo
jste se s ním někde seznámila?
Zavedení zmíněných pomůcek do škol je
v takovém rozsahu opravdu první realizací
v celé ČR. Jinak má metoda dávnou historii,
já ji využívám 14. rokem.

Vedete také cvičení s nastávajícími
maminkami. Jaký je o ně zájem?
Zájem je proměnlivý, vzhledem k délce těhotenství bych ho nazvala „sezónní“. Nastávající maminky si na tuto možnost v Telči delší dobu zvykaly. Pokud se vytvoří vícečetná
skupinka aktivních maminek čekatelek, hned
se pouštíme do práce, než přijde čas porodu.

Nemalou skupinou čtenářů TL jsou
senioři. Neplánujete v budoucnu nabídnout speciální cvičení také jim?
Už jsem tak učinila. V telčském Klubu
důchodců mě už znají, využívají vzduchové
polštáře a někteří i gymnastické míče. Ani
na cvičebních lekcích pro veřejnost senioři
nechybí.

Váš jídelníček?

ně při sportu nebo na dlouhých vycházkách
přírodou.

Kniha, nebo televize?
Ráda čtu odbornou literaturu a pohádky
našemu synovi. Na televizi nemám moc času, ale na pěknou pohádku, nebo zajímavý
dokument si čas udělám.

Oblíbený spisovatel?
Děkuji autorovi Malého prince, k jeho řádkům se opakovaně vracím a nikdy mě neomrzí. Máme doma sbírku v různých jazycích.

Vy sama jste autorkou několika publikací v souvislosti s projektem Zdravá
záda.
Ano, vydali jsme tři metodické brožury.
Obsahují fotografie cviků na gymnastických
míčích a vzduchových polštářích a jejich
podrobný popis.

Vztah k Arnoštu Lustigovi?
Toho, co dokázal, si vážím, to, co prožil
v mládí, bych nechtěla zažít ani ve snu. Nejsme ale příbuzní.

Starší čtenáře určitě překvapí, že
Dotazník „vyplnila“ vnučka klempíře
pana Kadeřávka. To byl Pan klempíř.
Jak na něj vzpomínáte?
S řemeslem pomáhal dědečkovi tatínek.
Hodně jsem se o ně na střechách bála. Při
procházkách Telčí prohlížím okapy, komíny,
oba je tam vidím a vzpomínám.

Co Vám udělá radost?
Zdraví a pohoda celé rodiny a blízkých přátel.

Na co se zeptáte TL?

Ano, název projektu vznikl úplně přirozeně.
Generace našich dětí má ještě šanci pro svoje „zdravá záda“ něco udělat. V dospělosti
může být pozdě.

Jím ráda, všechno a rozhodně pravidelně 5x
denně.

Představíte čtenářům TL Váš projekt?

Ano, rekreačně, ale všestranně.

Telč je obcí s rozšířenou působností. Městský úřad poskytuje občanům vyčerpávající
služby. Mohli byste některé odbory a jejich
aktivity čtenářům podrobně představit?

Jedná se o znovuzavedení nápravného cvičení s využitím gymnastických míčů a vzdu-

Jak odpočívá fyzioterapeutka?

TL:

To moc nedovedu ... Odpočívám spíše aktiv-

Navrhneme to panu tajemníkovi Soukopovi.

Cvičí u Lustigů „celá rodina“?

Oční ordinace: Objednávání připravujeme, ale ...
V březnových TL jsme uveřejnili výsledky průzkumu ke zdravotní péči v Telči, který zorganizoval Klub důchodců. Z anonymní ankety vyšlo telčské zdravotnictví dobře.
Občané kladně hodnotili jak přístup zdejších lékařů, tak rozsah služeb, které telčská
poliklinika nabízí. To není v dnešní době
zcela samozřejmý výsledek. Ze dvou kritických ohlasů, které anketa zaznamenala,
se problém zachování urologické ordinace zdárně vyřešil. Na příchod nového urologa MUDr. Zdeňka Lavičky zaznamenáváme jen velmi kladné ohlasy. Za další
„negativum“ zdravotní péče ve městě označili tázaní dlouhé čekání v oční ordinaci
MUDr. Jaromíra Havláska. Z jeho vyjádření, které TL ochotně poskytl, vyplývá, že

se nejedná zrovna o jednoduchou záležitost:
„Zmiňovaný problém si uvědomuji. Zavedení rezervačního systému na vyšetření připravujeme. Pečlivě ale vyhodnocujeme, zda
zmíněnou záležitost, dlouhé čekání, vyřeší.
V poslední době totiž zaznamenáváme velký
nárůst klientů z Dačic a okolí a ze Studené.
Přitom v Dačicích rezervační systém v tamní
oční ordinaci funguje. Nepřísluší mi hodnotit skutečnost, že máme více než 20% klientů
z míst, která v dřívějším systému zdravotních
obvodů do Telče nepatřila. Jedním z důvodů
jsou určitě dlouhé čekací doby při objednání
na vyšetření. Ty u nás nejsou, klient se dočká
vyšetření v okamžiku potřeby. Ale za cenu,
že čeká delší dobu v čekárně.“
V otázce rozšíření ordinačních hodin v Tel-

