
V pondělí 23. dubna se zastupitelé sešli na 
dalším zasedání v prostorách nově zre-
konstruované bývalé konírny na Stát-
ním zámku Telč. Jednání se zúčastnilo 
19 členů zastupitelstva. Omluveni byli Jiří 
Liška a Antonín Jahoda.
Nejprve byl schválen závěrečný účet měs-
ta za rok 2011, jehož součástí byla zprá-
va o výsledku přezkoumávání hospodaření 
města, vypracovaná odborem kontroly Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina. Závěrečný účet 
byl zastupiteli schválen bez výhrad.
Asi jedním z nejvýznamnějších bodů pro-
gramu, který se těšil největšímu zájmu 

O bytech města a peníze pro památky
zastupitelů, byla dokumentace popisující 
stav bytového a nebytového fondu měs-
ta. Tato dokumentace byla vypracována 
odborem rozvoje a územního plánování 
z důvodu potřeby nastartovat kroky vedou-
cí k efektivnější a hospodárnější sprá-
vě bytového a nebytového fondu a k jeho 
obnově. Po obsáhlé diskuzi byl tento mate-
riál zastupiteli vzat na vědomí. Dále bylo 
schváleno poskytnutí fi nančního příspěvku 
žadatelům o dotaci z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón pro rok 2012. 

(pokračování na str. 2)
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Osmý ročník festivalu fi lmů o umění pře-
svědčuje nejen telčskou veřejnost, že se 
jedná o jasnou stálici na kulturním nebi. 
A to nejen na tom nevelkém telčském či 
krajském, ale přímo evropském. O tom, 
jaký bude ten letošní, ve dnech 14. až 16. 
června, jsme hovořili s místostarostkou 
Hanou Műllerovou.
Asi to hlavní z pohledu organizování 
takové akce. Jaký je o festival mezi tvůr-
ci zájem?
O festival je až překvapivý zájem.
I když právě tato oblast fi lmové produk-
ce, která je nekomerční, to nemá v součas-
né době lehké. V posledních letech se počet 
účastníků soutěže ustálil na počtu okolo 250 
soutěžních snímků ze 30 až 35 zemí Evro-
py. Zastoupeny bývají všechny členské 
země Evropské unie, všechny významné 
evropské kinematografi e i kinematografi e 
se teprve rozvíjející, pro nás exotické. Letos 
to nepochybně nebude jiné. Již teď je při-
hlášeno více než 120 snímků z 35 zemí. 

(Pokračování na str. 5)
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36. schůze - 18. dubna
RM schválila roční účetní závěrku za rok 
2011 společnosti Služby Telč, spol. s r.o., 
a rozdělení jejího čistého hospodářského 
výsledku za tento rok.
RM schválila uzavření smlouvy o rekla-
mě a propagaci mezi společností Pivova-
ry Lobkowicz, a.s., a městem Telč na rok 
2012.
RM schválila fi nanční příspěvek Morav-
skému rybářskému svazu, místní organi-
zaci Telč, na rybářské závody mládeže ve 
výši 1.500 Kč.

37. schůze - 2. května
RM schválila udělení výjimky z vyhláš-
ky o zabezpečení veřejného pořádku 
Sportovnímu klubu Telč, Bike club, pro 
konání sportovně - hudebního festiva-
lu „bm(X)treme fest 2012“ v sobotu 9. 6. 
2012 od 9 do 2 hod. následujícího dne.
RM schválila pronájem nemovitosti na 
pozemku p.č. st. 180/3 o vým. 40 m2 v k.ú. 
Telč společnosti Geopark Vysočina, o.p.s. 
RM schválila pronájem pozemků p.č. 
583/1 ostatní plocha (část za plotem areálu 
zimního stadionu Telč) a dalších občanské-
mu sdružení Sportovní klub Telč.

Všechna usnesení rady města v úplném 
znění najdete na www.telc-etc.cz

-

-

-

-

-

-

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 13. 6. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ

Pro letošní rok stanovilo Ministerstvo kultury ČR celkovou kvótu pro rozdělení ve výši 
1.345.000,- Kč (z toho částka 1.145 tis. Kč byla na obnovu památek v Městské památko-
vé rezervaci a částka 200 tis Kč na obnovu památek v Městské památkové zóně na Sta-
rém Městě). Ofi ciální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce 
v podloubí radnice, internetových stránkách města a je k nahlédnutí i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ (titulek TL)

O bytech města a peníze pro památky
Dokončení ze str. 1

Jedním z důležitých rozhodnutí zastupite-
lů na konci loňského roku bylo odkoupe-
ní bývalého Domova mládeže na Batelov-
ské ulici od Kraje Vysočina. Areál do té 
doby využívalo Gymnázium a SOŠ. Vzhle-
dem k tomu, že ho ale již pro své aktivity 
nepotřebuje, byl nabídnut přednostně měs-
tu. Toto území má významný rozvojový 
potenciál tím, že se nachází mezi Panským 
dvorem a pozemky v okolí Ranče. To byl 
také hlavní důvod, proč město za zhruba 
5,5 milionu korun celý areál koupilo. 
Samozřejmě se naskýtá otázka dalšího 
využití. Při diskusi o koupi se nejvíce mlu-
vilo o možnosti využití budovy pro sociální 
služby. Všichni víme, v jakých prostorách 
se nachází náš Domov pro seniory. A prá-
vě využití bývalého internátu pro tyto účely 
bylo dalším důvodem pro koupi. Možnost 
rekonstrukce a dostavby budovy interná-
tu a využití části sousedních zahrad pro 
odpočinkové zázemí se jeví pro tyto služ-
by optimální. To potvrdila i studie, kterou 
si město nechalo zpracovat. Navíc se obje-
vil i privátní investor, který má zájem zde 
podobné zařízení vybudovat a provozovat. 
Zda povedou probíhající jednání ke zdár-
nému konci, nebo zda nakonec bude muset 

Jak dál na Batelovské
výstavbu nového zařízení pro seniory reali-
zovat město, ukážou příští měsíce. 
Součástí areálu jsou i sportoviště, která 
by měla i nadále sloužit veřejnosti. A tady 
jsme už řešení našli. O část areálu proje-
vili zájem místní kroketisté. Oddíl, který 
má ve svých řadách několik mistrů repub-
liky a získal řadu mezinárodních zkušenos-
tí, již několik let hledá místo, kde by mohl 
vzniknout kroketový areál. Záměrem je 
vybudování čtyř kroketových hřišť, hřiš-
tě na petang, zázemí pro děti a veřejnost 
a další aktivity. K tomu chtějí využít část 
zatravněných ploch. A také pro tyto úče-
ly obnovit bývalý sad a okrasnou zahradu 
v areálu. Součástí záměru je i provozová-
ní stávajících tenisových kurtů a víceúče-
lového hřiště pro veřejnost. Pokud se tento 
záměr podaří realizovat, získá město další 
zajímavé sportovní zařízení. 
A ještě jedna poznámka. Možná pod dojmem 
zpráv o „areálu v ulici Batelovská“ se po 
městě šíří fáma, že město prodalo bytové 
domy v cihelně na Batelovské ulici a jejich 
obyvatele chce stěhovat do domu v ulici 9. 
května. Nevím, kdo a proč tyto fámy šíří. 
Chci vás všechny ujistit, že to je nesmysl. 

Roman Fabeš, starosta města

Zastupitelé schválili poskytnutí fi nanční-
ho příspěvku žadatelům o dotaci z Pro-
gramu regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových 
zón pro rok 2012, píše ve zprávě o jednání 
městského zastupitelstva 23. dubna tajem-
ník MěÚ Pavel Soukop. Na otázku, kte-
ré památky se díky příspěvku z uvedené-
ho programu dočkají opravy, odpověděl: 
„V městské památkové rezervaci budou 
největšími akcemi třetí etapa restaurování 
mariánského sloupu a oprava střešní kryti-
ny a krovu křížové cesty u kostela sv. Jaku-

Které památky se opraví?
Program regenerace MPR a MPZ

ba. Dále dojde k opravě městského opev-
nění u domu čp. 27, na domě čp. 28 bude 
vyměněna střešní krytina a budou oprave-
ny poškozené části krovu. Menšími akce-
mi bude obnova vrat děkanství do náměs-
tí (čp. 4), restaurování nástěnné malby na 
fasádě domu čp. 17 a osazení freskového 
obrazu v čp. 61. 
V Městské památkové zóně Staré Měs-
to bude pokračovat obnova dvorní fasády 
Domova pro seniory, Na Dlážkách bude 
dokončeno restaurování sochy sv. Vendelína 
a dojde k výměně oken a dveří u čp. 48.“

Od 1. června dochází k úpravě jízdního 
řádu mezistátní autobusové linky 000068 
(WA15) Raabs/Thaya – Telč.
Nově byla na trase zařazena zastávka 
Waldkirchen. To vyžaduje posuny odjez-
dů a příjezdů všech spojů o 5 až 13 minut. 
Přestupní vazby v Dobersbergu na rakous-
ké linky WA11 a WA14 směr Waidhofen, 
Schwarzenau a Zwettl zůstaly zachovány. 
Podle Václava Zikána z Krajského úřadu 
Kraje Vysočina dochází také k menšímu 
snížení cen jízdného. O dalším snížení se 
vedou, podle něj, stále jednání. Kompletní 
upravené jízdní řády najdete v Informač-
ním středisku na telčské radnici a na auto-
busovém nádraží.

Autobusem do Raabsu 
se změnami
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Na Staroměšťáku je téměř 
hotovo
Podle harmonogramu běžely i práce na 
mostě na hrázi Staroměstského rybníka. 
Ten byl zcela rozebrán a kamenné mostov-
ky byly nahrazeny železobetonovou kon-
strukcí. Důvod je nasnadě. Přestože kámen 
vydrží hodně, část původních kamenných 
překladů neunesla současnou dopravní 
zátěž. I přes rozsáhlou modernizaci si ale 
most zachová původní vzhled. A to díky 
kamennému obložení. 
Poslední etapou revitalizace Staroměstské-
ho rybníka je pak oprava stavbou užíva-
ných cest. Jedná se o dílčí opravy na hrázi 
rybníka a směrem k výjezdu na ulici Rad-

kovská. Dále pak o opravy cest do cihel-
ny ze silnic na Dačice a Radkov. Komplet-
ní opravou pak projde silnice od přejezdu 
u židovského hřbitova k silnici na Novou 
Říši. Většina prací je již v současné době 
hotova. V průběhu měsíce června tak bude 
hotov celý rozsáhlý projekt revitalizace 
Staroměstského rybníka. 
Jen pro rekapitulaci: Práce na rybníku zača-
ly v prosinci roku 2010. Celkové náklady 
akce byly necelých 50 milionů korun, dota-
cí ve výši 80 % na ni přispělo Ministerstvo 
zemědělství. V rámci akce došlo k odbah-
nění rybníka, rekonstrukci hráze, vybudo-
vání nového výpustního zařízení, loviště, 
kádiště a k opravě bezpečnostních přelivů. 

Radosti a starosti telčského starosty
Dále pak k rekonstrukci mostu a opravě 
cest. V neposlední řadě pak musím zmínit 
archeologický průzkum, který sice zname-
nal určité zdržení akce, ale na druhé stra-
ně přinesl množství nálezů a tím i nových 
poznatků k historii našeho města. Chtěl 
bych poděkovat nájemci rybníka, panu 
Janu Pokornému, bez kterého by realizace 
této akce nebyla možná. A dále pak doda-
vatelské fi rmě Ekostavby Brno a jeho sub-
dodavatelům. O tom, že odvedli kvalitní 
práci, se můžete všichni přesvědčit.

