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Co je to za nadpis? Jen malý 
výběr kulturněsportovních ak-
cí v červnu a na počátku čer-
vence v Telči. Jejich pořadate-
lé je na stránkách TL podrobně 
představují. Co si přát? Aby 
vás zaujaly a navštívili jste 
je. To bude nejlepší odmě-
na za práci s jejich přípravou. 
A nemusí to být jen ty z nad-
pisu. Stejně tak si zaslouží po-
zornost fotbalisté SK, kteří bo-
jují o postup do vyšší krajské 
soutěže, nebo zpěváci gregori-
ánské regionální scholy. Na to, 
jak je pravdivý občas slyšený 
názor, „V Telči se nic neděje“, 
si odpovězte sami...                   /z/

Arts&film, Rock Telč II, BMXtreme fest, 
Pohádkový zámek...

Letošní BMXtreme fest se pojede jako součást Mistrovství republiky 4. července premiérově na ná-
městí Zachariáše z Hradce. Můžete se těšit na spoustu bláznivých letů na BMX kolech. Více na str. 9.   

Foto: Michal Prouza

V uplynulých ročnících našeho filmového festivalu Arts&film 
jsme v Telči přivítali řadu významných filmových tvůrců z ob-
dobí tzv. „zlatých šedesátých“. A jeden z nich, režisér Vojtěch 
Jasný, je jeho patronem doposud. Pevně věřím, že jeho zdraví 
mu dovolí přijet do Telče i letos a zachovat tím tuto tradici. Rádi 
bychom totiž založili i tradici novou. Telč by se mohla stát i mís-
tem setkávání starší a nové filmařské generace. Díky tomu, že se 
do přípravy festivalu letos zapojil režisér Dan Svátek, mohlo by 
dojít k trochu symbolickému generačnímu setkání Vojtěcha Jas-

Dojde k setkání generací
Arts&film:

ného, který svým filmem Až přijde kocour Telč pro filmaře ob-
jevil, s Danem Svátkem, který je telčským rodákem a naše měs-
to svou filmovou tvorbou propaguje v současnosti. A ještě jedna 
novinka se chystá. V Telči by se totiž mohla začít rodit i další 
filmařská generace. A to díky třídennímu filmovému worksho-
pu pod všeříkajícím názvem „Každý může být Woody Allen“. 
Doslova každý totiž bude mít možnost pod vedením zkušených 
filmových a hereckých osobností vniknout do tajů přípravy, pro-
dukce i natáčení vlastního filmu.              (Pokračování na str. 4)
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12. schůze - 20. dubna
 - RM schválila dohodu o spolupráci při 
pořádání akce Prázdniny v Telči 2015 
ve dnech 24. 7. - 9. 8. 2015 a rámcové 
dohody o užití veřejného prostranství.
 - RM schválila konání hudebně -sportov-
ního festivalu s názvem BMXtreme fest 
2015 ve dnech 3. – 4. 7. 2015 a schválila 
udělení záštity města Telče Sportovnímu 
klubu Telč, oddílu Bike club – místo ko-
nání na náměstí Zachariáše z Hradce.
 - RM schválila vyhodnocení veřejné zakázky 
a uzavření smlouvy na zhotovení akce „OB-
NOVA FASÁDY DOMOVA PRO SENIO-
RY V TELČI, Špitální 46, Telč“, se společ-
ností JN Stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín. 
 - RM schválila nové znění nájemních 
smluv a dohod o ukončení smluv o nájmu 
pro členy Bytového družstva Dubina II.
 - RM schválila uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem nebytových prostor v nemo-
vitosti č.p. 330 (lékárna) se společností 
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
 - RM neschválila snížení nájemného pro 
etapy II., III. a IV. projektu Rekonstruk-
ce Panského dvora dle žádosti společnos-
ti PDT, s. r.o.

13. schůze - 4. května
 - RM schválila navýšení rozpočtu odboru kul-
tury o 200 tis. Kč na předfinancování projek-
tu Prezentace památky UNESCO Telč.
 - RM schválila navýšení rozpočtu Infor-
mačního centra o 50 tis. Kč na předfinan-
cování projektu na podporu TIC v Kraji 
Vysočina.
 - RM schválila návrh komise pro sport 
a volný čas na rozdělení finanční dotace 
pro sportovní organizace na rok 2015.
 - RM schválila účetní závěrku za rok 2014 
ZŠ Hradecká, ZŠ Masarykova, ZUŠ, MŠ 
a DDM.
 - RM schválila uzavření smlouvy s HZS 
Kraje Vysočina zakládající právo stav-
by „Přístavba požární zbrojnice“ (garáž 
JSDH Telč).
 - RM schválila uzavření smlouvy s Krajem 
Vysočina zakládající právo stavby „Cyk-
lostezka Batelovská, Telč“.
 - RM schválila rozpočtové opatření ve vý-
ši 50 tis. Kč na likvidaci černé skládky 
u Staroměstského rybníka.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

pondělí 15. 6. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

Řešte auta 
„V PŘEVODU“
Odbor dopravy upozorňuje vlastníky sil-
ničních vozidel na to, že vozidla, která 
byla k 1. 1. 2015 tzv. „V PŘEVODU“, to 
znamená vozidel, u kterých nejsou v do-
kladech k vozidlu (osvědčení o registraci 
a technický průkaz) zapsáni jako aktuální 
vlastníci vozidla, že tento vlastník silnič-
ního vozidla může do 30. 6. 2015 podat 
žádost o svůj zápis do registru silničních 
vozidel pro vozidlo, u kterého není za-
psán jako vlastník. Pokud vlastník vozidla 
v uvedené lhůtě tak neučiní, vozidlo bude 
dle ustanovení čl. II bod 4 písm. b) záko-
na č. 239/2013 Sb. považováno za zanik-
lé. Zákonným důsledkem zániku vozidla 
je pak zánik technické způsobilosti vozidla 
a skončení platnosti technického průkazu. 
Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou 
aplikaci, prostřednictvím které si lze ově-
řit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník 
vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. 
Tato aplikace je dostupná na webové adrese:  
www.dokonceteregistraci.cz

Libor Blabla
vedoucí odboru dopravy MěÚ Telč

Sdělení odboru dopravy

Schváleno hospodaření města v roce 2014
Za účasti všech zastupitelů se v pondělí 27. 
dubna konalo v Konírně zámku 4. zasedá-
ní zastupitelstva města. V úvodu byly vše-
mi hlasy schváleny tři důležité dokumenty 
za loňský rok: závěrečný účet města, zprá-
va o výsledku přezkoumání hospodaření 
a účetní uzávěrka města. Zastupitelé ta-
ké jednomyslně schválili zápůjčku ve vý-
ši 2 mil. Kč městské společnosti Služby 
Telč na zakoupení nemovitosti bývalé tis-
kárny na Starém Městě. O důvodech té-
to majetkové transakce informovaly TL 
v dubnovém vydání. V dalších bodech za-
stupitelé schválili administrativní kroky 
pro zateplení Domu s pečovatelskou služ-
bou ve Špitální ulici a rozdělení finančních 
příspěvků na opravy nemovitých kultur-
ních památek z Programu regenerace MPR 
a MPZ. Obsáhlou rozpravu si pak vyžádala 
žádost společnosti PDT, která je nájemcem 
Panského dvora a provádí jeho rekonstruk-
ci, o změnu nájemní smlouvy, spočívají-
cí v rozšíření možností zajistit splnění po-
vinností nájemce vůči pronajímateli nejen 
formou bankovní záruky, složení příslušné 
finanční částky do advokátní úschovy, ale 

4. zasedání zastupitelstva města

nově i formou finanční záruky, kterou by 
poskytla společnost Investmanagement, 
s.r.o. O složitosti celé záležitosti svědčí to, 
že zastupitel Radek Doležal navrhl v závě-
ru rozpravy pro tento bod jmenovité hla-
sování. V tom poté 16 zastupitelů navrho-
vané usnesení schválilo, proti byli Radek 
Doležal, Pavel Dvořák a Jiří Pykal, zdr-
želi se Jan Heralecký a Bohumil Norek. 
Ve všeobecné rozpravě zazněla mj. infor-
mace místostarosty Pavla Komína k čiště-
ní Telčského potoka a vybagrované zemi-
ně. Pokud v ní nebudou zjištěny škodlivé 
látky, bude rozhrnuta na přilehlých pozem-
cích. Zastupitel Bedřich Burian upozor-
nil na potřebu řešení kanalizačních vpustí 
v Seminářské ulici a Miloš Novák vzne-
sl dotaz na nezbytné úpravy inženýrských 
sítí a komunikací v okolí náměstí Hrdinů. 
Po informaci starosty o dražebních vyhláš-
kách pro tři pozemky u Parního mlýna za-
stupitelé rozhodli, že se město zmíněné 
dražby zúčastní.
Oficiální zápis z jednání zastupitelstva na-
jdete na http://www.telc.eu/ 

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Platby za komunální 
odpad
Upozorňujeme občany na povinnost uhra-
dit do 30. 6. 2015 platbu za komunální od-
pad. Při bezhotovostní platbě převodem 
z účtu, je třeba dávat pozor na správné za-
dání variabilního symbolu, aby byla platba 
„napárovaná“ ke správnému plátci. Varia-
bilní symbol zjistíte buď na složence nebo 
na webových stránkách města www.telc.eu 
(aktuality – místní poplatky), kde si můžete 
zkontrolovat i jednotlivé platby. Poplatek 
je možné platit také platební kartou přímo 
na pokladně MěÚ č.p. 70 nebo na pokladně 
v budově Na Sádkách.

Ing. Lenka Komůrková
vedoucí finančního odboru MěÚ Telč

Zasedání 
zastupitelstva

města
22. června od 16 hodin 

v Konírně Státního zámku Telč
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Město loni dobře hospodařilo
Přebytek ve výši 15,4 milionů korun. To je 
asi to nejpodstatnější číslo ze Závěrečné-
ho účtu města za rok 2014, který na svém 
posledním zasedání projednali zastupitelé. 
A dále pak fakt, že závěr z přezkumu hos-
podaření, který prováděli pracovníci kraj-
ského úřadu, zní „bez vad a nedostatků“. 
Jinými slovy lze tedy konstatovat, že měs-
to loni hospodařilo velmi dobře.
Nechci vás unavovat změtí čísel. Kdo 
má zájem, najde kompletní dokument 
na webových stránkách. Jen bych chtěl 
zmínit několik potěšitelných faktů. Po ně-

kolika letech se konečně opět zvýšil příjem 
z daní. Doufejme, že za to může rostoucí 
ekonomika. Bohužel ale začátek letošního 
roku tomu zatím neodpovídá. Daří se nám 
snižovat úvěrové zatížení, takže v ukaza-
telích ekonomického zdraví města jsme 
ve velmi pozitivních číslech. A opět jsme 
byli úspěšní v získávání dotací. V loň-
ském roce jsme v Telči realizovali inves-
tice za téměř 85 milionů korun. A větši-
nu s podporou dotací. Vzhledem k tomu, 
že řada těchto akcí byla předfinancována 
a jsou dokončeny, můžeme letos do roz-
počtu počítat i s proplacenými dotacemi 
za tyto projekty. Kromě dalších splátek 
úvěrů tak zbude třeba na další investice. 
Připravujeme nové projekty
Právě přebytek z loňského roku umožnil 
zastupitelům přesunout část peněz na pří-