či není MUDr. Havlásek velkým optimistou.
Nezáleží totiž jen na něm. Zde „vstupují“ do
hry zdravotní pojišťovny, především VZP.
„Podle svých kriterií nám stanovují tzv.
maximální horní mez objemu zdravotní péče
pro každé pracoviště. Pokud jej překročíme,
je úhrada dalších výkonů pro zdravotnické
zařízení neekonomická, téměř likvidační.“
Jak ukazuje podrobnější pohled na problém,
i rezervační systém má své nedostatky. Může
se zcela „zhroutit“ při řešení náročného akutního zákroku nebo vážně narušit, pokud se
více objednaných pacientů bez omluvy na
vyšetření nedostaví.
Zásadní řešení, větší objem hodin oční ambulance, je otázkou pro zdravotní pojišťovny.
Jak ho vidí ony, se pokusíme zjistit.
/z/
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Není pohřebné.
Pomoc nabízí Svépomoc
Úmrtí v rodině. Smutná, tragická, složitá
událost. To podle okolností. V každém případě ale také událost, která se ekonomicky dotkne nebližších pozůstalých. Někdy
zcela nečekaně a o to nepříjemněji. Řadu
let tuto situaci pomáhal stát ulehčit tzv.
pohřebným.
Dnes je ale všechno jinak. Na tuto sociální dávku „dosáhne“ málokdo. Určitě se
nemýlím, když napíši, že není jediný čtenář TL, který by si přál patřit do skupiny
možných příjemců zmíněné dávky.
Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo
osobě, která byla rodičem nezaopatřeného
dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba
měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území
ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.
Zdroj MPSV
Přitom průměrná cena obvyklého pohřbu
se dnes pohybuje, podle pohřebních
služeb, které TL oslovily, okolo 20 až 25
tis. Kč. V případě převozů zemřelého pak
samozřejmě je ještě vyšší. A to je částka,
která nepříjemně zasáhne většinu rodinných rozpočtů. Je v takové situaci nějaká
pomoc, řešení?
Naši předci ho v roce 1935 našli, když
v Telči založili spolek Svépomoc. Ten
bez přerušení činnosti existuje dosud.
Bez složité administrativy přišli s nabídkou vyplácení jednorázového finančního příspěvku rodinám pozůstalých členů
spolku. „Stanovy a pravidla pro vyplácení pomoci se prakticky od vzniku Svépomoci nezměnily,“ říká současný předseda
Svépomoci Jiří Doskočil. Spolek pracuje na jednoduchém principu. Při úmrtí
člena spolku jsou povinni ostatní složit
částku 15 Kč. Vybraná hotovost je pak
prakticky celá použita na výplatu spolkového pohřebného pozůstalým. „Výše
pohřebného je pochopitelně závislá na

počtu členů spolku a také na délce členství zemřelého ve Svépomoci,“ upřesnil
J. Doskočil.
Jsou to jednoduché počty. Dnes má spolek něco přes 200 členů a výše příspěvku (pohřebného) se tak pohybuje okolo 3
tis. Kč. Kdyby ale bylo členy Svépomoci
jen 20 % obyvatel Telče, mohl by spolek
vyplácet částku několikanásobně vyšší. Při
tisíci členech by to bylo 15 tis. Kč. To by
byla suma, která by náklady na pohřeb již
významným způsobem pokryla.
Závěr? Naši předci hledali pro složitou
životní situaci řešení a nakonec si dokázali poradit. Nenabízí nám svým odkazem
řešení i v současnosti?
Každý si jistě sám odpoví na otázku, kdy,
bez velkého rozvažování, jednorázově
vydá 15 Kč. Tolik přibližně stojí výtisk
novin, litr mléka nebo dvě čísla Telčských
listů.
Poplatky ve Svépomoci
100 Kč jednorázové zápisné
50 Kč roční režijní poplatek
15 Kč při úmrtí člena, vzápětí se vyplácí
vybraná částka pozůstalým
Svépomoc je otevřena pro každého a slovo
pomoc, které má ve svém názvu, není pouhou frází. Skutečně ve složitých chvílích,
které se nikomu nevyhnou, pomáhá. Jak?
Tak, jak se o to sami přičiníme. K členství
ve Svépomoci je potřeba vyplnit jednoduchou přihlášku, kterou získáte u paní Jarmily Simajchlové ve Špitální ulici a Jiřího
Doskočila v Příční ulici na Starém Městě nebo Ludmily Paurové Na Posvátné ve
Štěpnici a v Informačním středisku MěÚ.
Na závěr malý pohled do historie. Kdo
patřili k zakladatelům Svépomoci? Majitel továrny na záclony Jan Češka, autodopravce Jan Michálek, úředník okresního
soudu Alois Těšínský či obchodník František Beran.
/z/

D. Bartoň vystavuje v Terezíně
Od 5. dubna má velkou výstavu svých prací v Památníku Terezín malíř David Bartoň. Ten je
znám telčské veřejnosti nejen z několika výstav (první v DDM v roce 1995), ale především
jako kurátor výstavního programu Městské galerie Hasičský důmv letech 2005 až 2010.
Stálé expozice Památníku Terezín trvale připomínají oběti perzekuční a genocidní politiky
nacistického Německa. S odstupem času od tragických událostí pak stále častěji dostávají
prostor ve volném výstavním programu Památníku i současní výtvarníci. Bartoň zde představuje svých 61 prací spolu s cyklem Terezínská řeka času grafičky Jiřiny Adamcové. Práce
Davida Bartoně budou na prestižním místě vystaveny až do 31. července.
/z/
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SDÍLENÍ nabízí
Občanské sdružení SDÍLENÍ nabízí již
několik let v telčském a třešťském mikroregionu řadu sociálních služeb. Jaké,
kdo je může využít a pro kterého klienta
se konkrétní služba hodí? Na tyto a další otázky najdete odpovědi v seriálu, který
pro TL připravuje předsedkyně sdružení
Marie Gregorová. Dnes představuje:

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je určeno osobám, které se nacházejí v tíživé životní situaci
způsobené vážným onemocněním. Smyslem
poradny je nabídnout bezpečný prostor, kde
pracovník klienta vyslechne, podpoří, poradí,
a společně tak mohou najít možné způsoby
zvládnutí klientovy situace.
Poradenství je zaměřeno na člověka jako
celistvou bytost se všemi jeho biologickými, psychologickými, sociálními a duchovními potřebami. Poradenství je zahájeno ze
strany klienta, který sám popíše svou situaci a požádá o konzultaci či radu.
Pracovnice poradny pomáhají klientům
zorientovat se v nové situaci, předají potřebné informace a kontakty na další sociální
služby a instituce, pomohou vybrat odpovídající sociální či zdravotní službu, poradí se základními ošetřovatelskými postupy
v péči o těžce nemocného klienta. Vykonávají též jednorázovou poradenskou návštěvu v domácnosti klienta, pokud takovou
návštěvu rodina žádá.
Věříme, že poradenskými službami přispíváme k lepší informovanosti o možnostech
péče i k lepšímu zvládání konkrétní péče.
V mnoha případech totiž poradenská pracovnice pomůže zásadně zlepšit kvalitu péče
tím, že rodinu v krizi vyslechne, zklidní, podpoří v tom, co
koná dobře, a dodá
potřebné informace. Rodina tak může
zvládnout i velmi náročnou situaci
v domácím prostředí.
Poradenství poskytuje Jana Zatloukalová, DiS.
Pondělí, středa 13 - 17 hod. na Centru poraden na poliklinice v Telči (býv. pohotovost).

SDÍLENÍ, o.s.

Masarykova 330 Telč (poliklinika)
www.os-sdileni.wz.cz os.sdileni@gmail.com
tel. 777 574 975
NABÍZÍ:
Domácí hospicovou péči ● Terénní odlehčovací službu ● Domácí zdravotní péči ●
Odborné sociální poradenství ● Půjčovnu
zdravotnických pomůcek ● Dobrovolnický
program
Pondělí, středa 13 - 17 hod.
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Barmani z Telče.
Stále je o nich slyšet

Představujeme kroužky DDM

Zumba
Zumba je dynamický, zábavný fitness program, který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Cvičí se na úžasnou veselou motivující
hudbu, která vám sama hýbe tělem. Zumba
je nejen pro dospělé, ale je speciálně upravená pro děti – děvčata a chlapce ve věku

od 4 – 12 let. Obsahuje prvky stylů, jako
je HIP-HOP, REGGAETON, POP. Vede
děti ke koordinaci, disciplíně, sebevědomí
a týmové spolupráci. Navíc skvěle pobaví
a dává radost z pohybu.
Do kroužku zumby, který vede Renata Přibylová, chodí 45 dětí.

Na konci března proběhla v mezinárodním
hotelu Clarion Congress Prague v Praze
konference České barmanské asociace, na
které se také udílely ceny nejlepším barmanům republiky za rok 2011.
Studentka 3. ročníku SOŠ a SOU Třešť
Lucie Vojtová, která vykonává praxi
v hotelu U Hraběnky v Telči, zde získala
hned dvě ocenění mezi mladými barmany.
Druhé místo Barmana roku junior a třetí
místo v poháru Monin. TL o tom informovala učitelka z třešťské školy Ivana Švehlíková. Ještě úspěšnější byl telčský Lukáš
Vala mezi profesionály. Na stupně vítězů
vystoupil v různých kategoriích čtyřikrát.
Oba barmany na soutěž připravil Zdeněk
Kudláček, učitel odborného výcviku SOŠ
a SOU Třešť.
Podle TZ

Extra byla v Praze

Foto: Renata Přibylová

Páteční dílny DDM pro dospělé
Náhrdelníky a náramky

25. května od 16 hodin
Budeme vyrábět náhrdelníky a náramky z korálků, korálů a drátků.
Přihlášky v kanceláři DDM.

Počasí jako na houpačce

20. až 22. března se studenti SOŠ Telč
zúčastnili mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze. Naši školu zde reprezentoval tým ve složení Kateřina Horníková, Dušan Simovski, Lucie Mocharová,
Veronika Gallová, Vendula Soukupová
a Martina Švaříčková. Soutěžící byli vedeni paní učitelkou Ing. Miroslavou Krejčířovou. Firma Extra, s.r.o., na veletrhu
uskutečnila mnoho obchodů s místními
i zahraničními firmami a nasbírala cenné
zkušenosti. Ve velké konkurenci 137 soutěžních týmů na ten z Telče místo na stupních vítězů tentokrát nevyšlo.
Veronika Gallová, 3. AS
Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 3. do 18. 4. 2012

Březen v číslech
Průměrná teplota:
Průměrný tlak:
Srážky:
Maximální teplota:
Minimální teplota:
Kdy nejvíce zafoukalo:

5,3 °C
1026,3 hPa
9,0 mm
21,1 °C,
17. 3., 15.13 hod.
-7,0 °C,
7. 3., 6.40 hod.
31,5 km/h, 31. 3.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.
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Noc kostelů 2012
pátek 1. června 15,30 - 24,00
Kostel sv. Jakuba (u zámku)
15:30 - 16:00 - Začátek dětského programu, koncert Srdíčko na dlani, hraje a zpívá
dětský sbor Srdíčko ● 16:00 - 17:00 - Dětský program s návštěvou kostela sv. Ducha
● 17:00 - 17:40 - Závěr dětského programu, šermířská scénka Kocour v botách (skupina Ballestra)
17:40 - 17:50 - Slavnostní fanfáry z ochozu věže ● 17:50 - 18:00 - Zvony vítají
návštěvníky, možnost prohlídky manuálního zvonění na věži kostela ● 18:10 - 19:00
- Přijď království tvé, nejen hudební koncert ● 19:10 - 19:40 - Mezi pedály, měchy
a píšťalami - Jak hrají varhany? Co se skrývá uvnitř? ● 19:50 - 20:20 - Zvonění klekání, prohlídka manuálního zvonění ● 20:20 - 21:30 - Ticho kostela promlouvá, individuální prohlídky ● 21:30 - 21:45 - Koncert telčského sboru Smetana ● 21:50 - 22:20 Komentovaná prohlídka kostela ● 22:30 - 23:00 - „Žáci nad mistry“ - vystoupení žáků
a učitelů ZUŠ ● 23:10 - 23:40 - Mezi pedály, měchy a píšťalami - Jak hrají varhany?
Co se skrývá uvnitř? ● 24:10 - 24:20 - Závěrečné fanfáry z věže na cestu domů