Práce na silnici pokračují
To, že je silnice I/23 významnou dopravní 
tepnou regionu, je nezpochybnitelné. To, že 
je její stav žalostný, je smutné. A to, že se 

po létech jednání konečně alespoň po čás-
tech opravuje, je realita. A ta se samozřejmě 
neobejde bez dopravních omezení. 
Květen byl z tohoto pohledu hodně složitý. 
V polovině měsíce se fi rmě Colas podařilo 
v souladu s plánovaným harmonogramem 
dokončit první poloviny rozpracovaných 
úseků v ulicích Třebíčská a Slavatovská. 
A to i přes řadu problémů, které na stavbě 
vznikly – třeba neznámý kanál nebo nut-
nost sanace neúnosného podloží. Nyní se 
již pracuje na druhých polovinách a doufej-
me, že se tyto práce obejdou bez kompli-
kací a skončí podle plánu ke konci června.  
Další úseky pak budou následovat postup-
ně až do října. S dílčími uzavírkami a říze-

ním dopravy semafory tak musíme počítat 
v Telči i nadále.
Koncem května realizovala fi rma Colas pro 
ŘSD na silnici I/23 v našem regionu ješ-
tě jednu akci. Nový povrch dostala silnice 
mezi Krahulčím a Telčí. 
Probíhajících prací využila i Správa želez-
ničních dopravních cest, která v polovi-
ně května během tří dnů zrekonstruovala 
železniční přejezd v Třebíčské ulici. Kro-
mě nového povrchu byla vyměněna i svě-
telná signalizace. Mimochodem, podobnou 
rekonstrukcí prošly i přejezdy u Radkova 
a Mysliboře.
Intenzivně pokračují práce i na chodní-
cích, zeleni a veřejném osvětlení v ulici Na 
Posvátné. Zde odvádí fi rma Sates kvalitní 
práci a termín dokončení v červnu je urči-
tě reálný. 
Během června by pak mělo být jasno, zda se 
ještě letos budou realizovat chodníky v ulici 
Slavatovská. 

Letecká bitva nad Telčí
Minulý měsíc byl doslova nabitý spole-
čenskými, kulturními a sportovními akce-
mi. Pokud bych je měl všechny vyjmeno-
vat, ani zdaleka by na ně nestačil prostor, 
který mám pro svůj příspěvek v Telčských 
listech vyčleněný.  Snad se na mě nebude-
te zlobit, když vám všem, organizátorům, 
účinkujícím i divákům, poděkuji najed-
nou. A za všechny uvedu pro mě největ-
ší překvapení – asi historicky první letec-
kou bitvu nad telčským náměstím v rámci 
Veteránské revue. Kdo neviděl, neuvěří.

Roman Fabeš

HLÍDÁ SE STAROSTOU. Na stavbu mostu na hrázi Staroměstského rybníka dohlíží 
i sv. Jan Nepomucký.   Foto: Ilona Jeníčková Ještě do konce června se můžete přihlásit 

do nového cyklu Univerzity třetího věku 
(U3V), který od příštího akademického roku 
pořádá Univerzitní centrum Telč. Bude 
zaměřen na kulturní dědictví a péči o něj. 
Podrobně jsme o něm informovali v květ-
nových TL. „Přihlášky ke studiu je možné 
podávat do 30. června v sekretariátu Uni-
verzitního 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, Univerzit-
ní centrum, náměstí Zachariáše z Hradce 
2, 588 56 Telč,“ připomněl pro TL ředitel 
UC Ing. Josef Plucar.                     Podle TZ

Další cyklus U3V
Univerzitní centrum Telč:
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HRADEC KRÁLOVÉ
21. - 30. 6. Mezinárodní divadelní fes-
tival Divadlo evropských regionů 
- XVIII. ročník 
www.klicperovodivadlo.cz
www.divadlodrak.cz

CHEB
28. 6. – 1. 7. FIJO Cheb – Festival 
mládežnických dechových orchestrů
Kulturní centrum Svoboda
www.kcsvoboda.cz

JINDŘICHŮV HRADEC
16. 6. Den města Jindřichův Hradec
10 – 14 hod. náměstí Míru -  vystoupení 
místních hudebních souborů
14 – 22 hod. – Státní hrad a zámek – his-
torický průvod, vojenské ležení plné her 
a soutěží, dobový jarmark, ochutnávka 
sladké kaše.
Více na www.jh.cz

KUTNÁ HORA
23. - 24. 6. Královské stříbření Kut-
né Hory
21. ročník jedinečné historické slavnosti

LITOMYŠL
14. 6. - 8. 7. - Mezinárodní operní fes-
tival Smetanova Litomyšl

POLIČKA
Výstava Adolfa Borna – Nejen Mach 
a Šebestová – výstava potrvá do 2. 9.
Městská galerie Polička, Palackého nám. 
www.cbmpolicka.cz

TELČ
14. 6. – 16. 6. Arts&fi lm 2012 - VIII. 
Evropský fi lmový festival o umění
www.arts-fi lm.com

TŘEBOŇ
15. 6. Laco Deczi v Třeboni 
Vystoupení trumpetisty, skladatele 
a kapelníka Laca Decziho. Do třeboň-
ského divadla J. K. Tyla přiveze i vlast-
ní kapelu Celula New York.

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

stránkách www.ceskainspirace.cz

Červen s Českou inspirací

V minulém čísle jsme podrobně informovali o letních intenzivních kurzech francouzštiny 
a angličtiny, které se od 11. do 19. (18.) srpna uskuteční v Univerzitním centru Masarykovy 
univerzity v Telči. Dnes připomínáme kontakty pro přihlášení. Pro francouzštinu, jejíž kurzy 
pořádá Česko-francouzská akademie Telč, jsou fkurzy.telc@centrum.cz nebo 
jana.novakova@telc-etc.cz. Více informací pak získáte na www.academie-telc.cz a také na 
tel. 567 112 407 - Jana Nováková. 
Pořadatelem kurzů angličtiny je pak přímo Masarykova univerzita v Brně. Další informace 
získáte u Alžběty Chovančíkové, tel. 603 241 692, chovancikova@phil.muni.cz. Přihlásit se 
můžete na www.phil.muni.cz/wjas.

Letní jazyková škola v Telči
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Novinky festivalu?
Je jich více. Třeba propojení s dvoudenní 
odbornou konferencí ke 40. výročí Úmlu-
vy ochrany světového kulturního dědictví 
a 20. výročí zápisu prvních českých pamá-
tek na seznam UNESCO, pořádanou ve 
spolupráci s Ministerstvem pro místní roz-
voj. Ta přivede do Telče 14. a 15. června 
všechny přední odborníky z oblasti cestov-
ního ruchu i památkové péče. Konference 
představí památkovou ochranu i udržitel-
ný rozvoj těchto lokalit. Přihlášky k účasti 
na konferenci jsou na webových stránkách 

města a v Informačním středisku. Pro čte-
náře TL bych ráda uvedla, že velký kultur-
ní program, který festival do města přináší, 
se bude konat v sobotu 16. června. Bude 
tak lépe časově dostupný pro domácí divá-
ky i návštěvníky města. 
Na co se mohou těšit?
V telčských podmínkách budou velkou 
novinkou dvě kuchařské soutěže. O nejlep-
ší Zachariášův guláš a Kateřinin koláč. 
Podrobnosti k soutěži naleznete na str. 14.
Kuchařská soutěž v trendu Vaří 
celé Česko by byla asi na hlavní 
festivalový program málo?
Určitě. Soutěže bych nazvala dopoled-
ním předkrmem. Hlavní program čeká 
diváky odpoledne a uvidí v něm Tou-
lavou kameru s Josefem Maršálem, 

Arts&fi lm 2012
bývalou televizní hlasatelku Jaroslavu 
Panýrkovou a další hosty. Bude mezi 
nimi režisérka Alena Činčerová a he-
rec Petr Nárožný. A také se pozdravíme 
s legendou českého fi lmu, režisérem Voj-
těchem Jasným. Celým programem nás 
provedou moderátoři Alena Zárybnická 
a Petr Čimpera.
Nezapomněla jste na hudebníky?
Věřím, že doprovodné koncerty osloví 
všechny přítomné. Programem bude pro-
vázet hudební seskupení Melody Gentle-
men z Lednice, přiveze s sebou i dobovou 

módní přehlídku a také pana starostu, který 
zasedne do poroty gastronomické soutěže. 
Těšit se můžeme na vystoupení zpěváka 
Ivana Hlase a na závěr nás čeká koncert 
skupiny Olympic Revival.
Sobotní program jsme představi-
li téměř detailně. Co ale ten hlav-
ní, festivalový?
Všechny zvu na projekce soutěžních sním-
ků, které budou probíhat po celou dobu 
festivalu v přízemí radnice a v aule Uni-
verzitního centra. Připraveny jsou také 
doprovodné semináře, výstava fi lmových 
plakátů i slavnostní předávání cen mode-
rované Alešem Cibulkou. Využijte této 
jedinečné kulturní nabídky, budete vítáni! 
Úplný program festivalu najdete na plaká-
tech a v těchto TL.

Dokončení ze str. 1

VOJTĚCH JASNÝ bude opět hlavním hostem festivalu. O čem hovořil na tom loňském se 
senátorem Milošem Vystrčilem, nevíme.                                                        Foto: Ilona Jeníčková

150 dětských alergologů a klinických imu-
nologů z celé republiky a Slovenska se 
zúčastní od 8. do 10. června odborného 
sympozia, které se bude opět konat v Telči 
a Krahulčí. Tématem letošního, již XI. setká-
ní bude „Alergie začíná v dětství”. Sympo-
zium organizuje Česká společnost alergolo-
gie a klinické imunologie a Česká iniciativa 
pro astma. „Když v roce 2002 vznikla myš-
lenka zorganizovat na Vysočině speciální 
konferenci dětských odborníků – alergologů 
a imunologů, nikdo si nepomyslel, že bude 
mít takový úspěch a že se z této akce sta-
ne tradice,“ uvedl pro TL hlavní organizá-
tor sympozia doc. MUDr. Vít Petrů, vedoucí 
lékař Centra alergologie a klinické imunolo-
gie pražské nemocnice Na Homolce.
Podle Víta Petrů se účastníci sympozia do 
Telče pravidelně vrací nejen pro vysokou 
úroveň přednášek, ale také pro příjemné 
a vstřícné prostředí a doprovodný kulturní 
program. Letos se v něm představí pěvec-
ký sbor Telčísla pod vedením Pavla Salá-
ka a dětský sbor Jitro z Hradce Králové. 
„Není běžné, a účastníci sympozia to oce-
ňují, že je pravidelně přijdou pozdravit 
starostové Telče a Krahulčí, Roman Fabeš 
a Pavel Líbal,“ dodal Vít Petrů.   Podle TZ

Lékařské sympozium
se vrací

V letošním roce vyhlásilo město opět tra-
diční soutěž o nejlepší květinovou výzdobu 
domů a prostranství viditelných z veřejné-
ho prostoru. Jejím cílem je podpořit aktivi-
ty občanů v péči o vzhled svých domů a ty 
nejlepší odměnit po závěrečném vyhodnoce-
ní malým dárkem. Hodnotící komise, složená 
ze zaměstnanců odboru rozvoje města a při-
zvaných odborníků, má rok od roku těžší 
úkol. Rozkvetlých oken a balkonů ve městě 
stále přibývá a jejich majitelé nešetří nákla-
dy a časem na péči o ně. Velmi si vážíme 
toho, že stále ve větší míře se objevují obča-
né, kteří aktivně pečují i o vzhled veřejných 
prostranství v blízkosti svých nemovitostí. 
Termín „rozkvetlé město“ tak není pouhým 
propagačním sloganem či přáním organizáto-
rů soutěže, ale skutečností, která je ku prospě-
chu celému městu. Všem, kteří k němu při-
spívají, patří již teď naše velké poděkování.
Výsledky letošního hodnocení soutěže 
najdete v listopadových TL, ceny vítězům 
budou předány představiteli města na pod-
zimním setkání.