Radosti a starosti telčského starosty
pravu nových projektů, které by bylo mož-
né financovat v dalším období z evrop-
ských peněz. Stěžejní pro nás bude tzv. 
Integrovaný regionální operační program, 
který nahradí pro nás tak úspěšný ROP. 
Rozdíl je ale bohužel ten, že možností jak 
ho využít bude podstatně méně a bude ad-
ministrován centrálně. Bohužel zase pla-
tí pro nás typické – rušíme, co fungovalo, 
vymýšlíme zase něco nového a opět máme 
velké zpoždění. Rok a půl po zahájení no-
vého období je to nepochopitelné…
Nicméně alespoň základní rámce progra-
mu známy jsou, takže něco připravit mů-

žeme. Bohužel už nebude možné inves-
tovat do veřejných prostranství, evropské 
peníze nedostaneme na domov pro senio-
ry, na hřiště ani na dopravní infrastruktu-
ru. A i investice do škol jsou velmi ome-
zené. Takže co nám zbývá? Díky tomu, 
že je Telč v seznamu UNESCO, budeme 
moci využít peníze na památkové objek-
ty. Vrátíme se tedy k projektům moder-
nizace ZUŠ s vedlejší budovou a objektu 
DDM, na které již máme částečné studie. 
A možná se dostane i na radnici anebo 
střechu věže sv. Ducha. V programu jsou 
finance na vybudování cyklostezek a rádi 
bychom investovali i do oblasti sociálního  
bydlení a služeb.
Podmínkou úspěšné žádosti je ale dobře 
zpracovaná projektová dokumentace. I pro-
to bylo částí peněz ze zůstatku posíleno 

právě projektování. A když už jsem u pro-
jektování, určitě se nezastaví ani práce 
na ulicích. Nyní se projektuje celková re-
konstrukce ulic Tyršova, Mládkova, náměs-
tí Hrdinů a také chodníky v Jihlavské ulici. 
A jedna dobrá zpráva nakonec. Uspěli jsme 
se žádostí na dokončení chodníku v ulici 
Třebíčská směrem od křižovatky k Tescu. 
A chtěli bychom v rámci této akce dokončit 
i chodník k ulici Jiráskova. Pevně věřím, že 
se nám to letos podaří.
Pojďte řešit bývalý zimák
Co kdybyste se na chvíli stali projektan-
ty nebo architekty a zkusili městu pomo-
ci hledat využití areálu bývalého zimní-
ho stadionu? V souvislosti se zahájením 
stavby toho nového je na to nyní ta správ-
ná doba. Významná plocha v sousedství 
centra města určitě nabízí řadu možnos-
tí. Sportovní a rekreační aktivity, doprav-
ní hřiště, parkování pro náměstí, veřejná 
zeleň propojená s parkem atd. A pak také 
využití dvou budov. Mají se zrekonstru-
ovat pro uvedené aktivity, anebo zbourat 
a plochy po nich využít jinak? To všechno 
a řada dalších nápadů a myšlenek již ko-
luje po městě. A proto se na vás obracím 
s nabídkou zapojit se do řešení tohoto are-
álu. Na webu města na adrese www.telc.
eu/zimak nebo na Informačním centru na-
jdete plánek řešené lokality s technickými 
údaji. Pokud chcete svým nápadem přispět 
k jeho znovuoživení, máte dvě možnosti. 
Buď odevzdáte svůj podnět na papíře v In-
formačním centru na radnici anebo ho po-
šlete elektronicky na adresu zimak@telc.
eu. A to v termínu do konce června. Jedi-
nou podmínkou pro přijetí vašeho návrhu 
je uvedení jména a adresy zpracovatele ná-
vrhu. Třeba proto, aby se s vámi váš ná-
vrh dal dále rozpracovávat. Následně bu-
dou všechny podněty vyhodnoceny a bude 
z nich zpracována předběžná studie. Před-
pokládám, že v září by mohla být studie 
zveřejněna a následně k ní proběhne i ve-
řejné projednání.
Věžní hodiny osiřely
Myslím, že není návštěvníka města, kte-
rý by nezvedl hlavu k dominantě našeho 
centra – věži svatého Ducha. A při té pří-
ležitosti si nezkontroloval přesný čas pro-
střednictvím věžních hodin. Čas je možná 
jedinou spravedlivou veličinou, je ale i ne-
úprosný. A tak zatímco rafičky věžních ho-
din běží dál, čas pana Koubíka, který se 
o ně dlouhá léta nezištně staral, bohužel 
vypršel. Věřím, že si na něho při pohle-
du na věžní hodiny vždycky vzpomeneme. 
Určitě si to zaslouží. 

Roman Fabeš

Rekonstrukce části Panského dvora ve Slavatovské ulici finišuje.                Foto: Ilona Jeníčková
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A to navíc v kouzelných telčských kuli-
sách. Podrobnosti o této jedinečné příle-
žitosti najdete v tomto čísle v rozhovo-
ru právě s Danem Svátkem. A ještě bych 
vás rád pozval na bohatý doprovodný pro-
gram. Ten najdete v tomto čísle i na plaká-
tech. Tak jenom krátká upoutávka. Ve čtvr-
tek k atmosféře festivalu přispějí svými 
pracemi a vystoupeními žáci a studen-
ti zušky a gymnázia, ale také jihlavských 
grafických škol. V pátek určitě zajděte 
do Galerie Hasičský dům na setkání s vý-
znamnými hosty festivalu Galinou, Miche-
lem a Petrem Fleischmannovými. A v so-
botu odpoledne by se na pódiu na náměstí 
měli objevit třeba Miroslav Táborský, 
Markéta Hrubešová, Josef Klíma nebo Lu-
káš Pavlásek. A to vše doprovodí svým vy-
stoupením Jana Koubková. Doufám, že mi 
dáte za pravdu, že to je docela lákavá na-
bídka. Tak ji zkuste využít a i vy se staňte 
festivalovými hosty.

Roman Fabeš

Dojde k setkání generací
Dokončení ze str. 1

V neděli 7. června připravil Státní zámek Telč od 10 hodin v celém areálu včetně parku 
Pohádkový den pro děti. Podle kastelána Bohumila Norka bude plný zábavy nejen pro dě-
ti, ale i jejich rodiče. Všichni budou moci absolvovat pohádkovou cestu zámeckou zahra-
dou a parkem, kterou je budou provázet pohádkové postavy. I vše ostatní bude pohádkové. 
Od fotokostymérny, ve které se bude možné vyfotografovat v dobovém kostýmu a účesu, 
až po divadelní představení, kavárnu a řemeslný trh na spodním nádvoří.            Podle TZ

Pohádková neděle na zámku

Po celou letošní sezónu, až do 3. ledna 
příštího roku, je v Zámecké galerii telčské-
ho zámku unikátní výstava zachycující his-
torii stolních her a stavebnic. Vedení zámku 
ji připravilo ve spolupráci se soukromým 
Muzeem hraček Miroslavy Pecháčkové 
v Rychnově nad Kněžnou. Další exponáty 
na výstavu zapůjčily zámky z Náměště nad 
Oslavou, Hrádku u Nechanic a Vizovic. 
Mezi exponáty nechybí ani hry z telčského 
zámeckého depozitáře.
Co na výstavě, která zaplnila celou galerii, 
uvidíte? Nejen nejstarší stolní hry a staveb-
nice, ale i ty současné. Prostě od revoluč-
ního dřevěného ARCHIMÉDA z počátku 
20. století až po současného MERKURA. 
Možná vás překvapí dlouhá historie kostek 
puzzle nebo zajímavé náměty stolních her. 
Od MONOPOLŮ, hry prarodičů součas-
ných dětí, až po OBRANU VLASTI z prv-
ní poloviny minulého století. Šťastným ná-
padem je pak herna v poslední místnosti 
galerie, na jejíž výzdobě se podílely děti 
z Mateřské školy v Krahulčí pod vedením 
učitelek Martiny Coufalové a Emílie Mi-
sařové. Zámecká galerie je otevřena každý 
den mimo pondělí od 10 hodin, v červenci 
od 9 hodin.                                    Podle TZ

Pojďte si hrát
Zámecká galerie:

Opět bychom měli uvítat nestora českého filmu Vojtěcha Jasného.       Foto: Ilona Jeníčková

 Foto: Ilona Jeníčková
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Foto: Ilona Jeníčková

Odpadové novinky
Co je nového s odpady v Telči? Pracov-
ní skupina pro přípravu nového systému 
nakládání s odpady se pravidelně schází 
a rozšířila se o zástupce Mikroregionu Tel-
čsko. Máme také již první úspěch, městu 
se podařilo získat dotaci z Fondu Vysoči-
ny na osvětu k odpadovému hospodářství 
- besedy na školách i pro veřejnost, infor-
mační letáky a tematické webové stránky. 
Ač se to nezdá, tak dle zkušeností z jiných 
měst je důkladné vysvětlování a motivace 
pro snižování produkce odpadu zcela zá-
sadní. Při prognóze budoucího vývoje cen 
skládkování a spalování odpadů není jiné 
cesty, než nechat naše popelnice na směs-
ný komunální odpad „vyhladovět“, pokud 
chceme poplatky za odpad udržet na uzdě. 
Dále je podána dotační žádost do Operač-
ního programu životní prostředí na poříze-
ní nádob na oddělený sběr papíru, plastu 
a bioodpadu, kompostéry, software a třídí-
cí tašky. O program je ze strany obcí vel-
ký zájem, proto v tak velké konkurenci na-
pjatě očekáváme výsledek vyhodnocování 
žádostí. Na prahu léta je aktuální zejména 
bioodpad, jehož produkce na zahrádkách 
i v kuchyních v tomto období narůstá. Dle 
zákona se většina sběrných hnízd dovyba-
vila hnědými popelnicemi na BIO. Je jich 
už 43 a v případě zájmu lze je ještě při-
dat. V žádném případě to však nezname-
ná, že by se měl nyní bioodpad přesunout 
ze zahradních kompostérů do hnědých po-
pelnic! To by šlo naprosto proti snaze sni-
žovat produkci odpadů. Nejenže by biood-
pad najednou „vylítl ve statistice“ (protože 
dříve byl jen v kompostérech), ale také by 
městu zbytečně narostly náklady na je-
ho likvidaci. Hnědé popelnice jsou urče-
né především pro kuchyňské odpady z do-
mácností, které kompostér nemají. Každý 
zahrádkář ví, že nejlepší hnojivo je vlast-
ní kompost, proto: „Lidé, kompostujte, za-
hrádka se vám odmění!“ Pro větve apod. 
samozřejmě zůstávají zavedené mobilní 
svozy či možnost dovozu do areálu Služeb 
Telč ve Slavatovské ulici.

Jiří Pykal, zastupitel

Představovat obřadní síň hřbitova v Lip-
kách je pro všechny čtenáře TL zbytečné. 
I když občas ještě říkáme „nový“ hřbitov, 
od zahájení jeho stavby uplynulo dlouhých 
40 roků. A tak není divu, že dílo význam-
ného českého architekta Bohumila Fanty 
(1942 - 2011), a především mnoha míst-
ních brigádníků, poznamenal čas. A ne-
musím ani připomínat kvalitu tehdejších 
materiálů a technologii vytápění. Proto 
v posledních měsících prošel objekt roz-
sáhlou rekonstrukcí za více než 2,5 mil. Kč. 
Potěšitelné je, že jsme na ni získali 90% 
dotaci ze Státního fondu životního prostře-

Bylo, je a bude v Telči  
dí. Za tuto nemalou částku byla obřadní 
síň celá zateplena (obvod i strop), dočka-
la se kompletní výměny oken a dveří a no-
vé střešní krytiny. Součástí rekonstrukce je 
také odvlhčení objektu ze strany od Lipek, 
obnova okapových chodníků, předláždění 
a oprava obou vstupů a změna vytápění. 
Dodavatelem stavebních prací je Jemnic-
ká Stavba, a.s., vytápění pak telčská firma 
Elektroinstalace Jiří Mikeš. Zateplením 
a změnou topného systému by mělo dojít 
k více než 50% úspoře nákladů na vytápě-
ní, které dosahovaly až 230 tis. Kč za rok.    