Kostel Jména Ježíš (jezuitský, proti zámku)
17:00 - 17:30 - Ekumenická bohoslužba ● 17:40 - 18:10 - Přehlídka kostelní módy,
ukázka nejenom kněžských rouch ● 18:20 - 18:50 - Komentovaná prohlídka kostela
● 19:50 - 20:20 - „Žáci nad mistry“ - vystoupení žáků a učitelů ZUŠ ● 20:20 - 21:50
- Ticho kostela promlouvá, na kávu s farářem, individuální prohlídky ● 21:50 - 22:40
- Tajemství kostela (příběh doprovázený hudbou) ● 23:00 - 24:00 - Malá noční hudba,
sbor Santini ● 24:00 - 24:10 - Požehnání městu a jeho obyvatelům

Kostel sv. Anny (Svatoanenská ul.)
19:30 - 20:00 - O svatých v kostele, Klub seniorů ● Od 16:00 do 22:30 - Výstava historických kněžských rouch ● V 17:00, 18:30, 20:00 - Komentovaná prohlídka hřbitova
- hroby významných a zajímavých osobností

Bohoslužby
Římskokatolické
5. 5.
6. 5.

so
ne

12. 5.
13. 5.

so
ne

19. 5.
20. 5.

so
ne

26. 5.
27. 5.

so
ne

18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30

Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Jan
sv. Jakub
sv. Jan
sv. Jan
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na nám. Zachariáše
z Hradce 21

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

Kaple Panny Marie ve Štěpnici
16:00 - 20:30 - Individuální prohlídky ● 20:30 - 21:30 - Beseda s hostem ● 21:30 22:30 - Individuální prohlídky

Kostel sv. Ducha (Palackého ulice, u Horní brány)
16:00 - 17:00 Děti v kostele sv. Ducha, prohlídka věže i kostela, promítání ● 17:30
- 18:15 Prohlídka kostela a Informačního centra ČCE ●18:20 - 18:40 Zajímavé kostely
(slovem i obrazem) ● 19:00 - 19:45 Koncert (Festivia Chorus) ● 20:00 - 20:20 Rodinné neděle (slovem, obrazem i zvukem písní) ● 20:30 - 21:15 Pohnutý životní příběh Heinze Lischkeho (přednáška s promítáním) ● 21:20 – 21.40 Rodinné neděle
(slovem,obrazem i zvukem písní) ● 21:45 – 22:15 Prohlídka kostela a Informačního
centra ČCE ● 22:20 – 22:40 Zajímavé kostely (slovem i obrazem)
Občerstvení s koštem mešního vína v Křížové cestě kostela sv. Jakuba ● Otevřená
věž u sv. Jakuba ●Výstava biblí Světlem pro mé nohy je Tvé slovo – v kostele
Jména Ježíš ● Možnost rozhovoru s duchovním – v kostele sv. Jakuba,
Jména Ježíš a sv. Ducha
Pořádá společenství církví Římskokatolické, Českobratrské evangelické
a Adventistů sedmého dne v Telči.
Záštitu nad Nocí kostelů v Telči převzal starosta Mgr. Roman Fabeš.
Kontakt na pořadatele: 605244631. Změna programu vyhrazena.

Noc kostelů v Telči podporuje:
Ministerstvo kultury ČR, Město Telč, Služby Telč, Pavel Komín – soukromý zemědělec,
společnost SomtNet, Salesiánské hnutí mládeže klub Telč, KDU – ČSL Telč a Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko. Všem patří upřímné díky.
PI

Nové knihy
městské knihovny
Za vše děkuji kuchařské knize své matky
a spořitelní knížce své ženy.
Wilhelm Raabe

Beletrie
Cimický: Děravé sítě; Patterson: Desáté
výročí; Hoag: Hlubší než hrob; Fossum:
Indická nevěsta; Kelly: Jednou za život;
Berry: Jeffersonova šifra; Mercier: Lea;
Ludlum: Ostermanův víkend; Hilliges:
Ozvěna afrických bubnů; Roberts: Podivné hry; Urbaníková: Příliš osobní známost;
Forsyth: Příběh Biafry; Nesbö: Spasitel

Dětská
Šandera: Bambalanda a Štruntalanda;
Brezina: Černí bojovníci; Lawrence: Dvanáct úkolů Flavie Geminy; Flanagan: Hraničářův učeň 11- Ztracené příběhy; Paolini:
Inheritance; Fischerová: Milion melounů;
Durková: Příhody černé čarodějnice
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová
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Květen podle KIRRi

Mažoretky Telč, o.s.

O střevíček z pohádkové Telče
Soutěž v mažoretkovém sportu

Sobota 26. května na náměstí Zachariáše z Hradce

9,00 slavnostní nástup všech soutěžících●9,30 kategorie Mini děti●10,30
Děti●11,30 Kadetky●12,30 Juniorky●13,00 Seniorky●14,00 FreeStyle mladší●15,00 FreeStyle starší●ukončení soutěže
www.mazoretkytelc.cz