Hana Müllerová, místostarostka

Soutěž o nejlepší 
květinovou výzdobu
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Na pozvání senátora Miloše Vystrči-
la navštívila ve čtvrtek 17. května skupi-
na asi dvaceti pěti žáků telčské a třešťské 
ZUŠ sídlo Senátu. Senátor Vystrčil tak 
splnil slib, který vyslovil v loňském roce 
při udílení Uznání města Telče úspěšným 
studentům. 
Senát umožňuje, na základě předcho-
zího objednání, organizovaným skupi-
nám prohlídku svého sídla, Valdštejn-
ského paláce. Ten je významnou českou 
kulturní památkou. „V případě umělec-
kých škol by mohla být jeho návštěva 
do budoucna zvlášť inspirativní pro žá-
ky výtvarného oboru,“ uvedl při této pří-
ležitosti Miloš Vystrčil a dodal, „již jsem 
o tom předběžně mluvil s ředitelem telč-
ské ZUŠ Lubomírem Zadinou a ředitel-
kou třešťské ZUŠ Lenkou Brázdovou. 
Jsou totiž i další možnosti, jak by se 
mohla telčská ZUŠ nebo i další umělecké 
školy v Senátu představit. Lze zde uspo-
řádat výstavu prací žáků školy, výtvarný 
plenér nebo dokonce i hudební vystoupe-
ní. Pro velký zájem a někdy i určité s tím 
spojené náklady vyžadují zmíněné akti-
vity ale delší časovou přípravu.“       /z/

Žáci ZUŠ v Senátu

Ve středu 13. června v 19 hodin se v sále 
ZUŠ uskuteční klavírní a varhanní recitál 
Daniela Forró.
Na programu bude klasická hudba od rene-
sance po 20. století (Warlock, Bach, Scar-
latti), díla českých autorů (Rejcha, Janáček, 
Martinů ad.) a improvizace D. Forró.
Jihlavský rodák Daniel Forró je absolven-
tem brněnské konzervatoře (varhany, kom-
pozice, fl étna) a JAMU (kompozice, teorie 
kompozice), multiinstrumentalista (hlavně 
klávesové nástroje - klasika, elektronická 
hudba, rock, jazz, pop, etno ad.), muziko-
log a publicista. Od roku 2003 žije a působí 
v Japonsku, kde si rychle vybudoval solidní 
pozici na japonské hudební scéně, zmiňo-
vanou často v médiích.          lz

Daniel Forró opět 
v Telči

Koncert KPH

Již třetím rokem se žáci ZŠ Masarykova 
zúčastnili akce Krajské správy a údržby 
silnic – projektu Čistá Vysočina. Pytle na 
odpadky a refl exní pomůcky byly v rám-
ci projektu zdarma, a tak proč se této akce 
nezúčastnit?
Žáci a učitelé, vybaveni rukavicemi, hrá-
běmi, vlastnoručně vyrobenými bodci 
a igelitovými pytli na odpadky, opustili 
školní dvůr po osmé hodině ranní. Čtvrťá-
ci se zaměřili na vyčištění Štěpnického 
rybníka, sedmáci si zvolili trasu do Zvo-
lenovic a z Radkova do Telče. Všichni 
odpad řádně třídili. Do žlutých pytlů dáva-
li polystyren, PET lahve, plastové výrob-
ky a do modrých ostatní směsný odpad. 
Nebezpečný odpad byl dán vedle pytlů. 
Děti nevěřily vlastním očím, kolik odpa-
du je možné nalézt mimo popelnice v pří-
rodě. Přitom téměř na každém rohu jsou 
v městech a obcích umístěny odpadkové 
koše nebo kontejnery!
Odvoz odpadků po této akci zajistila Kraj-
ská správa a údržba silnic Vysočiny. 

Mgr. Blanka Pařilová

Aktivní Den Země 
ZŠ Masarykova

TL chválí:

Tereza Svobodová a Veronika Krejčířo-
vá získaly 3. místo v mezinárodní soutěži 
ve čtyřruční hře na klavír PER QUATRO 
MANI 2012. Blahopřání patří jak oběma 
studentkám, tak paní učitelce Haně Barto-
ňové, která je na soutěž připravila. „Jedná 
se o velký, ale zasloužený úspěch,“ uvedl 
pro TL ředitel ZUŠ Lubomír Zadina. Sou-
těž se konala od 20. do 22. dubna v ZUŠ 
Taussigova v Praze.                         lz

PER QUATTRO 
MANI

Úspěch na soutěži

Až v litevském Vilniusu reprezentoval Čes-
ko student telčského gymnázia Jiří Janek 
na prestižní přírodovědecké soutěži EUSO 
(European Union Science Olympiad). Ta se 
zde konala od 22. do 29. dubna. Do vědecké-
ho klání, kterého se zúčastnilo 22 států, mohl 
každý vyslat dva tříčlenné týmy složené z bio-
loga, fyzika a chemika. Právě tím byl v dru-
hém týmu České republiky, který získal bron-
zovou medaili, Jiří Janek. „Jirka se pravidelně 
zúčastňuje chemických olympiád již několik 
let. Tohle je zatím jeho největší úspěch. Samo-
zřejmě je to také výborná propagace naší školy 
a svým způsobem i Telče,“ hodnotí vystoupení 
Jiřího Janka v české reprezentaci ředitel GOB 
Stanislav Máca. Na otázku, jaké úkoly stu-
denti na olympiádě řešili, odpověděl TL sám 
Jiří: „V prvním jsme zkoumali vlastnosti jan-
taru (barvu, hustotu, nečistoty ve formě hmy-
zu) a na základě našich výsledků jsme měli 
určit cenu největšího známého jantaru (tzv. 
„Slunečního kamene“) na starověkém fénic-
kém trhu (cena se udávala v mečích, kopích 
a šípech). Ve druhém úkolu jsme posuzovali 
dva způsoby regenerace vzduchu na vesmírné 
stanici – chemický (založený na chemických 
reakcích, jimiž se z oxidu uhličitého dá „vyro-
bit“ kyslík) a biologický (kdy kyslík vyrábí řa-
sy fotosyntézou). Nakonec jsme měli vybrat 
ten vhodnější.“
Pokud jste si pozorně přečetli soutěžní úkoly, 
nabyli jste asi dojmu, že Jirka musí žít jen che-
mií. Opak je ale pravdou. Je také pravidelným 
účastníkem studentských olympiád z mate-
matiky a češtiny. Do českého týmu byl nomi-
nován na základě svých loňských výsledků 
v soutěži EUSO. Navíc na něj prozradíme, že 
hraje na housle, klavír a varhany a zpívá ve 
sboru Santini! Na žáka sexty toho Jiří stihne, 
navíc velmi dobře, opravdu hodně.        /z/

Jiří Janek reprezen-
toval Česko

Úspěch studenta GOB

Velkého úspěchu dosáhl na Mistrovství 
Moravy a Slezska 21. dubna v Lanškrouně 
telčský Jakub Caha, když obsadil v katego-
rii nad 90 kg druhé místo. O týden později 
zopakoval svůj úspěch ve Žďáru nad Sáza-
vou na Mistrovství České republiky. Ve 
své kategorii opět stanul na stupních vítě-
zů a získal bronzovou medaili. Připravuje-
me podrobnosti a blahopřejeme.

Kulturista Jakub 
Caha dvakrát na 
stupních vítězů

Foto: Lubomír Zadina
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(1939 -1945)
Zničení posledních zbytků republiky v břez-
nu 1939, vytvoření protektorátu Čechy 
a Morava a světová válka zahájily těžké 
období nesvobody a strádání našeho národa. 

Také osudy telčského reálného gymnázia 
byly během válečných let opravdu bohaté 
na nepříjemné a tragické události. O atmo-
sféře a situaci může svědčit třeba to, že se za 
šest válečných let vystřídalo v čele školy pět 
ředitelů. Vyučování bylo již od dob mobi-
lizace 1938 nepravidelné a do chodu ško-
ly rušivě zasahovala spousta věcí, počínaje 
neustálými změnami v profesorském sboru, 
zásahy cenzury, improvizací výuky, zatýká-
ním, suspendacemi, totálním nasazením uči-
telů i žáků, uhelnými prázdninami, sbírkami 
pro armádu, vynucenými akcemi k vyjádře-
ní loajality a konče provizorii po vystěhová-
ní ústavu. Pro existenci školy měla zásadní 
význam inspekční návštěva protektorátní-
ho ministra školství a národní osvěty Jana 
Kaprase v létě roku 1941, která odstarto-
vala postupné zrušení telčského gymnázia. 
Útlum gymnázia začal 1. září 1941, když 
nebyla otevřena první třída a přihlášení žáci 
se museli zapsat zpět na měšťanskou školu. 
V létě 1942 musela být pro potřeby okres-
ního úřadu vyklizena budova školy v dneš-
ní Masarykově ulici a gymnázium se pře-
stěhovalo do budovy obecné a měšťanské 

Když se psalo Böhmen und Mähren
školy. 8. září 1944 bylo defi nitivně zastave-
no vyučování v osmých třídách a žáci byli 
dáni k dispozici úřadu práce. Tím de facto 
přestalo telčské gymnázium existovat a 31. 
října 1944 bylo ofi ciálně zrušeno.
Na závěr této krátké kapitoly věnované telč-
skému gymnáziu v době druhé světové vál-
ky musíme připomenout zřejmě nejhorší 
událost dosavadní historie školy. Je také svě-
dectvím o době a o tom, že škola nemusela 
být nástrojem nového režimu.
V roce 1940 odhalilo gestapo v ředitelně 
gymnázia ilegální tiskárnu letáků a po vlně 
zatýkání skončilo v síti tajné policie něko-
lik profesorů a profesorek, školník a někteří 
rodinní příslušníci zatčených. 

Dva aktéři celého případu, ředitel školy 
Bohumil Nypl a prof. F. Kratochvíl, zapla-
tili za svou činnost vysokou daň. Prof. Kra-
tochvíl se do Telče vrátil až po okupaci a B. 
Nypl po čtyřech letech strávených v koncen-
tračních táborech zahynul při pochodu smrti 
na jaře 1945. Bohužel i to přinesla válka...
V květnu 1945 byla Telč osvobozena Rudou 
armádou a pro všechny nastaly nové časy.

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

160 let GOB a 90 let SOŠ II.

Den otevřených dveří areálu školy
Výstavy

Od 17 hodin posezení absolventů
a hostů v sokolovně
Podrobnosti později

160 let GOB a 90 let SOŠ
Hlavní den oslav

sobota 6. října 2012

Bohumil Nypl, ředitel GOB, který zaplatil 
za odbojovou činnost životem.

I Ottův slovník z gymnaziální knihovny 
musel být za protektorátu označen dvouja-
zyčným, česko - německým, razítkem školy.

Ne sedm statečných, ale devět statečných 
studentů telčského GOB a SOŠ z devíti 
desítek letošních maturantů si zvolilo těžší 
variantu maturitní zkoušky z matematiky. 
Tradované přísloví o náročné zkoušce - na 
jedničku pánbůh, na dvojku autor zkouš-
ky, na trojku pan ředitel ... se o letoš-
ní maturitě stalo skutečností. Ředitel GOB 
Stanislav Máca, sám profesí matematik, TL 
potvrdil mimořádnou náročnost testu, kterou 
si uvědomil hned při jeho zadávání a dodal: 
„Velmi mne zaráží, jak může být po dlou-

hé a fi nančně náročné přípravě zadání tak-
to neprofesionálně připraveno. Maturantům 
nebyla dána příležitost na klidné a rozváž-
né přemýšlení, na co je vlastně během stu-
dia připravujeme. Před časem jsem se začal 
na tvorbě příkladů podílet, ale po výmě-
nách názorů na jejich obsah jsem toho brzy 
zanechal. A tak mne to zase vlastně až tak 
nepřekvapilo.“ Devíti statečným telčským 
maturantům přejeme, aby opravdu došlo ke 
změně hodnocení výsledků zmíněných tes-
tů, jak slibuje Ministerstvo školství, a aby 
brzy zapomněli na nepříjemnost, která je na 
prahu zkoušky dospělosti potkala.            /z/

Devět statečných na GOB

Česko - slovenský časopis Zemědělská 
škola / Pôdohospodárska škola, který má 
za sebou již 74 ročníků, uveřejnil v č. 8 toho 
současného příspěvek Jiřího Ptáčka „90 let 
od založení hospodyňské školy v Telči“. 
Autor se v něm věnuje nejen době vzniku 
školy v roce 1922, ale také přípravám na její 
otevření, které se datují od konce 19. století. 
V závěrečné části pak stručně zmapoval dal-
ší historii zemědělského školství ve městě až 
po sloučení transformované Střední odborné 
školy s Gymnáziem Otokara Březiny v roce 
2004. Článek je dobrou propagací Telče 
v celém bývalém Československu.