Pavel Komín

ZO ČZS v Telči

Prodej 
zahrádkářských 

přebytků
každou sobotu od 7 hodin

Dům zahrádkářů 
U Horní brány

Místostarosta informuje

Současně se složenkami na úhradu da-
ně z nemovitých věcí za rok 2015 obdr-
želi letos poplatníci i leták s informacemi 
o možnosti placení této daně prostřednic-
tvím soustředěné inkasní platby obyva-
telstva (SIPO). Tuto možnost nabízí Fi-
nanční správa poplatníkům počínaje 
rokem 2016. Formulář „Oznámení o pla-
cení daně z nemovitých věcí prostřednic-
tvím SIPO“, který zmíněný leták obsahu-

Daň z nemovitých věcí přes SIPO  
je, vyplní zájemce o tuto službu a odevzdá 
ho nejpozději do 31. ledna 2016 svému 
místně a věcně příslušenému správci da-
ně. V roce 2016 a dál už bude jeho daňová 
povinnost automaticky hrazena prostřed-
nictvím SIPO. Podmínky placení daně 
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 
a veškeré další informace k tomuto pro-
jektu naleznete na www.financnisprava.cz 
v sekci Daně a pojistné.              Podle TZ

Sdělení Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

Novela zákona o odpadech platná od za-
čátku roku 2015 přinesla obcím povin-
nost, aby vedle již zavedeného třídě-
ní nebezpečných odpadů, papíru, plastů 
a skla zajistily také prostor pro ukládání 
kovů a biologicky rozložitelných odpa-
dů. Proto se od 1. dubna letošního roku 
v našem městě dovybavují sběrná místa 

Nově na biologicky rozložitelné odpady  
hnědými popelnicemi o obsahu 240 l ur-
čené ke sběru biologicky rozložitelného 
odpadu (BRO). Na webových stránkách 
www.telc.eu najdete mapu umístění ná-
dob na BRO a aktualizovaný Sběrový ka-
lendář na rok 2015. 

Ing. Věra Marečková
odbor rozvoje MěÚ Telč 
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Policie ČR Telč informuje
Tragická dopravní nehoda
V sobotu 9. května krátce po osmnácté ho-
dině došlo v Radkově k tragické doprav-
ní nehodě. Šestapadesátiletá řidička Škody 
Felicie z dosud nezjištěných příčin vyjela 
s vozidlem do protisměru a narazila přední 
částí automobilu do stromu. Při nehodě utr-
pěla řidička těžká zranění, kterým na místě 
podlehla. Ve vozidle společně s ženou ces-
tovaly dvě nezletilé děti, které zdravotníci 
převezli na ošetření do jihlavské nemocni-
ce. Policisté místo tragické nehody ohle-
dali a zadokumentovali. Na základě prvot-
ního šetření zjistili, že žena v době nehody 
nebyla připoutána bezpečnostním pásem.
Alfa Romeo není trezor
Policisté pátrají po pachateli, který se 
v Knínicích vloupal v noci ze 14. na 15 
dubna do automobilu Alfa Romeo. Odci-
zil z něj autorádio, longboard a další věci. 

Krádeží způsobil pachatel škodu necelých 
5 tis. Kč.
Pytlák Na Pasekách v Býkovci 
Policisté pátrají po pachateli, který v ka-
tastru Býkovce nelegálně zastřelil na po-
čátku května dvouletého zdravého srnce 
šesteráka. Stalo se to navíc v době hájení. 
Zastřelením zvířete vznikla škoda přibliž-
ně dvacet tisíc korun.
Alkohol nepatří ani za řídítka 
kola
V neděli 10. května před půlnocí nezvládl 
čtyřiadvacetiletý cyklista v Krahulčí zatáč-
ku a havaroval. Při nehodě se vážně zra-
nil a byl převezen do jihlavské nemocnice, 
kde byl hospitalizován. Policisté provedli 
u cyklisty dechovou zkoušku, při které mu 
naměřili 1,28 promile alkoholu.

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

Hasičské zprávy
Hasiči z telčské stanice HZS Kraje Vysoči-
na zasahovali v posledních dvou měsících 
u 33 událostí. Více než polovina z nich by-
ly technické pomoci. Z osmi požárů, ke kte-
rým v tomto období došlo, byl největší 
v masozávodě v Krahulčí. Při požáru vý-
robní haly ve Staré Říši zasahovali společně 
s jednotkami ze Staré Říše, Dlouhé Brtni-
ce a Nové Říše. Dále zasahovali při požá-
ru traktoru v Jihlávce a při požáru stodoly, 
který se rozšířil na půdu rodinného domu 
v Nové Říši. Zásah hasičů si vyžádaly také 
dvě dopravní nehody. U Myslůvky se obe-
šla bez zranění, v Radkově došlo ke smrtel-
nému zranění řidičky. Hasiči rovněž pro-
vedli cvičení na dopravní nehodu vozidla 
převážejícího zdroj ionizujícího záření.

Npor. Mgr. Jiří Fišara
velitel stanice Telč

Radkov 9. května. Nehoda s tragickým koncem.                                                  Foto: PČR

Jen tři stálé půjčovny jízdních kol na Vy-
sočině mají zatím České dráhy. S deseti 
koly pro dospělé a jedním dětským kolem 
je ta v Telči největší. Další půjčovny na-
jdou zájemci ještě v Novém Městě na Mo-
ravě a ve Světlé nad Sázavou. V dalších 
14 stanicích si zájemci o cykloturistiku 
spojenou s cestováním po železnici musí 
zapůjčení kol dopředu domluvit. Ty Tel-
či nejbližší jsou v Horní Cerekvi, Jihlavě 
a v Jindřichově Hradci. Kola zapůjčená 

S kolem ČD z Telče  
v půjčovnách ČD lze po tratích na Vyso-
čině přepravovat bezplatně. Zapůjčení ko-
la je snadné a cenově výhodné. Je potřeba 
mít u sebe dva platné osobní průkazy, slo-
žit kauci a uzavřít nájemní smlouvu. Kau-
ci cestující dostanou zpět po vrácení kola. 
Kola si lze zarezervovat i elektronickou 
cestou na stránkách www.pujcovnykol.
cz/vysocina. Veškeré informace o půjčov-
nách i přepravě kol ve vlacích ČD najdete 
na www.cd.cz/cdbike.                Podle TZ

Farmářský trh
v Telči

sobota 20. června
od 9 do 16 hodin

náměstí Zachariáše z Hradce 
Pořadatelé pro vás připravili:

● mléčné výrobky a sýry ● regionální 
pivo ● uzeniny ● domácí oplatky ● 

sušené ovoce ●  pečivo ● med a medo-
vinu ● koření ● výrobky z rakytníku ● 
zeleninu ● sazenice ● produkty zdravé 

výživy ● přírodní kosmetiku

Kontakt na pořadatele:
722 499 299

farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikrore gionu Telčsko, 

Město Telč

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 22. 6. IV. 24. 6.
III. 23. 6. V. 25. 6.

Vysvětlivky: I – Staré Město – křižovatka 
ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 28. říj-
na u lávky přes Svatojánský potok, III – Po-
dolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíčko-
va u viaduktu, IV – Štěpnice I. – křižovatka 
ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice 
II. – u garáží

HZS Kraje Vysočina

Stanice Telč
Luční 586

telefon: 950 272 110, 774 150 363
jiri.fisara@hasici-vysocina.cz
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Máte rádi film? Chcete poznat profesi-
onální tvůrce a známe herce a herečky? 
Chcete se zúčastnit natáčení hraného fil-
mu? Více o filmovém workshopu na 

http://fwt.art-illusion.cz

Arts&film Telč 2015
11. - 13. června

XI. EVROPSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL O UMĚNÍ

Čtvrtek 11. 6.
Základní umělecká škola, Konírna Státní zámek Telč
Po celé tři dny festivalu Arts&film bude probíhat filmový workshop pro všechny 
filmové nadšence. http://fwt.art-illusion.cz/

Náměstí Zachariáše z Hradce
16:00 - 16:30 Slavnostní fanfáry, trubači Telče a Dačic, vedoucí Evžen Mašát

Radnice
16:30  „Transfúze“
Vernisáž výstavy studentů GOB a SOŠ Telč, vystoupení studentů GOB a SOŠ

Základní umělecká škola
17:00  „Transfúze“
Vernisáž výstavy studentů SUŠG a VOŠG Jihlava

Náměstí Zachariáše z Hradce
18:00 - 19:00 South Snow Fish, koncert studentů SUŠG a VOŠG Jihlava

Pátek 12. 6.
Galerie Hasičský dům, radnice
10:00 - 16:00 Projekce soutěžních filmů Arts&film

Galerie Hasičský dům
16:00 - 17:00 GALINA Fleischmannová Obrazy
Provedení výstavou s autorkou, českou akademickou malířkou Galinou Fleischman-
novou, setkání s Michelem a Petrem Fleischmannovými a s hudebním doprovodem 
Jiřího Šlupky Svěráka

Náměstí Zachariáše z Hradce
14:00 - 18:30 Prezentace města Telče, Regionu Renesance, Mikroregionu 
Telčsko, České inspirace a Českého dědictví UNESCO
Zábavné odpoledne pro děti s Českou inspirací

17:00 - 18:30 Jan Smigmator&Swinging Q
Koncertní program věnovaný 100. výročí narození swingového krále Franka Sinatry. 
Jan Smigmator - zpěv, průvodní slovo, Vladimír Strnad - piano, Jan Greifoner 
- kontrabas, Ondřej Sluka - bicí, Markéta Smejkalová - saxofony
Slavnostní přípitek zástupců měst České inspirace k 20. výročí založení

Sobota 13. 6.
Galerie Hasičský dům, radnice
10:00 - 16:00 Projekce soutěžních filmů Arts&film

Náměstí Zachariáše z Hradce
12:00 - 16:30 Beseda s filmovými herci a tvůrci
Režisér Dan Svátek zpovídá své filmové kolegy. Během odpoledne doplní besedu 
jazzová zpěvačka Jana Koubková se svou kapelou Smrt standardizmu.