Ahoj,
čas letí, ani jsme se nenadáli a je tu nový
měsíc. Co přichází s květnem? Období
maturit. Proto bych předem chtěla popřát
telčským maturantům hodně štěstí a vytrvalosti. Přes maturitní starosti, kam v květnu? Koncem dubna byla v klubu Mexx
v Masarykově ulici otevřena jeho nová
část pro starší 18 let. Je to vlastně stále novinka, tak Vás zvu právě sem. Jsou
zde úplně nové prostory, kde najdete bar
s míchanými koktejly a další stage v žánru Oldies. V květnu má v klubu vystoupit
zpěvačka Mista a „dorazí“ originální trenažér Formule 1, na kterém si každý bude
moci vyzkoušet přezutí kol. Nové prostory
klubu mu dávají úplně jiný rozměr. Rozhodně doporučuji návštěvu. Snad vás přijde hodně. Přeji hezkou zábavu.
S pozdravem KIRRi (Kristýna Langová)

Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

Květen - měsíc lásky
Foto: Ilona Jeníčková

První košt slivovice. Vyhrála Pelikánka
24. března uspořádal Švejk restaurant Telč 1. ročník koštu našeho tradičního a oblíbeného
nápoje - slivovice. Šestičlenná porota vedená PharmDr. Jaroslavou Chalupskou hodnotila
14 vzorků. To je na první ročník velmi dobrá účast.
Po nelehkém ochutnávání určili porotci vítězem slivovici pana Kamila Pelikána. Vítězný, 52% destilát, byl vypálen v roce 2004. Na nejlepších vzorcích si po skončení koštu
pochutnala zcela zaplněná restaurace. Čas ukáže, zda hlavní organizátoři, pánové Kružík
a Šalanda, založili novou a příjemnou telčskou tradici.
J. Holubec

T. Poláček byl v Tobruku. Viděl ale Telč!
Kdyby existoval žebříček popularity současných českých novinářů, tak Tomáš Poláček
z MFDnes bude stálicí na jeho předních místech. V březnu cestoval (stopem, jak jinak
u Poláčka) po zemích Arabského jara - Tunisku, Libyi a Egyptě. Sotva čtenáři Magazínu
Dnes dočetli jednu reportáž, nemohli se dočkat další. V té z Libye jsme rádi zaznamenali tento jeho postřeh: „Jsou dokonce místa, kde si války při troše dobré vůle nevšimnete.
Třeba Tobruk na východě je spokojený a čistý jako nějaká Telč s mešitami ...“

Když se řekne máj, evokuje to ve mně Máchův Máj – lásky čas… a asi nejen ve mně.
Prvního května musí podle pranostiky proběhnout polibek pod rozkvetlou třešní. Pokud
vlastníte jablečný sad, asi nepůjdete kvůli
třešni k sousedům, květ jako květ, ale pusu za
žádných okolností neošiďte, protože pokud
byste tak učinili, partnerka by vám totiž mohla uschnout. Květen je plný lásky ještě jednou, a to na Den matek. Po obdržení kytičky
maminky často (a rády) zapomínají na rozbité okno, na pětku ve škole, na neumyté nádobí a na strach, když se dětem protáhne nějaká důležitá oslava, při které se jako naschvál
vybije telefon, kamarádi nemají kredit
a najednou zmizí signál. Tentokrát nám vyšel
svátek pěkně na neděli a vy si ho můžete užít
třeba na náměstí, kde bude připravený bohatý
program, zakončený módní přehlídkou. Prý je
objednané krásné počasí, tak snad ho nepřekazí Servác, jeden ze tří zmrzlých mužů, kteří
nám dokáží občas pěkně zavařit.

Noc ve školce
Děti ze třídy Sluníček zažily 30. března tajemnou pohádkovou noc ve školce. Celé dobrodružství začalo večer v 18 hodin, kdy se začali do školky neobvykle trousit rodiče se svými
dětmi. A aby vše napovídalo pohádce, děti
byly převlečené v pohádkových kostýmech.
Loučení s rodiči nedělalo nikomu problém
a všichni se těšili na noční dobrodružství.
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Po rychlé večeři jsme se vydali za dobrodružstvím tmavou školkou. Cestu nám ukazovaly svítící sklenice a u každé čekal jeden
pohádkový příběh s úkolem. Velkým překvapením byl nový kamarád, kašpárek Rolnička,
který čekal na konci cesty i s odměnou. Děti
si ho hned oblíbily a vzaly do třídy jako nového člena dětského kolektivu.

Uložit do postýlek takovou spoustu rozjařených dětí nebylo zrovna lehké, ale
nakonec se vše zdařilo a všichni jsme prožily klidnou noc. Když ráno přišli rodiče,
nechtělo se dětem domů.
Každé dobrodružství jednou končí, ale už
se těšíme na příští rok.
Jarmila Horníková a Zuzana Návratová

Sport
Fotbal
Rozpis zápasů
cím hřišti:
1. 5. 9.00
1. 5. 11.15
5. 5. 9.00
5. 5. 10.45
5. 5. 16.30
6. 5. 9.00
19. 5. 9.00
19. 5. 11.15
20. 5. 9.00
20. 5. 10.45
2. 6. 9.00
2. 6. 10.45
2. 6. 16.30

mužstev SK Telč na domádorost ml.
dorost st.
žáci st.
žáci ml.
muži B
přípravka
dorost ml.
dorost st.
žáci st.
žáci ml.
žáci st.
žáci ml.
muži B

Bystřice n.P.
Bystřice n.P.
Kamenice n.L.
Kamenice n.L.
Stonařov C
turnaj Telč
Chotěboř
Chotěboř
Pacov
Pacov
Bystřice n.P.
Bystřice n.P.
Černíč B

Po 18. kole bylo čelo krajské I.B třídy
mimořádně vyrovnané. Mezi aspiranty na
postup do I. A třídy jsou i telčští fotbalisté.
1. Vrchovina 18
39:10 42
2. Želetava
18
55:22 38
3. Telč
18
37:19 38
4. Hrotovice 18
54:34 37
5. Stařeč
18
34:16 35