90 let od založení 
hospodyňské školy

Psali o nás:

70 roků
25. června 1942 zemřel v Telči Karel Pac-
lík st. Rodák z Važan u Vyškova (*1862) 
přišel do Telče poté, co zde v roce 1898 
zakoupil lékárnu U Zlaté koruny. Poslé-
ze se stal duší řady kulturních a společen-
ských aktivit ve městě. Patřil k zakladate-
lům Klubu českých turistů, řadu let působil 
jako starosta Sokola, zasloužil se o vybu-
dování městské elektrárny.

Připomínáme si

V Česku si těžší maturitní zkoušku z mate-
matiky zvolilo 1 735 maturantů (4%). Na 
GOB a SOŠ 9 z 90 maturantů (10%)!
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TL viděly Trošku a Veteránskou revui 

Foto na této straně: Lenka Nevrklová, Jaroslav Šanda, Stanislav Bartoň, archiv Tomáše Špačka

Jen trošku snímků z úspěšné Veteránské revue 5. května můžeme zařadit do TL. Tentokrát na ni přiletěli i báječní muži na létajících strojích. 
Režisér Zdeněk Troška trpělivě rozdával autogramy na výstavě fi lmových pohádkových kostýmů, kterou zahájil 11. května na zámku.
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Tato služba je poskytována v domácím prostředí klienta, jehož stav 
vyžaduje péči jiné osoby, a je zajišťována rodinným příslušníkem či 
osobou blízkou. Posláním terénní odlehčovací služby je poskytnout 
čas na odpočinek, regeneraci sil pečovateli a současně zajistit kvalit-
ní péči osobě, o kterou je pečováno. Pomoc vychází z individuálních 
potřeb klienta. Klientovi je tak umožněno díky této službě setrvat 
i nadále ve svém domácím prostředí. Odlehčovací služba zahrnu-
je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, jako je 
pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, při přesunu na 
vozík nebo lůžko. Pomáháme při osobní hygieně a při zajišťování 
chodu domácnosti (drobný nákup, úklid apod.). Můžeme též dopro-

Terénní odlehčovací služba

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

SDÍLENÍ nabízí

vodit klienta k lékaři, na úřad atd. a pomáháme při vyřizování běž-
ných záležitostí. Při aktivizační činnosti rozvíjíme motorické, psy-
chické, komunikační a sociální schopnosti a dovednosti klienta. Je 
pro nás potěšující, že zájem rodin, které se rozhodly pečovat o svého 
blízkého doma, roste.
Snažíme se tyto rodiny v jejich rozhodnutí podporovat a poskyto-
vat profesionální péči tak, aby si pečující mohli „odlehčit“. Odleh-
čovací služba je poskytována osobám s chronickým onemocněním 
nebo s jiným zdravotním postižením a seniorům v pondělí až pátek 
v době 7,00 – 18,00 hod. Ostatní dle domluvy.
Za klienty dojíždíme do jejich domácností. Dostupnost služby je do 
cca 25 km od Telče.
O terénní odlehčovací službu může požádat zájemce i jeho rodinný 
příslušník či blízký. K poskytování služby je nutné uzavření písem-
né smlouvy. Poskytování vždy závisí na klientovi a jeho přáních. 
Domlouvá se čas, místo a cíle poskytované služby.
Zájemce o službu může kontaktovat sociální pracovnici Janu Zatlouka-
lovou, DiS., telefonicky na čísle 775 574 973 či osobně v pondělí a ve 
středu od 13 do 17 hod. na Centru poraden, Masarykova 330, Telč.
Odlehčovací službu zajišťují sociální pracovnice - Bc. Lucie Vácho-
vá, Jana Zatloukalová, DiS., Linda Vidláková, DiS., pracovníci 
v sociální péči – Pavla Dejmková, Michaela Dejmková, Miloslava 
Píšová, Dana Štamberová.

KOLEKTIV SDÍLENÍ. Horní řada zleva: Dana Štamberová, 
Marie Gregorová, Zita Holubarová. Uprostřed Miloslava Píšo-
vá, Jana Zatloukalová, Pavla Dejmková. Vpředu: Lucie Váchová 
a malá Julinka, Michaela Dejmková.                  Foto: Archiv SDÍLENÍ

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

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

Odborné sociální poradenství (více TL 5) ● Terénní odlehčovací 
službu (TL 6) ● Domácí hospicovou péči ● Domácí zdravotní péči 
● Půjčovnu zdravotnických pomůcek ● Dobrovolnický program

Pondělí, středa 13 - 17 hod.

Na počátku století stál na místě dnešního objek-
tu pojišťoven v ulici Na Parkaně dům obuvníka 
Karla Kořínka. V této podobě si jej asi již nikdo 
ze čtenářů nebude pamatovat, protože ve 30. letech 
Kořínkovi dům zcela přestavěli. Na konci století 
pak zde vyrostl současný objekt podle návrhu dnes 
velmi známých brněnských architektů Petra Hrůši 
a Petra Pelčáka. Za zapůjčení unikátního snímku 
děkujeme panu Jaroslavu Návratovi.

Vzpomínáme na 20. století

Muzeum Vysočiny v Jihlavě nabízí od května pra-
videlnou Jarní mykologickou poradnu. Ta se 
koná vždy v pondělí od 16 do 17 hodin v objek-
tu muzea na Masarykově náměstí v Jihlavě. 
Na červen je poradna ohlášena na každé pondě-
lí. Zájemci o radu mohou také nechat celé, neo-
řezané a pokud možno čerstvé houby ve vrátnici 
muzea. V tomto případě musí být opatřeny příjme-
ním nálezce a záznamem o místě nálezu.

Muzeum poradí s houbami
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Historie je někdy zlomyslná. Výčet významných příslušníků staroby-
lého rodu Hodických z Hodic je opravdu mimořádný. Několik pur-
krabích, opatů, převorů, důvěrníků králů i císařů a třeba také generálů. 
Takovým „vlastním“ šlechtickým rodem se nemůže pochlubit žádné 
sousední město, Telč nevyjímaje. Přísloví Kovářova kobyla a ševcova 
žena... ale platilo na Hodické z Hodic téměř doslova. Pozvedli Český 
Rudolec, z Rudoltic ve Slezsku udělali na čas kulturní centrum regi-
onu. Na domovskou obec ale zapomínali, až... „Sloučení hodického 
panství s třešťským v roce 1538 přineslo obci úpadek. Zmizel pivovar, 
mlýny i pila a během dalších let zmizela i poslední památka na kdy-
si utěšené panství - tvrz,“ konstatuje obecní web. Historie je opravdu 
někdy zlomyslná. V případě Hodic to platí dvojnásobně. 

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Hodice 1303 565 785

Starosta Josef Bakaj, který stojí v čele obce třetí volební období, když 
jedno předtím „odsloužil“ jako místostarosta, bez stopy smutku nad 
popsaným historickým osudem Hodic hodnotí realisticky jejich součas-
né postavení: „Nejsme ani městys, ale určitě jsme aktivní a živá obec.“ 
Má pravdu. Obvyklé dotazy na plynofi kaci, kanalizaci a vodovod pře-
jde velmi rychle. Vše mají Hodice vyřešené. Kvalitní vodou je záso-
buje prameniště Lísek, plyn je zde zaveden od počátku 90. let. V roce 
2005 dokončily kompletní kanalizaci a uvedly do provozu moderní čis-
tírnu odpadních vod za 35 mil. Kč. Co ale stojí za pozornost, je to, že 
jak vodovod, tak kanalizaci s ČOV si provozuje obec sama. Stejně tak 
jako více než 100 ha obecních lesů. „Máme spočítáno, že vlastní správa 
obecního majetku je ta nejefektivnější,“ tvrdí starosta a dodává, „každo-
ročně se o tom přesvědčují sami občané třeba na cenách za vodu a stoč-
né.“ V současné době zajišťuje obec další velkou investiční akci. Moder-
nizaci kulturního domu. Ten stojí nejen v pomyslném středu Hodic, ale 
je také středem jejich života. Sídlí zde obecní úřad, velký sál umožňu-
je pořádání různých společenských a kulturních akcí, nově je zde také 
Mateřské centrum. V tomto případě šli hodičtí velmi zajímavou ces-
tou. Sloučili klubovnu, knihovnu a další prostor v jeden celek. Získali tak 
zázemí pro maminky s malými dětmi. Ty zde najdou nejen hrací koutek 
pro své ratolesti, ale také kuchyňský kout a čítárnu s řadou časopisů.

Zastupitelstvo obce: Josef Bakaj, Radislav Vokřínek, Petr Novotný, 
Miroslava Štěpánková, Ladislav Pařil, Luboš Novotný, Aleš Kodys, 
Blanka Pařilová 

„Zde pomohla dotace od Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko 
a také aktivita paní Ivany Kalinové. Je nejen duší Mateřského cent-
ra, ale také vede místní knihovnu. Pro zdejší čtenáře velmi iniciativně 

využívá výměnný fond velkých knihoven. Díky 
tomu jsme mohli omezit nákup nových knih 
a naopak rozšířit odběr časopisů,“ kladně hod-
notí aktivity rodičů, především maminek oko-
lo paní Kalinové, starosta Bakaj. HRAD, který 
nepostavili v úvodu zmínění páni z Hodic, tak 
ožívá v aktivitách stejnojmenného občanského 
sdružení - Hodičtí Rodiče A Děti. Hodice jsou 
také zřizovatelem dvoutřídní základní školy. Ta 

prošla v poslední době velkou rekonstrukcí. Podle starosty určitě přispě-
la k tomu, že se o školu zvýšil zájem, a je dnes zcela naplněna. Samostat-

Vesnice? Ne! Aktivní a živá obec
ným a velkým tématem by mohla být hodická mateřská škola. Nejenže 
sídlí v krásném prostředí a pracuje v ní obětavý kolektiv, ale zdejší děti 
chodí do objektu, který se oprávněně ocitl v prestižním seznamu Slav-
né vily Vysočiny.  Jedná se o dílo významného brněnského architekta 
Otto Eislera. Stavební fi rma, kterou vlastnil spolu se svými bratry,  sta-
věla navíc známou vilu Tugendhat... Obec, které objekt patří má v plá-
nu obnovit i původní park, který vilu kdysi obklopoval. 

Dnes představujeme: Hodice

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 6/2012           List MAS Telčsko

Náves v Hodicích prochází postupnou revitalizací. Již v současné 
podobě by si ale mohla „zahrát“ v kterémkoliv americkém seriálu.

V ateliéru řezbáře Radka Polaneckého jsou zdejší děti jako doma. 
Bývá to jejich první setkání s aktivním výtvarným uměním, říká sta-
rosta Josef Bakaj.                                                Obě foto: Archiv obce

Hodice současnosti žijí bohatým společenským i kulturním životem. 
„Kromě Sboru dobrovolných hasičů zde působí myslivecké sdružení, 
tělovýchovná jednota, Motoklub a dokonce i Klub seniorů,“ vypočítá-
vá starosta Bakaj. Hasiči pořádají Setkání dechovek, které je pojmem 
v celém regionu, masopusty, plesy. Sportovci jsou organizátory dět-
ských dnů, turnajů v pétanque, kopané a tenise. Podzimní Vepřové hody, 
pořádané Motoklubem, dosáhly návštěvnosti, o které se může pořadate-
lům i ve větších městech jen zdát. Na ty poslední přijelo do Hodic 2 500 
návštěvníků! Zázemí všem spolkům a dalším aktivitám poskytuje jak 
nová hasičská zbrojnice z roku 1996, tak především zmiňovaný kulturní 
dům. Dokonce se v něm koná několikrát v roce i katolická mše!
Závěr našeho rozhovoru se starostou Josefem Bakajem? Bez zodpo-
vědného přístupu všech členů zastupitelstva, aktivní pomoci velké 
části občanů a pomoci místních fi rem by platila jen první část nadpisu 
dnešního příspěvku: Hodice = vesnice.                                              /z/
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Mikroregionální střípky

Hodice
3. 6. 2012 
Veteráni v Hodicích
Od 12:30 bude na návsi přehlídka historic-
kých motocyklů a automobilů.

15. 6. 2012 
Setkání dechových hudeb pod stanem na 
hodické návsi. Začátek ve 13:00 hod.