12:00 - 16:30 Prezentace a zábavné odpoledne pro děti s Českou inspirací
Vyhlášení vítěze nekonečné soutěže s Českou inspirací

Konírna Státního zámku v Telči
16:30  Promítání filmu „Každý může být Woody Allen“, který se natočí
  během workshopu

Filmová škola 
pro každého
Jak informujeme na jiném místě, součástí le-
tošního filmového festivalu Arts&film bude 
od 11. do 13. června filmový workshop pro 
všechny milovníky filmu. Jeho hlavního po-
řadatele, Dana Svátka, jsme se zeptali:
Pro koho je hlavně tato novinka festiva-
lu určena?
Na workshop se může přihlásit prakticky 
každý, koho zajímá film, chtěl by poznat zá-
kulisí natáčení a poznat zajímavé lidi z fil-
mového prostředí. Nejen tvůrce, ale i herce 
nebo třeba filmové producenty a distributory.
Můžete prozradit, s jakými osobnostmi 
světa filmu se účastníci setkají?
Přijede například scénárista a investiga-
tivní novinář Josef Klíma, spisovatel Josef 
Formánek, filmový střihač Alois Fišárek 
a z herců třeba Markéta Hrubešová, Miro-
slav Táborský či komik a moderátor Lukáš 
Pavlásek. A lákáme samozřejmě další a dal-
ší, záleží však především na jejich časových 
možnostech.
Můžeme očekávat i nějaké „našince“?
Určitě se účastníci této filmové školy mo-
hou těšit na akademického malíře a zároveň 
filmového architekta Ivo Návrata, na scé-
náristu a dramaturga Honzu Coufala, na ka-
meramany Štěpána Bendu a Tomáše Drdác-
kého anebo třeba i na mne. Obyvatelé Telče 
přijdou nejvíce do kontaktu s Luckou Nor-
kovou, která má produkci celého worksho-
pu na starost.
Otázka laika. Co by měl zájemce o work-
shop, než se přihlásí, znát?
Měl by ho film hlavně bavit. Jinak naopak 
může očekávat, že se dozví spoustu zajíma-
vých věcí - od námětu filmu, přes scénář, 
obsazení či například hledání a stavění lo-
kací, ve kterých se film natáčí. Druhý den 
pak budeme natáčet s profesionálními filma-
ři a herci. Účastník tak bude mít jedinečnou 
možnost být přímo u toho. Nahlédne tak-
zvaně pod pokličku, pod níž se vaří a vzniká 
„filmová polévka“. Pozná různé ingredien-
ce a „kuchařské triky“. A poslední den zjis-
tí, nejen jak se film okoření v podobě střihu 
a ozvučení, ale například i to, jak se servíru-
je – tedy to, jak se distribuuje, prodává, na-
bízí na festivaly a podobně.
Kde se mohou zájemci přihlásit?
Všechny potřebné informace včetně re-
gistrace najdou na fwt.art-illusion.cz nebo 
na Facebooku.                                           /z/
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V sobotu 4. července se na náměstí Zacha-
riáše z Hradce uskuteční v rámci sportovně 
- hudební akce BMXtreme fest Mistrov-
ství České republiky v BMX minirampě! 
Slovo minirampa je pro obří mobilní ram-
pu o půdorysu 7,5 x 21 m téměř nepatřič-
né. Můžete se proto těšit na jedinečnou 
show v podání nejlepších BMX jezdců 
nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. 
Na náměstí se utkají v kategoriích amateur 
a pro. Sportovní program festivalu je volně 
přístupný. Minulé ročníky, které se konaly 
v prostoru zimního stadionu u Lannerova 
domu, navštívilo kolem 1000 diváků. Spo-

Létající kola na náměstí  
jení atraktivní podívané s telčským náměs-
tím slibuje nový návštěvnický rekord. Ne-
dílnou součástí akce je i hudební program, 
který se letos odehraje ve dvou klubech. 
Startuje již v pátek 3. července v Mexx 
clubu v Masarykově ulici, kde vystoupí 
Paulie Garand & Kenny Rough, DJ Wich 
a další DJs. V sobotu v klubu Prostor v or-
lovně proběhnou vystoupení kapel a DJů. 
Můžete se těšit na rozmanitý výběr inter-
pretů napříč hudebními žánry. Vstupen-
ky na večerní koncerty si můžete zakou-
pit v předprodeji. Více informací naleznete  
na www.bmxtreme.cz.       Roman Čermák

BMXtreme fest a Mistrovství ČR v BMX minirampě

Krahulčí má nový 
zpravodaj
V květnu vyšlo letošní první číslo Obec-
ního zpravodaje Krahulčí. Čtenář v něm 
najde obsáhlou stať starosty Pavla Líbala 
k modernímu systému nakládání s odpa-
dy, který od listopadu loňského roku v Kra-
hulčí zavedli. Zpravodaj také připomí-
ná úspěšnou reprezentaci obce družstvem 
sboru dobrovolných hasičů v požárním 
útoku a sportu. Mateřská škola informuje 
o vystoupení folklorního souboru Krahulá-
ček, předškolní přípravě dětí před vstupem 
do základní školy a také o zavedení netra-
diční výuky angličtiny ve starší třídě.

Tabor nebyl Tábor
Nechtěného omylu jsme se dopustili v mi-
nulém čísle, když jsme informovali o bene-
fičním divadelním představení Naše měs-
tečko 22. května v Konírně zámku. Jeho 
aktéry nebyli, jak jsme uvedli, herci z Tá-
bora, ale z pražské školy sociálního umění 
Akademie Tabor. Vedle omluvy nás chyba 
přivedla také k tomu, abychom upozornili 
na stránky školy http://www.akademieta-
bor.cz/, kde se o ní dozvíte více.

Velká Lhota: 
koncert při svíčkách
V sobotu 13. června se od 21 hodin usku-
teční v horním kostele Evangelického 
tolerančního areálu ve Velké Lhotě již 
tradiční večerní koncert při svíčkách. Za-
zpívá domácí sbor Festivia Chorus. Jako 
hosté vystoupí trumpetisté Antonín Anděl 
a Kateřina Denková ze ZUŠ Dačice, žáci 
Evžena Mašáta. Podle TZ

Telčská nostalgie
Pod tímto názvem se v Telči uskuteční 19. 
a 20. června setkání alergologů a klinických 
imunologů, organizované Českou společ-
ností alergologie a klinické imunologie. Cel-
kem 13krát se setkali lékaři tohoto oboru 
vždy v červnu v Telči a Krahulčí na odborné 
konferenci, naposledy vloni. Je sice pravda, 
že všechno musí jednou skončit, ale alergo-
logové se s tím v případě této velmi oblíbené 
akce nechtěli smířit, Telč se už pro ně stala 
srdeční záležitostí. Takže nakonec přemluvi-
li hlavního organizátora doc. Víta Petrů a ten 
se postaral o to, aby i letos, sice v menším 
rozsahu než dříve, se alergologická konfe-
rence uskutečnila. Přednášky se budou konat 
v sobotu 20. června na Gymnáziu O. Březi-
ny. Oficiální zahájení je v pátek 19. června 
v 18 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého 
koncertem telčského sboru Santini. Po něm 
bude následovat přednáška Mgr. Marka O. 
Váchy s názvem „Kdo je člověk?“ (Darwi-
nova teorie z pohledu vědy a víry). Úvodní 
část programu je volně přístupná. Pořadatelé 
na ni zvou všechny zájemce.            Vít Petrů

Lékařská konference

Vaří celé Česko. I TL
Archeolog telčského památkového ústa-
vu Pavel Macků, jehož přednáška o vaření 
ve středověku se před časem setkala s mi-
mořádným ohlasem, připravil pro čtenáře 
TL další recept. K nejčastějším pokrmům 
ve středověku patřily kaše a polévkové vý-
vary, zajídané pečivem či plackami. Kaše se 
připravovaly nasladko či naslano a používa-
lo se do nich nahrubo nadrcené obilí či luš-
těniny, které se přes noc namočily do vody 
či mléka. Druhý den se zpracovaly a upravi-
ly dle chuti. Sváteční pokrm se pak obarvoval 
např. šafránem na žluto, malinami a brusin-
kami na červeno atd. Dnešní recept je variací 
na lepší kaši. Jednotlivé ingredience můžete 
obměňovat (kroupy, hrách, oříšky, byliny…):
Jáhlový nákyp s tvarohem
Budete potřebovat: 100 g jáhel, 1 l mléka, 
1 měkký tvaroh, 2 vejce, 3 lžíce oleje, 4-5 
lžic rozpuštěného medu, rozinky, skořici, 
muškátový květ, šafrán.
Čisté jáhly uvaříme v mléce a scedíme je. 
Necháme vychladnout a přimícháme tva-
roh, olej, vejce, med, rozinky a oříšky. Podle 
chuti okořeníme. Směs urovnáme do vyma-
zané zapékací mísy a zapečeme v troubě. 
Jídlo je optimální ke snídani a k odpolední 
svačině (dnes ke kávě či čaji). Budete-li ka-
ši připravovat ke snídani, doporučuji serví-
rovat se sklenicí mléka. Dobrou chuť!

Jak se stravovali naši předci

Mikroregion Telčsko
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč
567 223 235 ● telcsko@telcsko.cz

http://www.telcsko.cz/
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VETERÁNSKÁ REVUE BYLA 9. KVĚTNA TRADIČNÍ. Opět velký zájem několika ti-
síc nadšených návštěvníků o krásné automobily a motocykly, bohatý kulturní program, 
repríza závodu Mezi dvěma branami, obětaví pořadatelé... A opět velké množství ne-
vstřícných majitelů současných dopravních prostředků parkujících, spíš překážejících, 
na náměstí. 

FOLKLOR V MÁJI 16. KVĚTNA PŘE-
KVAPIL. Temperamentem členek souboru 
Močenčanka z Močenoku. Ten k nám za-
vítal díky partnerství se slovenskou Šaľou. 
Tleskalo se ale i ostatním vystupujícím.

Jiří Mátl a Jan Wimmer. Hlavní protago-
nisté vydařeného květnového víkendu. 

Dračí lodě 2015
sobota 25. července
Uzavřený FUN závod týmů 

z Regionu Renesance 
na Štěpnickém rybníku v Telči. 
Přihlášky na telcsko@telcsko.cz  

nebo na 778 412 690. Více na str. 18 
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Kde je doma Javořice? Divná otázka. Nejvyšší horu - kopec Vysoči-
ny považují za „svou“ v Řásné, stejně jako ve Světlé. Nevadí, že první 
obec leží v Kraji Vysočina, druhá v Jihočeském kraji. Stejně se k ní hlá-
sí Telč i Počátky. Internetová stránka Vysočina - Pod Javořicí zahrnuje 
i Dačice... Ale kde je Javořice skutečně „doma“? Určitě to je v Klatov-
ci. Pokud do něj přijíždíte od Studené, máte pocit, že je za nejbližší me-
zí... Starosta Klatovce Jaroslav Hembera s tím souhlasí, přestože toto 
sousedství mu zvlášť v zimě přidělalo nemálo vrásek. O zavátých silni-
cích a jejich údržbě, ví v nejvýše položené obci Mikroregionu Telčsko 
své. Není tajemstvím, že právě starosta Hembera přivedl v roce 2002 
Klatovec se sousedními Panskými Dubenkami do správního obvodu 
Telče. A v loňském roce do Mikroregionu Telčsko. Stejně jako před ví-
ce než deseti lety také se svými sousedy, Panskými Dubenkami a Ka-
lištěm. „Že patříme do ,malého okresu´ Telč, považuji stále za výhod-

né. Vyřídíme zde většinu úředních záležitostí snáze než v Jihlavě. Se 
vstupem do Mikroregionu Telčsko jsme ale váhali. Pro vstup nakonec 
rozhodly aktivity mikroregionu, jeho úspěšné projekty a v neposlední 

míře velký zájem předsedy mikroregionu a starosty Telče v jedné oso-
bě Romana Fabeše pomáhat malým obcím s jejich administrativou,“ 
popsal důvody dalšího životního rozhodnutí Klatovce starosta. Další 
plány Klatovce? Muž, který stojí v čele obce již téměř 20 roků, je po-
pisuje velmi pragmaticky: „Udržovat obecní majetek, snažit se o to, 

aby obyvatelé obce drželi pohromadě.“ Ten první cíl pak J. Hembera 
logicky vysvětluje: „Máme funkční kulturní dům, který občas slouží 
i okolním obcím, máme víceúčelovou budovu, ve které sídlí obecní 
úřad a hasičská zbrojnice včetně klubovny. Každý, kdo se stará o star-