Hokej
Krajská soutěž Vysočiny mužů,
tabulka.
1. Telč
16 103:55
2. V. Mez. B 16 80:50
3. Ledeč n. S. 16 73:74
4. Telč jun.
16 61:115
5 Žirovnice 16 74:97

konečná

Stolní tenis

Florbal

V době uzávěrky TL skončila také divizní soutěž stolních tenistů, ve které úspěšně
bojovalo mužstvo SK Telč. Skončilo těsně
za dvěma prvními postupovými místy.
1. Pelhřimov 22 218:43 64
2. Jihlava
22 207:116 60
3. Telč
22 194:130 53
4. Světlá n.S. 22 174:150 49
5. Třešť
22 168:162 46
6. H. Brod
22 162:168 43
7. Žďár n. S. 22 167:170 42
8. Třebíč
22 149:176 41
9. Rovečné
22 142:195 34
10. Polná
22 129:204 33
11. Nížkov
22 118:194 33
12. Humpolec 22 90:210 27
(Neoficiální tabulka)

Florbalový tým Orla Telč bojoval o Velikonocích na turnaji v Dačicích, který se počtem
účastníků (39) řadí k největším v regionu.
Telčský tým zařadili pořadatelé do elitní
skupiny, kde mu bodový zisk za jedno vítězství a remízu bohužel nestačil na postup do
závěrečných kol. Kompletní výsledky turnaje na http://www.vtdacice.cz.

Střelectví
27. 5. Dyjické mosty
O pohár starosty města Telče, K4M
1. kolo otevřené střelecké soutěže z malorážky
pořádá střelecký klub Autoklub Tourservis,
www.streleckyklubtelc.cz

Taekwondo - Na Cobře se dařilo
17. března se 16 závodníků SK Kyonggi Kwon zúčastnilo v Praze turnaje Cobra Cup
v poomse a kyoruggi. V poomse se ve trojicích umístili na stupních vítězů hned tři družstva
SK Kyonggi Kwon, když Tomáš Hlava, Káťa Svítilová a Martin Tyma ve své kategorii zvítězili, stejně jako družstvo ve složení Vendula Janáková, Karolína Urbanová a Míša Lindnerová. Ve dvojicích pak dokázaly zvítězit páry Tomáš Hlava a Káťa Svítilová, Adéla
Pražáková a Šimon Vopelka a Karolína Urbanová s Michaelou Lindnerovou.
Úspěšná pro vysočinský tým byla i soutěž jednotlivců, ve které postupně zvítězili Káťa
Svítilová, Martin Tyma, Šimon Vopelka, Adéla Pražáková, Michaela Lindnerová a Milan
Hoang. V kyoruggi pak na zlato dosáhl Jan Hačka.
Podle TZ

38
33
24
13
12

Basketbal
Neuvěřitelný závěr sezóny zažili basketbalisté BK Žabaři Telč v přeshraniční soutěži Waldviertler Sparkasse Cup
(WSPK). Překvapení se konalo hned
několik. Slavonice vyhrály v Nové Bystřici, Gmünd po dvaceti letech v soutěži
poprvé kontumoval, protože nedokázal
přijet na z jejich strany dvakrát odložené
utkání do Třeště, a BK Žabaři Telč dvakrát vysokým rozdílem porazili N. Bystřici. Výsledek? Skvělé druhé místo
v soutěži!
1. J. Hradec
14
+221 27
2. Telč
14
+240 23
3. N. Bystřice 14
+50
23
4. Gmünd
14
+1
21
5. Studená
14
-30
20
6. Slavonice
14
-118
20
7. Třešť
14
-159
18
8. Waidhofen 14
-223
15

ZLATÉ DRUŽSTVO V POOMSE. Zleva V. Janáková, K. Urbanová, M. Lindnerová.
Foto: Pavlína Krupilová

Gymnastika

Šachy

12. 5., 14.00
sportovní hala Masarykova
Oddílové přebory v moderní gymnastice
s ukázkami pódiových skladeb
pořádá TJ Sokol Telč s Domem dětí a mládeže ke 150. výročí vzniku Sokola

V otevřeném krajském přeboru Vysočiny
jednotlivců (rapid), který proběhl 7. dubna
v jihlavském hotelu Gustav Mahler, zvítězil mezi 93 účastníky Vlastimil Píza, dlouholetý hráč telčského SK, který v současné
době hájí barvy Gordicu Jihlava.
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Sport
Jezdectví
Jezdecký areál Hospodářského dvora
v Bohuslavicích
pořadatel Jezdecké centrum Bohuslavice
www.hospodarskydvur.cz
8. 5.
9.30
Drezurní závody
závody pro koně a jezdce bez omezení
20. 5. 13.00
Dětské jezdecké hry
dovednostní soutěže zručnosti pro děti na
koních

Silový trojboj
Na mistrovství republiky juniorů v silovém
trojboji, které se konalo 7. dubna v Kuřimi, skončil telčský David Lupač v kategorii do 120 kg druhý. V úvodní disciplíně,
dřepu, zvedl 372,5 kg, což je nový český
juniorský rekord. Jeho největší soupeř za
ním zaostal o celých 22,5 kg! O vítězi se
rozhodovalo v mrtvém tahu, kde jediný
nezdařený pokus na 330 kg připravil Davida o vítězství v jeho kategorii. Z Kuřimi
tak odjížděl se stříbrnou medailí. V současné době se telčský silák připravuje na Mistrovství Evropy juniorů, které se letos koná
v Dánsku začátkem června.
Podle TZ

Karate

18. a 19. května pořádá ve sportovní hale
Sokola v Telči Česká asociace Okinawan
Goju Ryu Karate Do (ČAOGK) mezinárodní seminář karate-do, který povede
mezinárodní instruktor Tetsui Nakanura.
V pátek přístupno veřejnosti po celý den,
v sobotu do 15 hodin. Více na plakátech
a na www.iogkf.cz