Obec Hodice žádala příspěvek již do his-
toricky první výzvy MAS Telčsko v roce 
2009 na revitalizaci centrální části obce 
Hodice. Projekt byl podpořen částkou 
405 000 Kč, celkové náklady však přesa-
hovaly 1,5 mil. Kč

Projekty, které v Hodicích podpořila MAS Telčsko
Výsledkem projektu je vybudování důstoj-
ného zázemí pro veřejné, společenské 
a kulturní aktivity obyvatel obce.
Díky projektu došlo k vyasfaltování plo-
chy bývalého parkoviště vedle kulturního 
domu, k rekonstrukci a vybudování chod-

níku a rozšíření dlážděné plochy před klu-
bem důchodců (venkovní taneční parket). 
V nově vysázených alejích jsou vybudová-
ny mlatové cestičky a prostor je doplněn 
mobiliářem, venkovním osvětlením a zele-
ní tak, aby tvořil jednotný celek.
Realizací projektu došlo k odstranění tech-
nických problémů a ke zlepšení vzhledu 
obce, vzniklá plocha slouží i ke sportovním 
aktivitám mládeže (kolečkové brusle, ska-
teboard, jízda na kole). Realizace projektu 
byla ukončena v polovině roku 2010. 
Dalším projektem podpořeným MAS 
Telčsko v roce 2010 je Mateřské centrum 
Hodice, které vzniklo přístavbou kultur-
ního domu. Díky projektu vznikly vhod-
ně uzpůsobené prostory pro činnost žen 
a mládeže, které do této doby v Hodicích 
chyběly. Celkové náklady na projekt pře-
sáhly půl miliónu korun, z čehož dotace 
činila 399 600Kč. Realizace projektu byla 
ukončena koncem roku 2011.

Ing. Petra Karásková, 
manažer MAS Mikroregionu Telčsko

2. 6. Tradiční kácení máje v Bohusla-
vicích. Součástí akce je taneční zába-
va a odpolední rodinné posezení spojené 
s dětským dnem. 
9. 6. Slavnostní koncert v Černíči
K příležitosti realizovaného projektu 
„Obecní dům v Černíči – rozšíření využi-
tí kulturního sálu a klubovny“, podpořené-
ho z MAS Telčsko, vystoupí žáci Základní 
umělecké školy z Telče.
9. 6. bm (x) treme fest 2012 v Telči. Již 
čtvrtý ročník sportovně – hudebního fes-
tivalu.
9. 6. Setkání dechových hudeb v Telči
16. 6. Tradiční fotbalový turnaj v malé 
kopané – Memoriál Ládi Tušera v Třeš-
tici. Začátek v 8:00, po celý den výborné 
občerstvení a zábava. Od 20:00 taneční 
zábava. K tanci a poslechu hraje hudební 
skupina Vigo.
17. 6. Pohádka v klášteře
Od 18:00 se bude konat jazzový festival na 
nádvoří premonstrátského kláštera v Nové 
Říši. Připraven bude i program pro děti – 
divadelní představení.

Akce podpořené MAS
Ještě do konce června se můžete na hra-
dě Roštejně vrátit do světa pohádek. Sprá-
va hradu zde pro návštěvníky připravila na 
60 kostýmů a dalších rekvizit z 15 nejzná-
mějších televizních pohádek pod názvem 
Zpátky do pohádky. „Při výběru pohá-
dek jsme brali zřetel především na jejich 
oblíbenost u diváků. Takže si tu připome-
nou ty nejznámější, Anděl Páně, Lotran-
do a Zubejda, Sedmero krkavců či Zlato-
vláska,“ uvedla kastelánka hradu Zdena 
Vaníčková. Nejstarší pohádkové kostýmy 
pochází ze 70. let 20. století z pohádky 
Zlatovláska, nejnovější jsou pouhé 4 roky 
staré - z pohádky Kouzla králů. Výstava je 
otevřena do 30. června vždy od úterý do 
neděle mezi 9. a 17 hodinou.       Podle TZ

Zpátky do pohádky. 
Na hradě Roštejně

Chcete se protáhnout na čerstvém vzdu-
chu a ještě pomoci zachovat unikátní pří-
rodní lokalitu, kde roste vachta trojlistá, 
violka bahenní, kozlík dvoudomý a kde je 
doma např. ještěrka živorodá a sluka les-
ní? Pak přijďte v sobotu 23. června pomoci 
kosit a čistit ostřicovou loučku u Horního 
Mrzatce (nedaleko přítoku). Nejsnazší pří-
chod na místo je od tábořiště ve Lhotce po 
modré značce směrem na Mrákotín.
„Kosení začíná ráno od 6,30. V 8 hodin pak na 
něj navážou další práce, vyklízení a nakládka 
posečené trávy, obnova odtokových stružek 
a odstranění náletu,“ uvedl pro TL Jiří Pykal 
z občanského sdružení Javořice, které je orga-
nizátorem dobrovolnické akce.
Kosení se koná za každého počasí a je 
určeno pro účastníky od 4 do 100 let i celé 
rodiny. Organizátoři slibují malé občerst-
vení a uvítají, pokud přijdete s vlastním 
nářadím, kosou, motykou či krumpáčem.
Více informací na www.osjavorice.web-
node.cz nebo tel. 602 725 509. Přihlášky 
předem na osjavorice@centrum.cz nebo 
telefonicky jsou vítané.           Podle TZ 

Pomůžete přírodě?
Kosení rašelinné loučky u H. Mrzatce

11. května skončilo podávání žádostí do „Velké výzvy MAS“, jejíž celková alokace je cca 
3,5 mil. Kč. Celkem bylo přijato 19 projektů za více než 4 mil. Kč. V současné době pro-
bíhá jejich administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. O úspěšných projektech bude-
me po jejich schválení informovat.                                                                                  pk

Výzva MAS 2012 ukončena
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Modrá pyramida je tradičním partnerem 
Mezinárodního hudebního festivalu Con-
centus Moraviae a zemská ředitelka Mod-
ré pyramidy Dagmar Bártová vzkazuje 
všem příznivcům festivalu: Modrá pyrami-
da se velice rychle mění a už je mnohem 

víc, než „jen“ stavební spořitelnou. Rozší-
řili jsme nabídku produktů, služby i týmy 
našich odborníků a poskytujeme komplex-
ní fi nanční poradenství. A dalo by se říci, že 
naše fi nanční poradenství je přímo v souzně-
ní s dramaturgií letošního ročníku festivalu, 
která je zaměřena na „kouzlo čísel“. Když 
jsme vydali cestou fi nančního poradenství, 
kladli jsme si otázku, co je v tomto projektu 
stěžejní. Jednoznačně nám vyšlo, že jsou to 
lidé! Je určitě důležité, podle jakých not hra-
jete. Ale ještě důležitější je, kdo je interpre-
tem, který skladbu zahraje.
A vy ty správné interprety máte?
Ano, my je v týmu skutečně máme a jsme 
dobře sehraný orchestr. Na důkaz toho při-
cházíme s nabídkou pro návštěvníky festi-
valu. Na všech koncertech obdrží soutěž-
ní kupon, po jehož vyplnění získají dárek, 
ale hlavně poukázku na fi nanční poraden-
ství a následné zpracování fi nančního plánu. 
Tato poukázka má hodnotu dva tisíce korun. 
Každý tak bude mít možnost posoudit jak 
kvalitu našich „not“, tak našich „interpre-
tů“ - fi nančních poradců. Je to jedinečná pří-
ležitost, jak kouzla čísel využít i pro splnění 
svých plánů a snů.
A jak se přesvědčí ten, kdo nenavštíví 
festivalové koncerty? 
Velice jednoduše – klientská centra máme 
po celé republice a jsou teď nově přeznačená 
a pěkně viditelná. Chceme pomáhat každé-
mu klientovi najít cestu k tomu, aby uměl 
dobře s penězi hospodařit a stal se fi nančně 
nezávislým. Ukazujeme mu i možná rizika, 
se kterými se může potkat. Díky individu-
álnímu fi nančnímu plánu, který pro klien-
ta připravíme, si může vše dobře napláno-
vat - zajistit si například fi nance na bydlení, 
na studia svých dětí nebo do penze a přitom 
minimalizovat hrozby, které na nás mohou 
v průběhu života číhat. 
Kontakt na klientské centrum Telč: Na Par-
kaně 372, tel. 602 504 708, e-mail dagmar.
bartova@mpss.cz, www.modrapyramida.cz

INZERCE

S festivalem 
Concentus Moraviae 
hrajeme do not vašim 

fi nancím

N FASHION DĚKUJE 
Velice děkuji všem divákům, kteří se přišli podívat dne 13. 5. 2012 do Telče na módní přehlídku, 
dále všem, kteří nám pomáhali, úžasné moderátorce Pavle Janouškové, počasí, že vydrželo nepršet 
a v neposlední řadě bych chtěla srdečně poděkovat všem sponzorům, že s námi do této akce šli:
Ing. Ivan Křen, Elektro Pokorný, Flash of fi re, Ing. Marek Haas, Janina Křenová-Kordíková-fotoateli-
ér, Lékárna u sv. Anny PharmDr. Václav Hercik, Michael Marek-pekařství, Michaela Kučerová-kadeř-
nický salón, MultiMarket Telč-obchodní dům, Osvěžovna u Marušky, Peťula Machková-kadeřnický 
salón, Praktik-Martin Mareček, Restaurace Armagedon, Restaurace Na Kocandě, Restaurace Na Podo-
lí, Restaurace Na Žabinci, Směnárna Brzek, Smíšené zboží–Burianová, Metex - Palackého 25 Telč, kde 
si můžete tylové sukně koupit.                                                                                                                 PI

Sbírka se uskuteční v sobotu 16. 6. od 9 do 16 hodin v prostorách bývalého školního 
statku. Přístup do objektu je pouze hlavní branou z ulice Slavatovská a stále přímo po 
místní komunikaci. Místo sběru je označeno logem Charity. Sbírá se čisté použité šat-
stvo (ne silonové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, plyšové hračky, pouze nové 
boty. Prosíme, věci noste v pevných obalech (krabice, pytle). Vzhledem k rekonstrukci 
vozovky ve Slavatovské ulici bude otevřena i zadní brána (z Batelovské ulice).
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552

Humanitární sbírka Charity
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Foto: Ilona Jeníčková

V sobotu 30. června zahájí občanské 
sdružení Oblast další, již osmnáctou, 
výstavní sezónu na Židovském hřbitově 
v Telči. K výstavám využívá především 
bývalou obřadní síň, příležitostně i are-
ál hřbitova. Prvním letošním počinem 
bude společná výstava maleb mladých 
autorů z Prahy, Ondřeje Mesteka a Šárky 
Bukovské, s titulem Parukářka a Jáchym. 
Podrobnější program akcí o. s. Oblast 
najdete v příštích TL.
Židovský hřbitov byl na Oslednicích zří-
zen v roce 1880. Do té doby pochovávali 
Židé z Telče a okolí své zemřelé na sta-
rém hřbitově u Myslůvky. Po roce 1945 je 
nový hřbitov využíván velmi sporadicky, 
protože většina zdejší židovské popula-
ce se stala obětí holocaustu za II. světové 
války. V poslední době zde přibylo hro-
bové místo české ekonomky, novinářky 
a diplomatky Rity Klímové a také pamět-
ní deska čestného občana města Henry-
ho Hahna. Právě on mimořádně podpořil 
záměr pronajmout obřadní síň hřbito-
va pro kulturní aktivity sdružení Oblast. 
Za svého života také pravidelně fi nančně 
podporoval údržbu hřbitova.

Galerie Židovský hřbitov startuje. Po osmnácté!

Foto: Hasiči Telč

PROJEDE? 8. května vyzkoušeli telčští hasiči, zda v případě 
potřeby projede Dolní branou na náměstí automobilová ploši-
na na podvozku Tatry 815, kterou nově získala stanice v Třešti. 
Druhý snímek dokazuje, že se pokus zdařil. Třešťskou plošinu 
na náměstí doprovodila telčská cisterna, která je speciálně upra-
vená právě pro průjezd na náměstí.
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
19. 4. do 19. 5. 2012

Šoky: Bylo + 30°C a - 3°C

Průměrná teplota:   8,1 °C
Průměrný tlak:  1007,8 hPa
Srážky:    25,2 mm
Maximální teplota:   29,1 °C, 30. 4., 
   v 15.28 hod.
Minimální teplota:   -6,4 °C, 9. 4.,
   v 6.23 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  22,2 km/h, 8. 5. 