Ve stínu Javořice 
ší nemovitost, ví, že to je často náročnější než postavit něco nového. 
A to je případ našich objektů. Oba byly postaveny před devadesátým 
rokem, a tak již větší údržbu potřebují. Právě kulturní dům jsme ne-
dávno rekonstruovali.“ O tom, jak důležité jsou zmíněné dobré vztahy 
obyvatel obce, není asi potřeba nikoho přesvědčovat. V Klatovci, kde 

je zhruba polovina stavení obydlena chalupáři, to pak 
je o to těžší. Ale i zde je starosta Hembera optimista: 
„Vycházíme dobře. Řada z nich se zapojuje do obec-
ních záležitostí a obci pomáhají.“ Na obvyklou otáz-
ku Koho pochválit? slyším tentokrát vedle obvyklé 
odpovědi „naše hasiče“ také jméno předchůdce Jaro-
slava Hembery, pana Jaroslava Havlíka: „Před rokem 

1990 toho udělal pro Klatovec opravdu hodně. To, že máme takovou 
občanskou vybavenost, je jeho zásluha.“ O hasičích pak starosta ví za-
svěceně všechno. Není se čemu divit. Je jedním z nich. „Naše jednotka 
plní pro obec úkoly dané zákonem, máme dvě soutěžní družstva. I to 
veteránské se pravidelně zúčastňuje soutěží v okolí v dálkové dopravě 
vody, mladší pak v požárním útoku. A samozřejmě pomáhají tam, kde 
to je potřeba. „Zajímavosti Klatovce jsem tentokrát zmínil hned v úvo-
du. Nemohou být jiné než sousedství Javořice a jeho nadmořská výš-
ka. Přesto jsem si pro závěr poznamenal hned tři další. Úřední hodiny 

na zdejším obecním úřadu, který jako v každé malé obci reprezentuje 
starosta Hembera, mají v Klatovci v neděli od 10 do 12 hodin. Výjim-
kou jsou státní svátky... A spojení Telč - Klatovec? Nehledejte v něm 
rozmar pana starosty. Již v roce 1536 se stal součástí panství Telč. Bo-
hužel to změnil až rok 1948. A až půjdete příští neděli na fotbalové 
utkání, dobře si všímejte, jak oba brankáři dirigují své týmy. Je velká 
pravděpodobnost, že za několik let budou řídit chod vašich obcí. Před 
časem tak často stáli proti sobě Jaroslav Hembera v brance Sokola 
Javořice a Roman Fabeš v brance SK Telč.                                         /z/

Dnes představujeme: Klatovec

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 6/2015          List MAS Telčsko (52)

Zastupitelstvo obce: Jaroslav Hembera, Ing. Eliška Vacková, 
Václav Dočekal, Miloš Strašík, Ing. Rostislav Štěpán

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Klatovec 1386 704 m n. m. 78
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Mikroregionální střípky

Nová Říše
27. 6. Náměstí ožívá 
14:00 Náměstí v Nové Říši
Třeštice
13. 6. Tradiční fotbalový turnaj 
– Memoriál Ládi Tušera
od 8:00 hod., od 20:00 hod. taneční zábava
14. 6. Poutní mše svatá
Od 10:00 v kapli sv. Antonína
Radkov
6. 6. Dětský den
Od 10:00 hod. ve sportovním areálu
Mrákotín
7. 6. Pohádkový les od 14:00 hodin
12. 6. Posezení na hasičském dvoře 
MS Jasanky
21. 6. Divadlo
KD Mrákotín
Hodice
7. 6. Dětský den od 15:00 hod.
Pořádá: OS Hrad
20. 6. Setkání dechovek
Od 14:00 hodin
27. 6. Turnaj v malé kopané
Od 13:00 hodin
Sedlejov
27. – 28. 6. Soutěž lodních modelářů
Řásná
20. 6. Nohejbalový turnaj dvojic
Dyjice
13. 6. Koncert Dyjice - DALEKKO
Od 20:00 v Kulturním domku
Bohuslavice
13. a 14. 6. Tradiční slavnosti. V sobotu 
večer country zábava - Brtnický Dostavník; 
v neděli odpoledne hraje Pavla Vídeňská.

NOVOŘÍŠSKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA se umístila na druhém místě v soutěži Zlatá jeřabina 2014, kterou každoročně vyhlašuje Kraj 
Vysočina. Kulturní památka na konci Nové Říše směrem na Želetavu, je kompletně opravena. V současné době se připravuje dostav-
ba posledních tří chybějících kapliček. Pro zájemce, kteří se jí chystají navštívit a současně poznat i „naučnou stezku“, která vznik-
la v rámci projektu Cestujeme po Regionu Renesance, je připraven nový propagační materiál – leták, který je provede celou křížo-
vou cestou a seznámí s jednotlivými zastaveními. Do konce roku také probíhá veřejná sbírka na dostavbu kapliček. Kdo máte zájem, 
můžete přispět do připravených pokladniček (v kostele sv. Petra a Pavla a potravinách Flop v Nové Říši) a nebo poslat peníze na  
sbírkový účet: 5100012474/7940. Magda Pojerová                                                                                                         Foto: Archiv MAS

Obce MT šetří náklady 
na elektřinu a plyn
Celkem tři desítky obcí Mikroregionu Telč-
sko nakoupily elektřinu a plyn na příští rok 
na Českomoravské komoditní burze Klad-
no. Díky sloučení poptávky do společného 
objemu přesahujícího 4 tisíce megawattho-
din plynu a 2 tisíce MWh elektřiny pořídily 
energie za výhodnější ceny a v příštím roce 
budou platit za energie o půl milionu korun 
méně. „Společný nákup už třetím rokem or-
ganizuje Mikroregion Telčsko. Díky tomu se 
na burzovní trh, tedy k nízkým cenám ener-
gií, dostanou i obce, které by zde kvůli ma-
lému odběru samy nenakoupily,“ vysvětlil 
předseda mikroregionu Roman Fabeš. Letoš-
ního nákupu energií se vedle města Telč zú-
častnily městysy Mrákotín, Nová Říše, Stará 
Říše a obce Bohuslavice, Dolní Vilímeč, Dy-
jice, Hodice, Hostětice, Jindřichovice, Kos-
telní Myslová, Krahulčí, Krasonice, Lhotka, 
Mysletice, Nevcehle, Olší, Ořechov, Pav-
lov, Radkov, Rozseč, Růžená, Řásná, Říde-
lov, Strachoňovice, Třeštice, Urbanov, Vystr-
čenovice, Zdeňkov, Žatec. „Celkem se jedná 
o 30 z 51 členů mikroregionu,“ upřesnil R. 
Fabeš. Ceny se v příštím roce sníží význam-
ně u všech pořizovaných energií. Nejvíce 
to bude u silové elektřiny v nízkém napětí 
a u plynu v režimu maloodběr, kde ceny me-
ziročně klesnou o 9 procent. Plyn v režimu 
velkoodběr pořídí levněji o 8 procent.       TZ

Novoříšské náměstí 
ožije
V sobotu 27. 6. opět ožije novoříšské ná-
městí. Od 14 hodin se v parku na náměs-
tí uskuteční módní přehlídka modelů dílny 
Stromli a skleněných šperků Jitky Baďuro-
vé, vystoupí jazzová kapela Sebranka z Da-
čic. Děti se mohou těšit na šermířskou po-
hádku. Celé odpoledne pak bude k dispozici 
kavárna v parku. Důležitým bodem dne bu-
de vyhlášení vítězů výtvarné soutěže dětí 
z místní základní školy a výstava fotografií 
novoříšských amatérských fotografů.      mp

Cyklojízda Regionu Renesance
Tématem letošní cyklojízdy 4. a 5. června bude projekt Cestujeme po Regionu Renesance, 
díky kterému se přeznačila část cyklostezek, vznikla naučná stezka a obce získaly turistic-
ké mobiliáře. Přidejte se k nám a pojeďte zmapovat naplnění projektu. Přihlásit se můžete 
na: telcsko@telcsko.cz nebo na tel.: 778 412 690, kde získáte podrobnější informace.     mp

Vzpomínka
Josef Babor a Jaroslav Šťastný. Prv-
ní byl po roce 1990 telčským zastupi-
telem, poté dlouholetým starostou Bo-
rovné, druhý starostou Pavlova. Oba 
pro své obce odvedli spoustu práce 
a stejně tak aktivně se podíleli i na čin-
nosti Mikroregionu Telčsko. A to neje-
nom v době, kdy byli ve svých funk-
cích, ale i poté. Patřili k těm, kteří nás 
všechny svým přístupem k životu dáva-
li dohromady. Bohužel nás oba před ne-
dávnem navždy opustili. Zaslouží si na-
še poděkování a vděčnou vzpomínku. 

Roman Fabeš
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KOSENÍ NA MRZATCI. Zveme vás na tradiční kosení rašelinné loučky u rybníka Horní 
Mrzatec, které pořádá telčské občanské sdružení Javořice v sobotu 20. června. Můžete se 
připojit jak ráno, tak kdykoli během dne. Budeme kosit, nahrabovat, nakládat na valník, 
obnovovat stružky a po poledni i opékat klobásy. Začínáme před 8. hodinou. Vlastní ná-
řadí, kosy, dřevěné hrábě, vidle, motyky ap. jsou vítány. V menším počtu budou i k zapůj-
čení. Nutné jsou holínky, doporučujeme rukavice, nápoj, příp. svačinu. Malé občerstvení 
a klobásky k opečení na ohni budou zajištěny. Loučku u rybníka Horní Mrzatec najdete 
nedaleko přítoku, kam dojdete po modré značce od tábořiště ve Lhotce směr Mrákotín. 
Tato dobrovolnická, zážitková akce se koná za každého počasí a není věkově omezena. 
Loučka, kterou budeme kosit již po čtvrté, je unikátní výskytem kozlíku dvoudomého, vi-
olky bahenní, vachty trojlisté a dalších druhů; žije zde ještěrka živorodá a sluka lesní. Při 
tomto praktickém workshopu se protáhnete na čerstvém vzduchu a pomůžete tak i příro-
dě. Další informace na www.osjavorice.webnode.cz nebo tel. 602 725 509. Uvítáme, po-
kud se přihlásíte předem na osjavorice@centrum.cz nebo telefonicky.   Jiří Pykal, Javořice, o.s.

KURZ NĚMČINY NA GOB a SOŠ. Již potřetí se v dubnu uskutečnil v příjemném pro-
středí auly GOB a SOŠ týdenní konverzační kurz němčiny za lektorského vedení manže-
lů Pekny, bývalých učitelů na partnerském gymnáziu ve Waidhofenu. Studenti se kromě 
rakouských a českých reálií věnovali konverzaci na různá témata. Díky vstřícnému a to-
lerantnímu přístupu obou lektorů proběhl kurz ve velmi přátelské pracovní atmosféře. 
Kurz doplnila prezentace bývalé studentky GOB a SOŠ Kateřiny Papežové „Do Němec-
ka na zkušenou“ o možnostech studentských studijních a pracovních pobytů v této zemi.