Rybářské závody

5. 5.
8.00 – 12.00
Rybářské závody mládeže na rybníku
Nadymák

Mažoretky vybojovaly pohár
starosty Polné

V neděli 15. dubna se skupiny telčských
mažoretek zúčastnily II. ročníku soutěže
O pohár starosty města Polná. Soutěže se
zúčastnilo celkem 12 měst. Děvčata z Telče
bojovala ve třech věkových kategoriích. Naše
nejmenší skupina telečských Poupátek vybojovala bezchybným výkonem ve své kategorii dětí 1. místo, ve věkové kategorii kadetek
soutěžila skupina Růžiček, ty obsadily krásné druhé místo, juniorky na medaili tentokrát
nedosáhly.
Renata a Marie Křížkovy

Golf
Letošní zima umožnila netrpělivým golfistům zahájit sezónu v Telči již v půlce
března. A to hned na kompletní osmnáctce. „Areál postupně dostává nový kabát.
Barevně se ladí a sjednocuje tak, aby se
hráči a návštěvníci cítili v každém z resortů CZ Golfu, kam hřiště Šiškův mlýn patří,
dobře,“ uvedla pro TL Kateřina Březinová, manažer Golf Resortu Telč.
Areál oficiálně otevřel sezónu 31. března.
29. dubna se zde konalo druhé kolo turnajového seriálu Pohár klubů CZ Golfu.
Více o aktivitách Golf Resortu Telč na
www.czgolf.cz. Novinka: Tréninky dětí,
začátečníků a pokročilých.

Den otevřených dveří
27. května bude od 10 do 14 hodin
v Golf Resortu Telč (Šiškův mlýn)
ve spolupráci s U. S. Kids golf
Den otevřených dveří
zaměřený na děti. Je pro ně připraven
zajímavý program a půjčení golfového
vybavení zdarma.

Turisté zvou na rozhlednu
S příchodem jara zahájili turisté provoz rozhledny na Oslednicích.
Ještě před tím provedli úklid jejího okolí. Posbírali několik pytlů
odpadků hlavně pet lahví, vyhrabali listí a suchou trávu.
Od 1. dubna do 27. května je rozhledna otevřena o sobotách, nedělích a státních svátcích od 10 do 16 hodin. Červen, červenec a srpen
je otevřeno každý den kromě pondělí od 10 do 17 hod. Září a říjen
zase jen o sobotách, nedělích a svátcích se stejnou otevírací dobou
jako na jaře. Přijďte se pokochat pohledem na naše město a okolí.
Jana Špiklová

Po vodě za Švejkem
Další ročník netradičního putování po telčských rybnících na plavidlech všeho druhu připravili na sobotu 12. května vodáci pod vedením
Josefa Holce. Hromadný start všech plavidel bude ve 13 hodin na hrázi
Ulického rybníka. „Jeho přeplutí ve volném tempu bude přípravou na
hlavní závod,“ prozradil TL Josef Holec. Na otázku, jak závodníci překonají hráz Štěpnického rybníka, odpověděl lakonicky: „Lodě přeneseme!“ Na Štěpnickém rybníku pak proběhne ostrý start závodu, jehož
trasa vede okolo ostrova. Po vyhlášení výsledků na břehu rybníka se
uskuteční tradiční hodnocení ve Švejk restaurantu Na Zámecké. /r/

Sportovní areál (tenisové kurty a víceúčelové hřiště)
v Batelovské ulici (u bývalého internátu SOŠ)
nově provozuje Croquet Club Dynamo Telč.
Lze objednat u Davida Hajna, tlf. 721 648 844.
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Společenská rubrika

Kulturní kalendář
Akce

Dům dětí a mládeže

5. 5.
Veteránská revue
více na str. 10, 24
12. 5.
13.00
Po vodě za Švejkem
více na str. 10, 22

náměstí

hráz Ulického rybníka

13. 5.
14.30
náměstí
Den matek s telčskými mažoretkami, Telčskou
dechovkou a s módní přehlídkou
19. 5.
10 – 18
náměstí
Folklor v máji s řemeslným trhem
prezentace folklorních souborů Kvíteček, Kvítek I, Kvítek II a Podjavořičan z Telče a dalších
folklorních souborů z regionu Horácko
více na str. 10
26. 5.
O střevíček z pohádkové Telče
soutěž mažoretek
více na str. 10, 20

náměstí

1. 6.
zámecký park a zahrada, galerie
UNESCO dětem
zábavně naučný program pro děti
více na str. 10

4. 5.
15.00
Pohádkové jaro
Perníková chaloupka (loutková)
25. 5.
16.00
Páteční dílny pro dospělé - Náhrdelníky
a náramky - tentokrát budeme vyrábět náhrdelníky a náramky z korálků, korálů a drátků.
Doba trvání 2 - 3 hodiny. Cena včetně materiálu
je 150 Kč. Účast na dílně hlaste prosím v kanceláři DDM.
3. 6.
14.00
Den DDM
náměstí
prezentace zájmových kroužků Domu dětí
a mládeže v Telči

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

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
Téma měsíce: Drogy

Koncerty KPH
23. 5.
19.00
sál ZUŠ
Koncert Jakuba Pustiny s vítězi Mezinárodní
pěvecké soutěže PUSTINA COMPETITION

17. 5. 17.00
22. 5.

25. 5.
19.00
sál Hotelu U Hraběnky
Houslový recitál Marco Čaňa
Spolupořadatel Rotary klub Telč.