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

Duben v číslech

Biologický odpad
I. – II.  12. 6.  IV. 14. 6.
III.  13. 6.  V. 15. 6.
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. – křižo-
vatka ulic Na Posvátné a Květinové, V – Štěpnice II. – u garáží

Sběrový kalendář

Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i sta-
rožitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autoča-
lounictví. Opravy a výroba krycích plachet na přívěsné 
vozíky. Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 
721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.

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

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

Pronajmu garáž - Markovy humna. Tel. 724 280 588.

Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 v Telči. Volný od čer-
vence. Tel. 605 986 564.

•

•

•

•

•

Malý oznamovatel

Inzerujte v Telčských listech. Vaše reklama 
neskončí v koši pod schránkou na dopisy.

Za jazykovou stránku inzerátů 
odpovídají jejich zadavatelé.
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Neplatí výživné
Policejní inspektor sdělil podezření ze spá-
chání trestného činu zanedbání povinné 
výživy šestačtyřicetiletému muži z Telče. 
Od ledna roku 1995 si do současnosti řádně 
neplní vyživovací povinnost ke svým dvě-
ma dcerám. Na výživném dluží celkovou 
částku přes 165 tisíc korun. Případ policisté 
řeší ve zkráceném přípravném řízení.

Řídil pod vlivem alkoholu
Řidiče pod vlivem alkoholu odhalili policis-
té v úterý 1. května po desáté hodině večer 
ve Staré Říši. Třicetiletý muž jel v automo-
bilu Škoda 120. Při dechové zkoušce poli-
cisté muži naměřili 0,57 promile alkoholu. 
Řidič je podezřelý ze spáchání dopravního 
přestupku, který policisté oznámili k pro-
jednání příslušnému správnímu orgánu.

Dopadli pachatele přepadení 
čerpací stanice
Policistům se podařilo dopadnout pachate-
le, který 13. února se zbraní v ruce přepadl 
v Nové Říši čerpací stanici. Pětadvacetile-
tého muže kriminalisté zadrželi v úterý 17. 
dubna dopoledne v Rychnově nad Kněžnou. 
Dopadení pachatele nebylo vůbec jednodu-
ché. Muž pochází z Rychnovska a na Telč-
sku se pohyboval náhodou. Jedná se navíc 
o muže, který se v minulosti nedopustil žád-
ného trestného činu a dosud žil spořádaným 
životem. Muž se ke spáchanému loupežné-
mu přepadení doznal a spolupracoval i při 
vydání zbraně, kterou byla plynová pistole. 
Peníze, kterých se muž při loupeži zmocnil, 
utratil převážně při zpáteční jízdě do svého 
bydliště za pohonné hmoty. Muž byl obvi-
něn ze zločinu loupeže.

Poškození čekárny
V sobotu 5. května poškodil neznámý 
pachatel v ranních hodinách dřevěnou 
autobusovou čekárnu mezi Dobrou Vodou 
a Mrákotínem. Železnou tyčí rozlámal 
celou přední stěnu, na pravém boku roz-

Policie ČR Telč informuje
bil okno a poškodil jeho rám. Škoda, kte-
rou způsobil, byla předběžně vyčíslena na 
šedesát tisíc korun.

Řidič jel příliš rychle
V pondělí 16. dubna došlo po sedmé hodině 
ráno u Ořechova k havárii vozidla VW Cad-
dy. Po projetí pravotočivé zatáčky dostal 
řidič vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy na 
rovném úseku silnice s vozidlem smyk, vjel 
do protisměru a poté automobil vyjel vle-
vo mimo komunikaci. Ke zranění osob při 
havárii nedošlo. U čtyřicetiletého řidiče pro-
vedli policisté dechovou zkoušku, při které 
požití alkoholu vyloučili. Škodu na vozidle 
předběžně vyčíslili na 130 tisíc korun.

Mladá žena kopala 
do poškozené
Policejní inspektor sdělil podezření ze spá-
chání přečinu výtržnictví osmnáctileté ženě 
z Telčska. Vloni 31. prosince napadla před 
půlnocí v zábavním podniku v Masaryko-
vě ulici poškozenou. Osmnáctiletou ženu 
několikrát kopla do různých částí těla. 
Poškozená utrpěla zranění a byla převezena 
do jihlavské nemocnice, kde byla několik 
dní hospitalizována.

Pachatele přistihli při činu
Ve čtvrtek 3. května dopoledne prováděli 
policisté hlídkovou činnost v katastru Kra-
hulčí. V areálu bývalých škrobáren si všimli 
muže, který se ve volně přístupném objek-
tu nacházel a choval se podezřele. Zjisti-
li, že muž v areálu krade železné trubky 
a zadrželi ho. Muž zde rozřezal přes třicet 
metrů vodovodního potrubí, které měl při-
pravené k odvozu. Škoda, kterou pachatel 
způsobil, byla vyčíslena na téměř šest tisíc 
korun. Policejní inspektor sdělil dvaačtyři-
cetiletému muži podezření ze spáchání pře-
činu krádež ukončeného ve stádiu pokusu.

Podle zprávy por. Bc. Jany Kroutilové, tis-
kové mluvčí Územního odboru PČR Jihlava

O Dny otevřených dveří, které uspořá-
dala telčská stanice Hasičského záchran-
ného sboru v prvním květnovém týdnu, 
byl zájem. „Od 3. do 5. května navští-
vilo stanici 50 zájemců. Navíc již v dub-
nu a na počátku května přišlo téměř tři 
sta dětí ze škol v Telči a blízkém okolí,“ 
uvedl pro TL velitel stanice Jiří Fišara 
a dodal, „velký zájem byl o ukázky spo-
lečné práce při zásahu se Zdravotnickou 
záchrannou službou Kraje Vysočina, kte-
ré jsme uspořádali pro žáky osmých tříd 
základních škol.“

Hasičárna táhla

Nebyla to jediná stížnost, kterou jsme zazna-
menali s dovětkem: „Napište o tom.“ Zatím-
co čekárna a sociální zařízení na vlakovém 
nádraží, které jsou společné i pro cestují-
cí autobusy, byly v naprostém pořádku, na 
perónu tomu bylo naopak. Na počátku pát-
rání po příčinách tohoto stavu jsme si při-
padali jako v pohádce. Posuďte sami: Úklid 
čekárny a sociálního zařízení zajišťuje pro-
střednictvím úklidové služby dvakrát denně 
Město Telč, úklid v prostoru kolejišť Správa 
železniční dopravní cesty a úklid přístřešku 
u prvního nástupiště, jak se dnes krytý perón 
jmenuje, České dráhy, konkrétně Krajské 
centrum osobní dopravy. Jak snadné to bylo 
za císaře pána, kdy za pořádek na nádraží zod-
povídal jeden přísný přednosta stanice... Po 
pohádkovém pátrání snad nakonec vše dob-
ře dopadlo. Manažer Krajského centra osob-
ní dopravy Jihlava Mgr. Roman Vorálek nám 
napsal: „Úklid přístřešku (u 1. nástupiště) na 
nádraží v Telči provádí 1x denně náš zaměst-
nanec. Na základě Vašeho podnětu jsme pro-
vedli následující opatření - mimo provedení 
úklidu 1x denně (včetně vynesení košů) jsme 
nařídili zaměstnanci průběžně sledovat situ-
aci a v případě znečištění provést mimořád-
ný úklid. Věříme, že toto opatření přispěje 
ke zlepšení prostředí na vlakovém nádraží.“ 
Abychom ale byli spravedliví. I když za úklid 
na nádraží zodpovídají tři instituce a několik 
manažerů, přednostů a ředitelů, nenechejme 
to jen na nich. Jaký tam bude pořádek, záleží 
především na nás, cestujících.                     /z/

Pořádek na peróně. 
Bude lepší

Pomohli jste a TL také:

Jako protiváhu Čarodějnické mapy Čes-
ka, kterou uveřejnila v příloze Víkend 
28. dubna MfDnes, zařadila autorka pří-
spěvku Michaela Komrsková seznam míst 
s mimořádně pozitivním magickým vli-
vem v republice. Na něm se ocitl i telč-
ský zámek, který prý je podle psychologa 
PhDr. Jana Jílka zdrojem silných energe-
tických bodů. „Extrémně silná energie je 
také znatelná v samém centru města,“ uve-
dl doktor Jílek, který se problémem dlou-
hodobě zabývá, ve zmíněné reportáži.

Jsme zdrojem energie?

V období od 18. dubna do 18. května zasa-
hovala jednotka Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina ze stanice v Telči 
u čtrnácti událostí. Z tohoto počtu se jedna-
lo v sedmi případech o technickou pomoc, 
zahrnující zejména odstraňování nebez-
pečných stavů. Jednotka také zasahova-
la při dopravní nehodě osobního automo-
bilu, která se naštěstí obešla bez zranění 
posádky. V tomto období bylo v haseb-
ním obvodu stanice šest požárů. Jednalo 
se o požáry lesní chaty ve Vanůvku, požár 
stromu po úderu blesku za Krahulčím, 
požár trávy v Telči, požár skladu slámy 
v  Jihlávce a požár osobního automobilu 
u Staré Říše. U těchto požárů spolupraco-
vala jednotka HZS KV stanice Telč také 
s jednotkami sborů dobrovolných hasi-
čů obcí Telč, Mrákotín, Vanůvek, Vanov, 
Horní Dubenky, Počátky a Jihlávka.

Npor. Bc. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Hasičské zprávy

Věřte nevěřte
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Blíží se konec školního roku a probíhají 
poslední schůzky učitelů s rodiči. Také se 
jim říká hovorové hodiny, které probíhají 
tak, že rodiče stojí před učebnou a po jed-
nom se vchází k paní učitelce nebo panu uči-
telovi. Při čekání se toho lze hodně dozvě-
dět. Například, jak upéci bábovku, jak si 
stojí Sparta v tabulce, kolik dáte za benzin 
nebo jestli poletí v létě modrá barva.
Řada se pozvolna posouvá a čím blíže sto-
jíte ke dveřím, tím více se mění téma hovo-
ru na školní problémy. Probírají se obědy 
a přes UHO (univerzální hnědá omáčka) se 
dostanete až na hodnocení učitelů.
Potom se ozve „další“ a vstupujete do třídy. 
Se stísněnými pocity prozradíte své jméno, 
a tudíž i jméno potomka. Nevím, proč se 
tomu říká hovorové hodiny, protože vůbec 
nehovoříte, ale pouze posloucháte histor-
ky, kterým by spíš slušel název „horrorové 
hodiny“. Zdá se vám, že se vyučující určitě 
spletl a popisuje dítě někoho jiného. Tak asi 
pět minut posloucháte, nevěříte vlastním 
uším a nakonec slibujete, že se potomek 
určitě zlepší, bude hodný, poslušný a už 
nikdy nebude vykřikovat bez vyvolání.
Kapitola sama pro sebe jsou poznámky 
v žákovské knížce. Někdy jsou stručné, 
jako například: ruší, hlučí, křičí, vstává, lel-
kuje, nepíše, nereaguje. Část z toho by se 
dalo použít i na naši automatickou pračku, 
také někdy ruší, hlučí a nereaguje, ale zatím 
pere, tak si ji necháme, stejně jako potom-
ka. Třeba půjde napravit, i když s blížícími 
se prázdninami to bude stále těžší a těžší.
Další pohromou před blížícími se prázdnina-
mi jsou školní výlety. Pro děti poslední mož-
nost ukázat vyučujícím, co v nich ještě zby-
lo za energii, a pro kantory šok, z kterého se 
potom budou dva měsíce vzpamatovávat.
A ještě bych se vrátila ke třídní schůzkám. Ty 
se liší od hovorových hodin tím, že se v lavi-
cích vymění děti se svými rodiči, jen uči-
tel zůstává stejný. Hodnotí třídu jako celek, 
takže si již nepřipadáte jako na pranýři. Nao-
pak učitel se snaží obhájit své výchovné 
metody. Již se nestává, že děti bije nebo že 
musí klečet na hrachu. I když, co si budeme 
povídat, někdy to chce asi velkou sílu zůstat 
nad věcí nebo lépe řečeno nad žákem.
Tak ať ten poslední měsíc rychle uteče, si 
přejí nejen žáci, ale i učitelé s rodiči.