Text a foto PaedDr. Věra Zadinová

SVATÝ VENDELÍN JIŽ ZASE HLÍDÁ 
DLÁŽKY. Vichřice, spíše malé tornádo, 
29. července 2013 bylo osudné také pro 
sochu sv. Vendelína na Dlážkách. Zmize-
la ve změti větví spadlého, vedle stojícího 
stromu. Teď již světec skotského původu, 
uctívaný jako patron pastýřů a rolníků pře-
devším v Rakousku a Německu, opět dohlí-
ží na Dlážky. Zdařilé restaurování barok-
ního díla, které financovalo město, je prací 
Daniela Chadima ze Slavonic. Usazení so-
chy provedly Služby Telč.

DO MUZEA ZA PANENKAMI. Až do kon-
ce září bude trvat výstava krojovaných pa-
nenek Marie Žilové a Evy Jurmanové v pro-
storách muzejní expozice v telčském zámku, 
která zde byla otevřena 12. května. „Marie 
Žilová s dcerou Evou šijí přesné repliky li-
dových krojů, do kterých oblékají panenky. 
Předlohou k šití jsou jim staré střihy a vý-
šivky. Jedním z prvních krojů, který autor-
ky zhotovily, byl právě ten telčský. Samozřej-
mě, že na výstavě nechybí,“ uvedla v tiskové 
zprávě vedoucí muzea Helena Grycová. Mi-
mo pondělí je muzejní expozice otevřena 
každý den.
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Nezaměstnanost v dubnu
ČR 6,7% (březen 7, 2%)
Kraj Vysočina 6,2% (březen 7,0%)
Správní obvod Telče 7,1% (březen 8,6%)
Telč 7,7% (březen 9,3%)
Obce pod 5% hranicí:
Borovná, Černíč, Jindřichovice, Knínice, 
Mysletice, Nevcehle, Olší, Ořechov, Pan-
ské Dubenky, Řásná, Řídelov, Urbanov, 
Zvolenovice, Žatec.
Obce s nezaměstnaností 15% a více:
Vanůvek
V dubnu se výrazně projevila sezónní za-
městnanost. Počet obcí, kde je nezaměstna-
nost pod 5% hranicí, vzrostl na 14 (v břez-
nu 6). Nezaměstnanost přesahující 15% 
vykazuje již jen Vanůvek.

Zdroj: Statistiky ÚP

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. 
Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, 
sedacích souprav, matrací. Tel. 721 123 595.

• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 721 469 234.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna na Myslibořské ulici v Telči. Výuka a výcvik 

na všechny motocykly a na osobní automobil. Info na tel. 607 185 517 a na www.auto-
skolaekol.wz.cz

• Dlouhodobě pronajmu byt 2 + 1 v Telči u Štěpnického rybníka. V bytovém domě, 3. nad-
zemní podlaží. Pouze za náklady s bytem spojené. Byt je amortizován a vybaven starším 
nábytkem. Možnost nastěhování - podzim 2015. Info na tel. 774 210 868.

• Koupím les nejen k těžbě, ale i k dalšímu lesnímu hospodaření. Tel. 606 792 815.

Malý oznamovatel

Zřejmě to bude český unikát. Starosta „našich“ Markvartic Josef Nedvěd bude součas-
ně honorárním konzulem Ukrajiny na Vysočině.  Ukrajinský ministr zahraničí Pavlo 
Klimikin pro to podepsal v květnu  potřebné dokumenty. Jmenování a otevření konzu-
látu v Jihlavě by tak již nemělo nic bránit. Josef Nedvěd je ale opatrný: „Ještě nás če-
ká několik nezbytných administrativních kroků. Tím zásadním je předání jmenovacího 
dekretu ukrajinským velvyslancem Borysem Zajčukem,“ reagoval J. Nedvěd na žá-
dost TL o rozhovor k jeho nové funkci a dodal, „po jmenování ho rád poskytnu. Vždyť 
vzájemná propagace a spolupráce obou zemí bude hlavním posláním konzulátu.“    /z/
Honorární konzul je čestná funkce v diplomacii. Honorární konzulové zastupují stát v mís-
tě svého působení čestně a neplaceně. Nemusí být ani státními příslušníky státu, pro který 
pracují. Nejsou také zaměstnanci ministerstev zahraničí, na rozdíl od kariérních konzulů. 
Jedná se obvykle o osobnosti, které jsou schopny hradit chod konzulátu z vlastních zdrojů. 
Jediný jejich příjem může pocházet z poplatků za vyřízení víz, pasů apod. Zdroj: Wikipedie

„Náš“ starosta honorárním konzulem
Po uzávěrce:
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12. května 1945 se město s pietou a velkou účastí rozloučilo na hřbitově u sv. Anny s padlými 9. května v Krahulčí, Miroslavem Mag-
nim, Karlem Malečkem, Ottou Svatoněm, Antonínem Svobodou a Františkem Vránou. Šestá oběť krahuleckého masakru, František 
Vomela, byl na přání rodiny pochován v Lukách nad Jihlavou.

Vzpomínáme na 20. století

VÁLKA BYLA BLÍZKO. Hned dvě zmínky o bombardování Že-
letavy a hlavně sousedních Bítovánek odpoledne 8. května 1945 
v minulém čísle TL vyvolaly zájem o tuto událost v nejvýchodněj-
ší obci tehdejšího okresu Telč. Během tří náletů sedmi ruských bo-
jových letadel zde byl zdecimován německý vojenský konvoj, padl 
neznámý počet vojáků wehrmachtu a byli zranění tři obyvatelé Bí-
továnek. Vyhořelo 12 domů, jedna čtvrtina obce! 

Autorem snímků je Oldřich Kašpar.

Ve čtvrtek 14. května navštívily Telč dvě desítky studentů Gymnázia Jihla-
va a stejný počet studentů z německého partnerského gymnázia Nikolaus 
Kopernikus z Weissenhornu. Návštěva zdejšího zámku a Muzea techniky 
Aleše Wimmera jim má přinést náměty pro jejich společný projekt Vývoj 
českých zemí po roce 1945 do současnosti. TL o tom informovala Alena 
Ryklová, učitelka jihlavského gymnázia, která je jednou z vedoucích zmí-
něného studijního projektu. Jinak také absolventka telčského gymnázia.

Telč jako učebnice

Až do konce července můžete zhlédnout v knihovně v budově úřa-
du městyse v Želetavě zajímavou výstavu k 70. výročí konce druhé 
světové války. Olze Novákové a Jaroslavu Musilovi, autorům vý-
stavy, se na ní podařilo shromáždit množství dobových dokumen-
tů z regionu. A protože v té době patřila Želetava do okresu Telč, 
není mezi nimi těch telčských málo. Od dokladů vydaných Okres-
ním úřadem Telč až po korespondenci telčského pěveckého sboru 
Smetana s tamním Sokolem v rámci přípravy vystoupení Smeta-
ny v Želetavě. Ani o opravdové kuriozity není na výstavě nou-
ze. Němčina pro školníky, vydaná protektorátním Ministerstvem 
školství a osvěty s překladem hovorové fráze „Oznámil jsem to 
policii“, charakterizuje dobu více než co jiného. Výstava je pří-
stupná v provozní době knihovny, v úterý a ve středu od 12 do 16 
hodin. Prohlídku mimo uvedenou dobu lze domluvit na telefonu 
732 216 213. Stojí za to ji zhlédnout.                                          /z/

O válce v Želetavě
Pozvánka na výstavu
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V pondělí 4. května jsme mohli prožít vý-
jimečný zážitek v podobě dvou koncer-
tů třídy paní profesorky Iriny Kondratěn-
ko z Prahy. Odpoledne se konal koncert 
pro žáky ZUŠ a rodiče a večer pro veřej-
nost. Mnohým to nedalo a navštívili oba 
koncerty. Šlo nejen o předvedení překrás-
né hudby a vynikající klavírní techniky, ale 

Svátek klavíru  
i radost, laskavost a porozumění, které do-
kázaly propojit posluchače, mladé umělce 
a paní profesorku. Přál bych všem žákům 
takového učitele a všem učitelům takový 
krásný vztah se svými žáky a takovou úctu 
od nich. Díky, paní profesorko, díky, úžasní 
mladí klavíristé a díky, skvělé obecenstvo!

Mgr. Lubomír Zadina, ředitel ZUŠ

Profesorka Irina Kondratěnko v sále ZUŠ se svojí nejmladší žačkou   Foto: Lubomír Zadina

ROCK TELČ II
Druhý ročník letního hudebního festivalu ROCK TELČ II se uskuteční 
v pátek 19. června u rybníka Roštejn. Vedle vystoupení řady kapel slibují 
pořadatelé také soutěže Miss Roštejn Mokré tričko a Nejrychlejší pivák. 
Festival zahájí v 17:20 známá skupina Svahová dostupnost 12. Postupně 
ji na pódiu vystřídají Summer in head, Separator, 365, Ozzy Osbourne 
Czech Revial, Hand Grenade, Exit a Paradoxx.                        Podle TZ

O největší překvapení se zasloužilo pě-
vecké oddělení. V okresním kole zvítě-
zilo a postoupilo 6 sólistek a 3 komorní 
uskupení. V krajském kole soutěže ZUŠ 
získaly žákyně jedno třetí místo, čtyři dru-
há místa, jedno první místo a jeden po-
stup do národního kola. V národním ko-
le získalo pěvecké duo Markéta a Jolana 
Novotných krásné 3. místo. Úspěšné zpě-
vačky připravily paní učitelky Eva Pavlí-
ková a Jitka Jacobsová. Do krajského kola 

Žákům ZUŠ se letos opět dařilo  
se též probojovali naši dechaři ze třídy pa-
ní učitelky Hany Kinzlové, kteří získali 1. 
a 2. místo. Za mimořádný úspěch považu-
jeme přijetí naší žákyně Martiny Jankové 
na Konzervatoř Brno. Za přípravu k při-
jímacím zkouškám patří poděkování pa-
ní učitelce Martině Pleskačové a Veroni-
ce Kohoutové. Letos Martina také zvládla 
absolvovat v naší ZUŠ druhý stupeň hry 
na klavír a na varhany.

Mgr. Lubomír Zadina, ředitel ZUŠ

Nový kurz U3V
Masarykova univerzita připravuje pro příš-
tí akademický rok v Univerzitním cent-
ru Telč další kurz Univerzity třetího věku. 
Šestisemestrální cyklus Kulturní dědictví 
– jeden z pilířů identity národa II volně 
naváže na ten, který v UC probíhá od ro-
ku 2012. Absolvování předchozího cyk-
lu není podmínkou pro účast v tomto kur-
zu. Účastníkem programu U3V může být 
osoba, která dosáhla věku potřebného pro 
přiznání starobního důchodu a má úplné 
středoškolské vzdělání s maturitou. Lhůta 
pro podávání přihlášek do nového cyk-
lu U3V je do 30. června. Přihlášky se po-
dávají na speciálním formuláři v kanceláři 
UC v době úředních hodin případně po te-
lefonické domluvě. Kontakty: Univerzit-
ní centrum Telč, nám. Zachariáše z Hrad-
ce 2, Ivana Štanclová, tel. 549 491 141, 
731 404 899, stanclova@rect.muni.cz. 
Úřední hodiny jsou ve středu od 9 do 11 
hodin a v pátek od 13 do 14 hodin.