24. 5. 17.00
31. 5. 17.00

Pokec o drogách s odbornicí
film „Heroin“
Výlet na koně do Malého Pěčína
Babinec – navštíví nás gynekolog
(pouze dámská jízda)
film „Kokain“
FIMO výroba – vyrábíme prezenční výrobky
film „Konopí“
film „Metamfetamin“

Klub důchodců

Výstavy
22. 2. – 31. 8.
Univerzitní centrum Telč
Výstava prací posluchačů Univerzity třetího věku
grafika, kresba, koláže, fotografie
Výstava je přístupná v pracovní dny od 9.00 do
14.30 hod. ve 2. podlaží bývalé jezuitské koleje
31. 3. – 1. 5.
vstupní síň radnice
Venkovské stavby na Moravském Horácku
3. 5. – 3. 6.
vstupní síň radnice
České dědictví UNESCO
jako součást autorského projektu RNDr. Mileny
Blažkové Poznej světové dědictví UNESCO
zahájení výstavy ve čtvrtek 3. 5. ve 14.30 hod.
Městská galerie
Hasičský dům

Jízda králů na Moravě
prezentace nehmotného kulturního dědictví
zapsaného na seznam UNESCO

Lucie Mendlová, Staré Město
Zuzana Honců, Staré Město
Lukáš Pinter, Vnitřní Město
Dominik Doleček, Staré Město
Tereza Viktorie Šebístková, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Pavel Blecha, Cejle
a Zuzana Bláhová, Cejle
Petr Mašinský, Mysliboř
a Satenik Kirishchyan, Mysliboř
Petr Hřebačka, Brno
a Kateřina Nechvátalová,
Ivanovice na Hané
Martin Samuel, Jihlava
a Eva Malečková, Jihlava

Opustili nás

Krteček

2. 5. 15.30
3. 5. 17.00
10. 5.
14. 5. 18 – 19

26. 4. 2012 - 31. 1. 2013

Vítáme nové občánky

v budově polikliniky
13. 5.
14.00
Den matek a „Český rok
od jara do zimy“ – měsíc květen
literární pásmo veršů a písní

Chovatelé
13. 5.
7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva – výkup
kožek

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 15. 5.
IV.
17. 5.
III.
16. 5.
V.
18. 5.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí – křižovatka ulic
Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné a Květinové, V – Štěpnice II. – u garáží

Petr Svátek, Staré Město
Marie Kremláčková, Podolí
Ludmila Dufková, Staré Město
Radka Janková, Vnitřní Město
Jarmila Kameníková, Štěpnice

66 let
81 let
81 let
45 let
52 let

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

Blahopřání a vzpomínka
16. května se dožívá 90 let paní Vlasta Hauzarová ze Starého Města. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, jí přejí děti s rodinami.
V prosinci by se dožil 100 let oblíbený hospodský na Starém Městě pan Bohumil Hauzar. Děkujeme za vzpomínku.

Po uzávěrce

Pohádkové kostýmy
na zámku
V pátek 11. května v 16 hodin zahájí filmový režisér Zdeněk Troška v Justičním sále
zámku výstavu tří desítek kostýmů z pohádek Z pekla štěstí I. a II., které se natáčely
převážně v Telči. Výstava potrvá po celou
letošní sezónu.
TL 5/2012 - Vydává měsíčně Město Telč,
náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel.
567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telcetc.cz. IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce si vyhrazuje právo
jejich krácení. Redakce: Oldřich Zadražil
(vedoucí), Marta Horáková, Ilona Jeníčková. MK ČR E 20681 ze dne 9. 3. 2012.
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Spolek telčských velocipedistů

Veteránská revue

4. ročník výstavy historických vozidel, motocyklů a bicyklů

Sobota 5. května na náměstí Zachariáše z Hradce
8,00 - 12,00 příjezd vystavovatelů●12,00 - 12,10 Dixieland●12,15-12,25
seznámení s programem●12,30-12,45 Dixieland●12,50-13,30 módní přehlídka●13,35-13,45 Hotch-Potch●13,45-13,55 nástup všech účastníků, oficiální zahájení●14,00-14,20 Dixieland●14,25-14,35 Hotch-Potch●14,3515,00 Staropražské trio●15,00 vyhlášení výsledků soutěží, předání cen

Co právě čtu
z městské knihovny
Zuzana Císařová,
ZŠ Masarykova, 10 let
Cressida Cowell

Jak vycvičit draka
Kniha je o klukovi jménem Škyťák Strašný Treska III., kterého čekají Thorovy
zkoušky. Musel si
vybrat draka a za
šest měsíců ho
vycvičit. Škyťák si
omylem vybral bezzubého draka, a tak
mu říkal Bezzubka.
Bezzubka byl tvrdohlavý a neposlušný, a tak zkoušky
neudělal (toho, kdo
neudělal zkoušky, vyhnali). Když ho chtěli vyhnat, vylezli z moře dva draci, kteří
je chtěli sežrat. Škyťák s kamarády draky
přelstili a za odvahu jej vzali zpět.

Foto: Ilona Jeníčková

Klubu filatelistů je 75 let
5. listopadu 1937 byl v Telči založen Klub českých filatelistů. Výročí jednoho z nejstarších
spolků ve městě, který nikdy nepřerušil svou činnost, budeme v následujících měsících
v TL připomínat. Jak jinak, než zajímavými exponáty se vztahem k Telči. Seriál pro TL připravuje Ing. Bohuslav Makovička.

PLAKÁT, KTERÝ ZAUJME. Muzeum
Vysočiny zve na jihlavskou výstavu archeologických nálezů z posledních let plakátem, ze kterého máme radost. Pohled na
Staroměstský rybník v době, kdy věž kostela Matky Boží měla zmizelou podobu je
již dávno historií. To, že archeolog stojí na
Oslednicích na „čertově kamenu“, víme
jen my v Telči. Autorce Martině Doležalové děkujeme.

Jeden z nejstarších dokladů o poštovním styku Telče s okolním světem v předznámkovém
období z roku 1840. Recepis (podací lístek) na cennou zásilku 15 zl. z Telče do Budče s podpisem prvního telčského poštmistra Mořice Rambouska.
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