Rodičovské schůzky

Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Kroužek je určen pro děti od 3 do 6 let. 
Schází se jednou týdně a na programu má 
pokaždé jiné téma. Děti motivuje krátké 
povídání k tématu (např. jarní buzení semí-
nek, čarodějnice, síla kamene ap.) a poté 
ho vždy jinou výtvarnou technikou zpra-
covávají. Děti v kroužku rozvíjí svou fan-
tazii, jemnou motoriku a výtvarné cítění. 
Kroužek vede Helena Ritterová.

Výtvarná živá fantazie
Představujeme kroužky DDM

Začátkem roku město Telč vyhlásilo výtvar-
nou soutěž Památky očima mladých jako 
doprovodný program oslav 20. výročí zápi-
su Telče na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO a národ-
ního zahájení Dnů evropského kulturního 
dědictví v roce 2012 v Kutné Hoře.
Výtvarné práce byly předány do 18. květ-
na na odbor kultury a tříčlenná komise ve 
složení učitelek výtvarné výchovy ZUŠ 
Telč Alice Grünwaldové, Ivety Geryko-
vé ze ZŠ Masarykova a ředitelky Miluše 
Remešové ze ZŠ Hradecká vybrala tři nej-
lepší práce v každé kategorii.
Celkem bylo přihlášeno 305 výtvarných 
prací. Výsledky jsou zveřejněny na inter-
netových stránkách města www.telc.eu 
a zúčastněné školy budou o výběru infor-
movány do konce května. Všechny výtvar-
né práce budou vystaveny ve vstupní síni 
radnice od 25. 6. do 1. 7. a autoři oceně-
ných prací budou odměněni věcnými cena-
mi v pondělí 25. 6. v 10 hod. při slavnostní 
vernisáži.
Vítězná práce z každé kategorie bude zaslá-
na do celostátního kola. Jeho vyhodno-
cení proběhne při národním zahájení Dnů 
evropského kulturního dědictví 8. 9. v Kut-
né Hoře.
Výsledky:
I. kategorie 6 – 10 let:
1. Anna Procházková (ZŠ Hradecká), 
2. Aneta Vyvadilová (ZŠ Hradecká), 
3. Zuzana Cíasřová (ZŠ Masarykova) a An-
na Bártů (ZŠ Hradecká)
Zvláštní ocenění: Aneta Vítámvásová 
a Vendula Čapková (obě ZUŠ Telč)
II. kategorie 11 – 14 let:
1. Adéla Štěpánová (ZŠ Hradecká), 
2. Zuzana Benešová (ZŠ Hradecká) a Mag-
daléna Tušerová (ZŠ Masarykova), 
3. Kristýna Pelejová (ZŠ Hradecká)
Zvláštní ocenění: Jakub Falat (ZUŠ Telč)
III. kategorie 15 – 18 let:
1. Kateřina Šindelková (GOB a SOŠ), 
2. Monika Rodová (ZŠ Masarykova), 
3. Jana Bláhová (ZŠ Hradecká)
Zvláštní ocenění: studenti GOB a SOŠ 
„Oživlé zdi a dlažby Telče“

Věra Peichlová, 
vedoucí odboru kultury MěÚ Telč

Památky očima mladých
Výtvarná soutěž

27. a 28. dubna se v telčském gymnáziu 
konalo oblastní kolo soutěže Zlatá vče-
la. K jeho pořádání se spojily DDM Telč 
a GOB a SOŠ Telč. Ve třech kategoriích se 
soutěže zúčastnilo 27 mladých včelařů ze 
sedmi sdružení. Členové kroužku domácího 
DDM, který vede Pavel Macků, obsadili ve 
dvou kategoriích první místa! Mezi mlad-
šími žáky zvítězil Daniel Jacobs a Denis 
Slavětínský skončil pátý. Ještě lepší výsle-
dek zaznamenali starší žáci. Mezi 14 sou-
těžícími zvítězila Lenka Křivánková a na 
druhém místě skončil další reprezentant 
telčského kroužku, Karel Přibyl. I umís-
tění ostatních domácích účastníků svědčí 
o dobré práci včelařského kroužku. Pav-
la Přibylová skončila čtvrtá, David Jacobs 
šestý a Anna Křenová devátá.

Zlatá včela
Soutěžili mladí včelaři

5. května uspořádal DDM Telč ve spolupráci s místní organizací rybářského svazu tradič-
ní rybářské závody mládeže na Nadymáku. Počasí mladým rybářům tentokrát přálo, což se 
projevilo jak v počtu soutěžících, tak v počtu ulovených ryb. Zvítězil Jan Chalupský s 260 
body, který zároveň ulovil největší rybu, kapra 56 cm. Na dalších místech skončil Jaroslav 
Čech (241 bodů) a Patrik Krolák (214 bodů). Závodníci nachytali 57 ryb, jejichž celková 
míra byla 1870 cm. Na dobré organizaci závodů mají, již tradičně, zásluhu především Petr 
Choutka st. a ml., MVDr. Zdeňek Tichý a Martin Macků.

Rybářské závody mládeže

Přednáškový cyklus, který pro širokou 
veřejnost pořádá

Národní památkový úřad v Telči

Každodennost šlechtice 
ve středověku

přednáší Mgr. Pavel Macků 
13. června v 18 hodin

Univerzitní centrum Telč 
Součástí přednášky budou ukázky replik 
stolních nádob, oděvů a drobných potřeb.
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Ahoj,
je tu další měsíc, nové vydání TL a léto 
už klepe na dveře. Kdo by to byl řekl, že 
ten školní rok tak rychle uteče. Většina 
z nás má ale ještě to nejhorší před sebou 
– vysvědčení. Já osobně jsem se tento rok 
moc nepřekonala, tak doufám, že vy ostat-
ní jste na tom jinak. A teď trochu rozptý-
lení od toho učení. Co je podle mě nej-
zajímavější akcí pro tento měsíc a co si 
rozhodně nesmíte nechat ujít? Samozřej-
mě, že Bm(X)treme fest!
Za touto akcí již čtvrtým rokem stojí bra-
tři Daniel a Roman Čermákovi. A o co 
vlastně jde a na co se můžeme těšit? Jedná 
se o sportovně - hudební festival. Těšit se 
můžeme na závod právě na BMX, triky na 
skateboardech, inlinech a můžete si zahrát 
streetball.
Festival se koná 9. června. Pojede se 
od dopoledne až do noci, a protože to je 
i hudební festival, tak se večer můžete 
těšit, podle mě, především na velmi zná-
mého reagge zpěváka Michala Šepse, ale 
i další. Zpestřením by měly být zápasy 
v bahně, do kterých se můžete sami přihlá-
sit, a další soutěže. Samozřejmě zde bude 
občerstvení. A vstup je tento rok ZDAR-
MA i na večerní vystoupení. Tak doufám, 
že jsem vás zlákala. Já se upřímně moc 
těším, každým rokem je to lepší a lepší 
a věřte mi, vždy je na co se těšit!
Užijte si to... 

S pozdravem KIRRI (Kristýna Langová)

Červen podle 
KIRRI

Pozvánka na Bm(X)treme fest

Český rozhlas České Budějovice vysílá od 
roku 2008 každý den, těsně před 12. hodi-
nou, hlasy zvonů z jednoho jihočeského 
města či obce. Než se zvony rozezní, jsou 
ke každému uvedeny historické, technické 
a další dostupné údaje. Překvapení čekalo 
na pravidelné posluchače oblíbeného cyk-
lu v týdnu od 30. dubna do 6. května, 
kdy jeho autoři do něj zařadili hlas zvonů 
z našeho kostela Matky Boží na Starém 
Městě. Upozornil nás na to čtenář Stanislav 
Bartoň. Pokud jsme se nepřehlédli v dlou-
hém seznamu míst, odkud bylo zvonění již 
vysíláno, tak jsme prvním místem mimo 
Jihočeský kraj a Čekobudějovickou diecé-
zi, kam redakce za hlasem zvonů zavítala.

Zvonili jsme 
Jihočechům

Před 150 lety, 26. června 1862, zemřel v Tel-
či Filip Šašecí (*1820). Otec pěti dětí byl 
mistr cukrářský, voskařský a perníkářský. 
Jeho výrobky voněly, přinášely světlo a dob-
rou pohodu. Jako městský radní prosazoval, 
aby se na telčské radnici úřadovalo česky. Co 
více o něm napsat? Nedokázali bychom to 
lépe než Vincenc Furch v básni, kterou složil 
k jeho úmrtí. Dodnes si ji můžeme přečíst 
na náhrobní desce umístěné na vnější straně 
presbytáře kostela Matky Boží.
Sladce dřímej! odpočívej!
byl jsi hodný syn,
dobrý křesťan, manžel věrný, 
statný měšťanín.
Jako málokterý jiný
miloval jsi vlast,
neváhal jsi mnohou oběť 
na oltář ji klast.
Dobré jméno jsi po sobě 
v Telči zanechal,
lituje tě, chválí v hrobě
ještě, - kdo tě znal.
Na čas stebou loučíme se,
tu naději máš
že za tebe pomodlí se
mnohý: „Otče náš.“
(Ponechána originální pravopisná úprava básně.)

Filip Šašecí 
Jaro jako na houpačce. Asi tak by se dalo 
charakterizovat dosavadní počasí. Chvíli 
pěkně a teplo, chvíli zamračeno a zima. 
Duben začal tou zimou. Hned prvního 
bylo denní maximum jen 6°C a sněho-
vé přeháňky. Sníh však hned tál. Poté se 
na několik dnů oblačnost zmenšila a to 
se odrazilo na teplotách. Maxima vystu-
povala na 12 až 19°C. Následovalo opět 
několikadenní ochlazení. Takovýchto 
chladných a teplých období se během 
měsíce vystřídalo několik. Kromě zmí-
něných chladných period byly ostatní 
srážky již dešťové a většina jich spadla 
také v 1. a 2. dekádě. Více napršelo 15., 
16. a 20.4. Nebylo to sice mnoho, ale déšť 
dobře zalil. 20. 4. jsme zažili už klasic-
kou letní bouřku. Výrazně teplé období, 
které způsobilo přepsání několika dosa-
vadních denních rekordních teplot, bylo 
od 27. do 30.4. U nás šlo o maximální 
teploty kolem 25°C, ale jinde v republi-
ce i kolem 30°C. 3. 4. jsme zaznamenali 
návrat čápa do Telče a 25. 4. se vrátily 
první vlaštovky.
Měsíc hodnotíme teplotně jako slabě nad-
průměrný, srážkově průměrný. 

Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Počasí v dubnu 

Na počátku letošního roku vzniklo v Česku hnutí Kola pro Afriku. Stejnojmenná, 
obecně prospěšná společnost se inspirovala aktivitami anglické charitativní organiza-
cí Jole Rider (www.jolerider.org) a hnutí Bicycles for Humanity (www.bicycles-for-
humanity.org), se kterými také spolupracuje.
Cílem humanitární akce je získat sběrem pro děti v chudých afrických zemích nepo-
třebná funkční jízdní kola, která zde jsou stále základním dopravním prostředkem. 
Organizátoři sbírky uvítají i dary náhradních dílů pro repasi kol a také pomoc doprav-
ců při shromažďování kol v centrálním skladu. 
Více na: http://www.kolaproafriku.cz/
V současné době je v celé republice, především na Moravě, na třicet sběrných míst. 
Nám nejbližší je v Moravských Budějovicích v Chelčického ulici 885 (orlovna). Pro 
dárce je otevřeno každý pátek od 15 do 18 hodin. Kontakt na jeho vedoucího, pana 
Petra Žáka, je 724 296 146 - www.orelmb.cz

Kola pro Afriku 

Foto: Roman Posolda
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Fotbal
Čelo krajské I.B třídy po 22. kole.
Želetava 22 74:25 50
Vrchovina 22 52:18 49
Hrotovice 22 65:41 46
Telč 22 40:26 40
Stařeč 22 36:23 36

Sport

V pořadí druhý ročník české kvalifi kace na 
fi nále celosvětové série juniorského golfové-
ho turnaje Faldo Series se uskuteční od 22 do 
24. června v Golf Resortu Telč. Mladí naděj-
ní hráči mají tak další možnost kvalifi kovat se 
až na nejvyšší evropskou profesionální ligu 
– EUROPEAN TOUR. Pro české hráče je to 
nejjednodušší cesta, jak okusit profi  golf.
Turnaj Faldo Series založil v roce 1996 Sir 
Nick Faldo – nejlepší anglický golfi sta his-
torie, který byl za své služby golfu v roce 
2009 oceněn titulem Sir.  Cílem turnajového 
seriálu je podpora nadějných mladých gol-
fi stů. Jak ukazují výsledky těch, kteří seriá-
lem prošli, jedná se o velmi úspěšný projekt. 
V Česku tento prestižní turnaj organizuje 
společnost CZ Golf, která je zároveň provo-
zovatelem golfového areálu v Telči.
Turnaj hrají golfi sté ve věkové kategorii 
12 – 21 let. Je rozdělen do tří chlapeckých 
a dvou dívčích kategorií. Česká kvalifi kace 
se uskuteční právě na golfovém hřišti v Tel-
či. Po celou dobu zde bude přítomen osob-
ní trenér Nicka Falda Keith Wood, který se 
bude věnovat účastníkům turnaje.
Tři nejlepší hráči z každé kategorie budou 
odměněni věcnými cenami a vítězové z jed-
notlivých kategorií se kvalifi kují na Faldo 
Series Grand Final. To se uskuteční v polo-
vině září v severoirském resortu Lough Er-
ne. O účast na European Tour zde budou 
usilovat vítězové ze všech pětadvaceti zemí 
po celém světě, kde se kvalifi kační turnaj 
Faldo Series odehrává.
Celkový vítěz Grand Final mezi chlapci 
i vítězka mezi dívkami posléze dostanou 
tzv. divokou kartu pro účast na turnaji pro-
fesionální evropské série European Tour 
a Ladies European Tour.
Součástí české kvalifi kace také bude otevře-
ná akademie pro všechny zájemce o golf 
v průběhu prvního dne turnaje. Stejně jako 
minulý rok se akademie budou účastnit žáci 
ze základních a středních škol z Telče a blíz-
kého okolí. Více informací se můžete dozvě-
dět přímo na hřišti v Telči nebo na interneto-
vých stránkách www.czgolf.cz/faldo-series

Golf: Faldo Series 

Největší celosvětový juniorský 
turnaj v Telči

bm(X)treme fest 2012
Bikepark Telč letos opět zaznamenal spoustu změn, aby mohl hostit v sobotu 9. června 
již čtvrtý ročník sportovně-hudebního festivalu bm(X)treme fest. Přes den k již tradičním 
závodům ve freestyle BMX a MTB se postupně přidaly exhibice dalších sportů. Letos pre-
miérově budou jezdit wakeboardy po hladině Ulického rybníka a přibude i BMX fl atland 
a Game of SKATE. Večer se můžete těšit na vystoupení Michala Šepse, Discoballs, Criminal 
Colection, Indenami a Dje Nimanda. Celý den je vstup ZDARMA! Kromě všech zmiňova-
ných aktivit jsou nachystány i soutěže pro příchozí a zápasy v bahně.         Roman Čermák

Florbal
Poslední dubnovou sobotu se starší žáci telčského Orla zúčastnili turnaje v Měříně. Domů si 
odvezli ocenění za druhé místo, když dvakrát remizovali, se Zhoří (2:2) a s Kněžicemi (1:1). 
V dalších zápasech byli úspěšní a porazili dva domácí týmy - Kočky Měřín (3:2), Směs Mě-
řín (2:0). První místo v turnaji získala na body Zhoř, telčští fl orbalisté skončili druzí. Nejlep-
ším střelcem se 3 góly se stal Adam Starý těsně před Vojtěchem Truhlářem se 2 góly. Ve 
stejný den startoval tým mužů na turnaji Pink Cup v Nové Cerekvi, kde obsadil 3. místo.

Moderní gymnastika
Výsledky oddílových závodů Sokola 
a DDM Telč 13. května
4 - 5 let
1. Michaela Spázalová, 
2. Terezie Kešnarová, 
3. Ellen Němečková
Předškolní
1. Lucie Páralová, 
2. Veronika Stuchlíková, 
3. Saša Chalačeva/Štěpánka Langhammerová
1. a 2. třída
1. Nela Šedová, 
2. Tereza Kroláková, 
3. Markéta Herciková/Nikola Mácová
3. až 5. třída
1. Anna Bártů, 
2. Markéta Šišovská, 
3. Adéla Přibylová
5.až 7. třída
1. Sára Jarošová, 
2. Nikola Beňová, 
3. Nikola Jackwerthová
Výkonnostní
1. Karolína Slavětínská, 
2. Šárka Tůmová, 
3. Kateřina Bláhová

Jezdectví
30. 6. – 1. 7. 
Skokové závody
sobota 30. 6. Styl šampionát 2012 – Mis-
trovství ČR veterinárních lékařů
neděle 1. 7. Mistrovství ČR veterinárních 
lékařů
Soutěže jsou určeny i pro všechny licento-
vané jezdce a koně.
Zahájení soutěží po oba dva dny v 9.00 hod. 
v Jezdeckém areálu Hospodářského dvo-
ra v Bohuslavicích
Pořadatel SS Starkon Nová Říše
www.hospodarskydvur.cz

Motokros
16. 6. 
Dyjické mosty
Motokrosové závody 
O pohár města Telče II.
9.00 hod. trénink, 12.30 hod. závod
www.motoklubtelc.cz
kategorie: do 50 ccm, do 65 ccm, 
do 85 ccm, junior, hobby, veterán, open
a vložený závod ČZ

Foto: Patrik Dočekal
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Římskokatolické
2. 6. so 18.00 Matka Boží
3. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
9. 6. so 18.00 Matka Boží
10. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
16. 6. so 18.00 Matka Boží
17. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  11.00 Matka Boží
23. 6. so 18.00 Matka Boží
24. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
30. 6. so 18.00 Matka Boží
Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha
Adventisté
každý čtvrtek v 19.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247
Svědkové Jehovovi
každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Bohoslužby

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

Koncert KPH
13. 6. 19.00 sál ZUŠ
Klavírní a varhanní recitál Daniela Forró
Více na str. 6

Dům dětí a mládeže
10. 6. Pohádkový park
Do pohádkového parku se vydáme mezi 14.00 
a 15.00 hodinou od DDM.

24. 6. 18.00 sokolovna
Dostavník do Lordsburku
Divadelní soubor DRDIVADLO při DDM 
Telč vás zve na western.

Krteček
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.
1. 6. 14.30 Ukaž, co umíš! – akce na  
  staďáku, každý může před 
  vést, co dokáže a co ho 
  baví – skate, bmx …
6. 6. 16.00 Turnaj v tanečních 
  podložkách
9. 6. 10 – 16 ZASTÁVka se prezentuje 
  u stánku na BMXtreme Fest
12. 6.  Beauty Day 
  aneb fotíme se s „Nelis“
14. 6. 16.00 Never say never, fi lm
20. 6. 16.00 City really, týmová hra 
  spojená s orientací ve městě 
  a luštěním různých šifer
22. 6. 19.00 Filmový maraton
25. 6. 18 – 19 Pánská jízda
28. 6. 16.00 Malování s Alčou, zábavné 
  odpoledne s trochou 
  poznání sebe samotného

Klub důchodců
v budově polikliniky
23. 6. 14.00
Literární pásmo veršů a písní „Český rok od 
jara do zimy“ – měsíc červen

Chovatelé
10. 6. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva – výkup 
kožek

Kulturní kalendář

Vítáme nové občánky
René Svoboda, Podolí
Tomáš Chalupa, Staré Město
Karolína Píšová, Staré Město
Hana Nosková, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Petr Dohnal, Hladov
a Markéta Ganzvohlová, Hladov
Josef Nosek, Mysliboř
a Andrea Plšková, Mysliboř
David Tulach, Pacov
a Zdeňka Vaková, Humpolec
Michael Jewell, Torqvay
a Iveta Pacholíková, Okříšky
Martin Tůma, Panské Dubenky
a Veronika Hesová, Velká Lhota

Opustili nás
Davídek Svátek, Štěpnice  15 let

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

Společenská rubrika

TL 6/2012 - Vydává měsíčně Město Telč, 
náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 
567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc-
etc.cz. IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy 
se nevrací, redakce si vyhrazuje právo jejich 
krácení. 
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáko-
vá, I. Jeníčková
MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Nové knihy 
městské knihovny
Dobrá kniha je čisticí prostředek k očistě duše.
Josef Fousek

Beletrie
Cole: Rodina; Patterson: Okamžik překvapení; 
Hercíková: Stín spánku; Karon: Z Mitfordu do 
staré vlasti; Vašíček: Ztracená brána; Cornwell: 
Zrádce; Fielding: Až ji uvidíš; Khoury: Ďáblův 
elixír; Steel: Dědictví krve; Roberts: Zahráváš si 
s ohněm; Keleová-Vasilková: Dva životy; Ouřed-
ník: Europeana; Šabach: Máslem dolů; Vond-
ruška: Podivná svatba na Lichnici; Pospíšilová: 
Peří v průvanu; Williams: Olžin příběh; Morton: 
Zapomenutá zahrada

Naučná
Mačingová: Zhubněte jednou provždy; Lamscho-
vá: Jídlo jako životní styl II.

Dětská
Březinová: Blbnutí s Oscarem; Brezina: Oživlá 
mumie; Gordon: Útok z Podzemí; Junková: Jak 
jsem potkala osud; Gudule: Noční Gazela
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Půjčovní doba knihovny
v červnu až srpnu

Út, Čt      9 – 11, 13 – 17 hod.
                Pá      9 – 11 hod.
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Jménem Maharal býval nazýván slavný 
pražský rabín Löw, stvořitel Golema, který 

podle legendy střeží 
poklad císaře Rudolfa 
II. Tři hrdinové, Ale-
na, David a Ondra, 
se pokoušejí poklad 
najít. Vše začíná 
v pražském antikvari-
átu, kde je zavražděn 
antikvář a odcizena 
kniha. Poté hrdiny 
stopy zavedou až na 

hrad Zvíkov, kde je ukradena rytina. Zcize-
ná kniha se najde a naši tři hrdinové nalez-
nou cestu k pokladu. Naneštěstí je poručík 
pražské policie zavře do sklepa a všichni si 
myslí, že je konec, protože se na Prahu valí 
povodeň. Jsou ale zachráněni a opět se vyda-
jí hledat poklad...

Co právě čtu 
z městské knihovny

Tereza Hiršová,
ZŠ Masarykova, 9 let

Martin Bezouška
Maharal -Tajemství talismanu

Uzávěrka příštího čísla 
18. června

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

Soukromý dopis z roku 1854 vyplacený 3krejcarovou známkou, razítko TELTSCH 20.JAN, 
odeslaný do Nového Města na Moravě je důkazem rychlosti tehdejší pošty. Na zadní straně je 
tranzitní razítko IGLAU 21/1 a příchozí razítko na poštu adresáta v Novém Městě na Moravě 
(M.Neustadtl 21.JAN.)! Po podání v Telči došel do Nového Města druhý den! Přitom platba 
poštovného pomocí známek byla v rakouské monarchii zavedena teprve před 4 roky (1850)!

Až za čas budou památkáři bádat, zda štít 
domu čp. 26 v Palackého ulici je barokní či 
renesanční, bude správná odpověď překvapi-
vá. Je z 21. století! Přízemní domek s jedno-
duchou fasádou, který zde do nedávna stával, 
měl řadu zajímavých majitelů. V polovině 16. 
století patřil Feytlům, jedné z prvních židov-
ských rodin v Telči, na přelomu 19. a 20. sto-
letí Matěji Štockerovi, dlouholetému staros-
tovi města. Starší současníci zde pamatují 
truhlářství pana Eduarda Novotného.

To bude jednou překvapení

Foto: Ilona Jeníčková

MIZEJÍCÍ TELČ. S příchodem jara zmizely dva staré domky v ulici 9. května na Sta-
rém Městě. Neměli bychom ale zapomenout na posledního obyvatele jednoho z nich, 
Josefa Pepíčka Buriana. Než odešel násilnou smrtí z tohoto světa, desetiletí obětavě 
zvonil u sv. Jakuba ke cti a chvále Boží.

Foto: Josef Horák
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