Podle TZ

Netradiční větrání v
 Lidéřovicích
V neděli 14. června od 14:30 hod. bude 
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích dal-
ší větrání kostela a varhan, nazvané Lidé-
řovice před 70 lety. Zaposloucháme se 
do četby vzpomínek P. Raimunda Melze-
ra, který se v roce 1937 v Lidéřovicích 
narodil. Jeho dětství bylo poznamenáno 
2. světovou válkou, po které byla celá ro-
dina odsunuta do Německa. Pokud zdraví 
P. Melzerovi dovolí, aby přijel, jak slíbil, 
bude možnost také mu klást otázky. Hu-
dební část větrání obstará pěvecký sbor 
mladých Iuventus z Jihlavy.                  jj

V UC opět angličtina
Jazyková škola při Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně již tradičně 
nabízí intenzivní kurzy angličtiny v Uni-
verzitním centru v Telči. Letos od pon-
dělí 10. srpna do soboty 15. srpna, vždy 
od 9:30 do 13:45. „Kurzy otevřeme ve 3 
úrovních: pro mírně pokročilé, středně po-
kročilé a pokročilé. V kurzech budou vy-
učovat zkušené české lektorky Mgr. Ilona 
Pavlíková a Mgr. Marcela Vavřinová a ta-
ké Chris Rance, M.A., z Velké Británie. 
Výuka je v rozsahu 4 x 60 minut denně,“ 
přiblížila kurzy Markéta Pilařová. Více in-
formací najdete na stránkách http://www.
phil.muni.cz/jazykovka
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290 roků
● 21. června 1725 se narodil v Českém 
Krumlově Alois Mag z Maggu (+ 21. 
5. 1804, Telč). Asi od roku 1755 působil 
v Telči jako městský lékař. Meteorologic-
ká pozorování, která zde více než 20 ro-
ků prováděl, jsou odborníky označována 
za nejstarší takové dochované údaje tohoto 
typu na Moravě.

110 roků
● 10. června 1905 se v Telči narodil Zde-
něk Neumann (+ 1943 v neznámém kon-
centračním táboře). Středoškolská stu-
dia zahájil na telčské reálce, zakončil je 
na gymnáziu v Jihlavě. V roce 1932 promo-
val na Lékařské fakultě Univerzity Karlo-
vy. Poté působil jako praktický lékař v Tel-
či. Patřil k průkopníkům radioamatérství 
v Československu. 6. května 1930 získal, 
spolu s dalšími pěti radioamatéry v Česko-
slovensku, první oficiální koncesi k rádio-
vému vysílání (OK2AC). Je autorem řady 
příspěvků v časopisu Československý Ra-
diosvět. Zdeněk Neumann se stal obětí ho-
locaustu. Zahynul v roce 1943.

80 roků
● 6. června 1935 zemřel v Telči Stani-
slav Katrnožka (* 25. 4. 1859, Telč). Ab-
solvent telčské reálky (1878) působil ja-
ko učitel na řadě obecných škol v regionu. 
V roce 1912 se podílel na založení Jubilej-
ního fondu reálky z darů jejích bývalých 
žáků. Od roku 1925 byl kustodem telčské-
ho muzea.

60 roků
● 30. června 1955 zemřel Vincenc Svo-
boda (* 5. 1. 1877, Račerovice u Třebíče). 
I když jeho působení na telčské reálce by-
lo velmi krátké (1913/1914), patří mezi její 
významné pedagogy. V meziválečném ob-
dobí byl předním českým překladatelem. Je 
autorem prvního překladu románu M. Šo-
lochova Tichý Don. Překládal také z něm-
činy a církevní slovanštiny. Sám byl také 
literárně činný.

40 roků
● 30. června 1975 zemřel v Praze Karel 
Hejda ml. (* 13. 1. 1902, Telč). Žák telč-
ské reálky vystudoval na pražské konzer-
vatoři varhanní a klavírní obor. Působil 
jak varhaník v několika pražských koste-
lech, samostatně vystupoval. Působil jako 
pedagog na hudební škole pro nevidomé 
při Deylově ústavu v Praze, kterou něja-
ký čas vedl.
Zdroj: Kdo byl kdo z telčských osobnos-
tí, Telč, 1995; Kdo byl kdo na jihozápadní 
Moravě, Dačice 2000; ad.

Připomínáme si Nové knihy městské knihovny
Knihy jsou kompasy, dalekohledy, sextanty a mapy, připravené jinými lidmi, abychom 
mohli plout nebezpečnými oceány života.                                                 Jesse Lee Bennet 

Beletrie
Benková: Až po uši; Ohlsson: Davidovy 
hvězdy; Kleypas: Dívka s hnědýma oči-
ma; Strayed: Divočina; Follett: Hranice 
věčnosti; Whitton: Kateřina Lucembur-
ská; Berry: Lincolnův mýtus; Green: Pří-
liš mnoho Kateřin; Parsons: Škůdce; Lön-
naeus: Za co se pyká
Naučná
Fichnová: Rozvoj tvořivosti a klíčových 
kompetencí dětí; Plháková: Spánek a sně-
ní; Balík: Hrajeme si a tvoříme s hádankami

Dětská
Peroutková: Anička a divadlo; Flanagan: 
Bratrstvo. Hora štírů; Marx: Divoká tlu-
pa; Nesbö: Doktor Proktor a konec světa. 
Možná…; Hlaváčková: Dračí oči. Pramen 
moci; Válková: Mezi piráty; Futová: Naše 
máma je bosorka!; Chainani: Škola dobra 
a zla; Vogel: Tanec čarodějnic; Peinkofer: 
Team X-treme. Příšera z hlubin; Disney: 
Moje první encyklopedie s Medvídkem Pú 
a jeho přáteli

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

NEZAPOMEŇTE PŘIJÍT. Od dubna probíhá ve spolupráci městské knihovny a Univer-
zitního centra pětidílný kurz tréninku paměti, který vede Jana Vejsadová, certifikovaný tre-
nér paměti. Především mezi seniory je o něj podle hlavních organizátorek, knihovnic Lenky  
Zamazalové a Andrey Fajtové, velký zájem.                                                Foto: Kamil Mrkvička

Novinky Knihovny UC
Pavel Bělina: Velké dějiny zemí Koruny 
české XI.a; Vlastimil Vondruška: Husit-
ská epopej II. Za časů hejtmana Jana Žiž-
ky; Michael Žantovský: Havel; Karel 
Richter: Historické drama Volyňských 
Čechů; Jan Bauer: Bílá místa našich dě-
jin; Petra Veselá: Kniha o kávě; Jiří Pa-
devět: Krvavé finále. Jaro 1945 v českých 
zemích; Památky Vysočiny 2013
                  Pro TL připravuje Ilona Martinů

Gregoriánský chorál 
na Starém Městě
V sobotu 20. června zazní v 18 hodin při 
mši sv. v kostele Matky Boží na Starém 
Městě gregoriánský chorál v podání regi-
onální gregoriánské scholy.

Dyjice - DALEKKO
13. června ve 20 hodin vystoupí v Kultur-
ním domku v Dyjici poprocková kapela 
DALEKKO z Prahy, označovaná jako no-
vý objev české hudební scény. Neváhejte 
a přijďte si je poslechnout. Pořádá BEZO-
BAV Dyjice.

Půjčovní doba 
knihoven 

(městské a Univerzitního centra) 

v červnu až srpnu
Pondělí, středa

8:30 – 12:00  13:00 – 17:00
Pátek 8:30 – 12:00

Městská knihovna Telč
http://www.mktelc.cz/

Knihovna Univerzitního Centra Telč
http://www.muni.cz/
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Sport
Fotbal
Muži A bojují o postup
Fotbalový A - tým mužů čekají poslední zá-
pasy sezony 2014 - 15. Již nyní je možné 
hodnotit výkony mužstva velice pozitivně. 
Kolektiv vedený trenérskou dvojicí Josef 
Jančo, Jiří Všohájek se postupně zlepšoval, 
a to nejen herně, ale i zlepšeným přístupem 
k tréninku. Čtyři kola před koncem využi-
li naši hráči prohry Moravce ve Stonařově 
a výhra Telče v Křoví 5:2 znamenala postup 
na první příčku tabulky I. B třídy skupiny B 
s náskokem dvou bodů. O postup do vyšší 
soutěže jsou ve hře kromě Telče ještě Mo-
ravec, Dukovany a Měřín. Posledně jme-
novanému týmu zmařili naši hráči postup 
v závěrečném kole minulé sezony, proto-
že získaný bod za remízu 2:2 jim k postu-
pu nestačil. Měřín je zároveň týmem, který 
7. června v 16.30 hod. sehraje posled-
ní zápas I. B třídy na hřišti SK Telč. Pů-
jde v něm zřejmě o postup tentokrát obě-
ma mužstvům. Čtenáři a příznivci fotbalu 
již vědí, zda tomu tak bude, protože v době 
vydání tohoto čísla TL mají fotbalisté za se-
bou další dvě kola, s Velkou Bíteší a v Ra-
dostíně n. O. Sezona našim hráčům skončí 
14. 6. zápasem v Kněžicích.               – rd –
Tabulka I.B třídy čtyři kola před koncem
1. Telč 23 72:22 51
2. Moravec 23 66:33 49
3. Měřín 23 51:26 49
4. Dukovany 23 55:34 44
5. Šebkovice 23 61:26 42
6. Radostín n.O. 23 37:52 32
7. Velká Bíteš B 23 40:42 31
8. Bystřice n. P.B 23 41:53 30
9. Kněžice 23 39:45 28
10.   Stonařov 23 39:46 26
11. Křoví 23 50:67 23
12. Studenec 23 32:47 19
13. Stařeč 23 23:63 19
14. Přibyslavice 23 28:78 12

Golf
6. června: Jdu na golf
Od 10 hodin v sobotu 6. června pořádá Golf 
Resort Telč v golfovém areálu mezi Telčí 
a Vanovem ukázkovou a náborovou akci pro 
zájemce o golf. Pro příchozí jsou od 10 hodin 
připraveny zdarma lekce golfu pod vedením 
zkušených trenérů, ukázky sportovního golfu 
a také třeba ukázka golfu handicapovaných.

Zbořte s námi mýtus, že golf je nudný a ne-
dostupný sport. Přijďte si zdarma a nezávaz-
ně vyzkoušet golf jako volnočasovou aktivi-
tu vhodnou pro všechny. Více na www.golf.cz

Letos opravdu bude druhý ročník závo-
du Dračích lodí. Opět budou Dračí lodě 
„zahajovat“ Prázdniny v Telči. Zapište si 
do svých diářů termín: sobota 25. červen-
ce. I tentokrát se jedná o uzavřený FUN závod 
týmů z Regionu Renesance, tj. do závodu se 
mohou přihlásit jakékoliv týmy z Třešťska, 
Telčska, Dačicka, Jemnicka a Slavonicka. 

Dračí lodě opět v Telči
Posádku lodi tvoří 18 závodníků plus bube-
ník a kormidelník, které „zapůjčí“ pořadatel. 
Každá posádka pojede dvě jízdy, hodnotí se 
rychlejší čas. Každý tým, který se přihlásí, si 
může připravit stejný dres. Hlásit se můžete 
již nyní na: telcsko@telcsko.cz anebo volat 
na: 778 412 690. Bližší informace zveřejníme  
v dalších TL.                                              mp

Máme základní uměleckou školu, dům dětí 
a mládeže, řadu sportovních kroužků a oddí-
lů ve školách a tělovýchovných jednotách, 
klub ZASTÁVku a Salesiánského hnutí mlá-
deže... V bohaté nabídce pro volnočasové 
aktivity dětí a mládeže nelze nepřipomenout 
- od jara letošního roku máme také Fotba-
lovou školu Telčska (FŠT). Zatím s ne zce-
la běžnou aktivitou přichází do města býva-

lý jihlavský fotbalista se 
zkušenostmi jak u nás, 
tak v Rakousku. A sou-
časný trenér ligové mlá-
deže FC Vysočina Mi-
loš Kráčmar. Přihlášky 
do „nové“ školy jsou již 
několik měsíců na strán-

kách města. A budí otázky. Na ty nejčastější 
odpověděl TL sám její majitel.
Zakládáte v Telči nový fotbalový klub?
Určitě ne. Nabízíme zájemcům trénink ne-
zbytných dovedností pro fotbal na profesio-
nální úrovni. Chceme spolupracovat jak s tel-
čským SK, tak s ostatními kluby v regionu. 
Proto hodiny FŠT jsou stanoveny tak, aby na-
ši žáci mohli plnit tréninkové a hráčské po-
vinnosti ve svých mateřských oddílech.
Říkáte v oddílech. Takže nejen v telč-
ských?
Ano. FŠT je otevřena zájemcům z celého re-
gionu.

Fotbalová škola Telčska
Pro jak „staré“ fotbalisty je FŠT určena?
Hráčům žákovské fotbalové kategorie. Ale 
nejen jim. Samozřejmě i děvčatům, máme již 
dvě žačky. A také hráčům dalších kolektivních 
sportů, florbalu, hokeji ap. Primárně nevede-
me jen budoucí fotbalisty, ale obecně dává-
me důraz na správný životní styl, kamarádství 
a třeba i na stravovací návyky sportovce.
Kde FŠT provozujete?
Na hřišti Základní školy Hradecké, v zimě 
v její tělocvičně. Výuka zatím probíhá v pon-
dělí a v pátek odpoledne. Pokaždé v rozsahu 
dvou vyučovacích hodin.
Jak se do FŠT přihlásit?
Přihlášky v elektronické podobě jsou již ně-
jaký čas na stránkách města a také na http://
www.fit-life-jihlava.cz/ v záložce sport. 
Otázka, která měla možná být první. Proč 
do Telče přicházíte?
Jako trenér mládeže sleduji dlouhodobě dění 
ve fotbale. Domnívám se, že region Telčska 
neprodukuje talentované fotbalisty v takové 
míře, jaký je zde potenciál. To chci změnit.
Co Vás za několik měsíců zdejšího půso-
bení překvapilo?
Zájem těch nejmenších, resp. jejich rodičů. 
Díky pochopení ředitelek Základní školy 
Hradecká a Mateřské školy Telč jsme otevře-
li, jako zájmový útvar ZŠ Hradecká, fotbalo-
vou školičku. Ta je určena pro předškoláky 
a žáky prvních ročníků základních škol.   /z/

Novinka
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 4. do 18. 5. 2015.

Počasí: maxihoupačka

Průměrná teplota:   7,9°C
Průměrný tlak:  1019,7 hPa
Srážky:    9,2 mm
Maximální teplota:   23,2°C, 25. 4. 
   v 16,21 hod.
Minimální teplota:   -3,7°C, 4. 4. 
   v 6,57 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  51,8 km/h, 1. 4.

Počasí v Telči
www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné 
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Duben v číslech

Počasí první poloviny měsíce se vyznačo-
valo převážně velkou oblačností. Do 6. 4. 
byly ještě časté sněhové srážky. 2. dubna 
ráno ležely na zemi 2 cm čerstvého sněhu, 
který během dne roztál. V této, převážně 
sněhové, podobě spadlo počátkem měsíce 
asi 12 mm velmi potřebných srážek. Sníh 
padal ještě 18. 4. Dále už to byl jenom ob-
čas slabý déšť. Maximální denní teploty 
byly do 8. 4. v rozmezí +2 až +10°C, mi-
nimální klesaly často až do -4°C, při ze-
mi do -6°C. Od 9. 4. do konce měsíce se 
potom maxima pohybovala mezi +10 až 
+20°C, výjimečně až +22°C. Celkově by-
la obloha v druhé polovině měsíce více 
projasněná a minima už pod nulu nekle-
sala. Přízemní teploty ještě občas klesly 
do -3°C a tvořilo se ranní jíní.
12. 4. přiletěl čáp také na komín býva-
lého Interiéru a 13. 4. se objevily první 
vlaštovky.
Měsíc hodnotíme teplotně jako slabě nad-
průměrný, srážkově mírně podprůměrný. 
Celkově je poměrně sucho a srážky by by-
ly třeba.

Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Počasí v dubnuSport
Judo
Oddíl juda telčského Sokola prožívá letos 
velmi úspěšné období. Pod vedením trenérů 
Jana Popeláře a Idy Mitiskové se zúčastnil 
7 turnajů. Z každého putovalo do Telče me-
dailové umístění!
18. ledna Jihlava
2. místa: Matyáš Habermann, 
Markéta Herciková, Martin Petříček
3. místa: Šimon Weselý, Jan Drbal
29. března Žďár nad Sázavou
2. místa: Helena Kučerová, 
Barbora Fišerová
3. místo: Matyáš Habermann
4. dubna Týn nad Vltavou
3. místo: Petr Jahoda 
18. dubna Dačice
1. místo: Helena Kučerová
2. místa: Luciana Brychtová, 
Markéta Herciková
3. místo: Martin Petříček
26. dubna Kamenice u Prahy
2. místa: Helena Kučerová, Petr Jahoda, 
Barbora Fišerová
3. místa: Elizabetha Habermannová, 
Jaroslav Pohanka
1. května Velká Bíteš
1. místo: Luciana Brychtová
3. místa: Jakub Málek, Helena Kučerová,
Petra Jahoda
9. května Prachatice
1. místo: Helena Kučerová
2. místa: Matyáš Habermann, 
Barbora Fišerová, Lucie Herciková, 
Petr Jahoda
3. místo: Jaroslav Pohanka

Gymnastika
V neděli 17. května se uskutečnily závody 
v moderní a všestranné gymnastice oddílů 
TJ Sokol a DDM Telč. Zúčastnilo se jich 39 
gymnastek.
Všestranná gymnastika do 7 let
1. Barbora Ondráčková (8.5); 2. Amálie 
Mátlová (8.3); 3. Natálie Nováková, Lucie 
Trojanová (8.0)
5 - 8 let- dvojboj BN, obruč
1. Michaela Tomšů (15.8); 2. Nikola Becke-
rová (15.6); 3. Veronika Jirásková (14.6)
1. - 4. třída - dvojboj o pohár BN, míč
1. Tereza Kešnarová (16.9); Natálie Králová 
(16.7); Tereza Kroláková (16.5)
5. - 9. třída - dvojboj o pohár, obruč, volná
1. Monika Jackwerthová; 2. Markéta Herci-
ková; 3. Nikola Jarolímková

E. Drdácká

Školní rok končí. Dříve než se rozjede-
te za tetami, babičkami a na tábory, přijď-
te se naladit na prázdninový režim. Orel 
Telč zve všechny děti školou povinné i ty, 
které se na školu teprve těší, na PraStart 
- Prázdninový start, odpoledne plné her 
a soutěží s tajuplným názvem Škola naru-
by. V případě příznivého počasí si s sebou 
vezměte špekáček, na závěr bude táborák. 
U nás prázdniny začínají už v neděli 28. 6. 
od 15 hodin na hřišti u orlovny (bývalé ki-
no). Tak přijďte.

David Kovář

PraStart pro školáky

Neděle 7. června v 16:30
Telč : Měřín

Utkání, které zřejmě rozhodne 
o postupujícím do krajské I.A třídy 

na hříšti SK Telč. 
Přijďte povzbudit telčský tým!
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Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Každý člověk se v životě potká s nějakým 
dotazníkem, žádostí. Vyplníte jméno, pří-
jmení a adresu a pak to začne.  Většinou 
zvolím klasický způsob, který si pamatu-
ji ze školy. Nebudu se zdržovat otázkou, 
kterou neznám, ale nejdříve vyplním ty, 
které vím. Při vyplňování Oznámení škod-
né události odpovědnosti za škodu způso-
benou třetí osobě, známou jako „Pojistka 
na blbost“, jsem začala jménem a skon-
čila podpisem. No nic, vrátím se k tomu 
později, až si ověřím, zda jsem osoba ne-
bo občan, jestli je poškozený manželem 
pojištěného nebo jeho příbuzným v řadě 
přímé a tak dále. Většina formulářů se na-
zývá „Žádost“. Přejete si změnit bydliš-
tě, přihlásit auto, dostat věrnostní kartičku 
do obchodu, podnikat nebo se třeba vdát či 
oženit? Je to taková první zkouška trpěli-
vosti a dostáváte ještě čas vše si důkladně 
rozmyslet. A třeba zjistíte, že tu kartičku 
vlastně ještě nepotřebujete, na podnikání 
máte čas a na vdavky už nemáte ani po-
myšlení. Našim předkům kdysi stačilo 
místo papírování podat si ruku a smlouva 
byla uzavřena. Ani neví, o jaké dobrodruž-
ství byli ochuzeni.

Jméno, příjmení, 
adresa...6. června

Dačice, MUDr. Ivana Pelikánová 
Nemocnice Dačice, 384 358 297 
(dtto7. června)
Třešť, MDDr. Michaela Pačutová
Franze Kafky 109, 567 234 137
7. června   
Jihlava, MUDr. Jitka Doležalová
Vrchlického 2497/57, 567 574 572
13. června 
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
Centropen, 384 423 430
(dtto 14. června) 
Jihlava, MUDr. Renata Pejchalová
Palackého 1222/18, 721 970 188
14. června     
Jihlava, MUDr. Vojtěch Peřina
Havlíčkova 34a, 774 417 100 
20. června    
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová 
Nemocnice Dačice, 384 358 294 
(dtto 21. června)  
Telč, MDDr. Kateřina Poukarová 
Svatojánská 431, 567 223 818
21. června   
Jihlava, MUDr. Jomaaa Baniowda
Vrchlického 2497/57, 567 574 580
27. června   
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176, 384 423 107
(dtto 28. června)
Jihlava, MUDr. Marie Petříková
Vrchlického 2497/57, 567 574 578
28. června    
Jihlava, MUDr. Taťána Pivničková
Vrchlického 2497/57, 567 574 579

Pohotovost Jihlava od 8 - 12 hod. (567 
157 211), Dačice 8 - 10 hod. V případě 
potřeby doporučujeme prověřit na tlf. 
číslech v závorkách. Změna služeb ne-
ní vyloučena. Aktuálně na www.telc.eu, 
www.nemji.cz. Zubní pohotovost v Da-
čicích na www.nemda.cz

Zubní pohotovost 
o víkendech 
v červnu

Hradec Králové
19. - 28. 6. - Mezinárodní festival Di-
vadlo evropských regionů a Open air 
program 2015
Klicperovo divadlo, Divadlo Drak, his-
torické centrum města, Žižkovy sady, 
nábřeží. Představení inscenací divadel 
a amatérských sdružení z ČR a zahrani-
čí, doprovodné akce.

CHEB
10. – 13. 6. – Chebské dvorky
Dvory, dvorky, zahrady, uličky a zákou-
tí města ožijí divadelními představeními, 
filmovými projekcemi či koncerty. 

JINDŘICHŮV HRADEC
19. - 21. 6. – Živý Hradec
Multižánrový hudební festival, osla-
va Slunovratu a svátku hudby, centrum 
města a park pod gymnáziem.

KUTNÁ HORA
20. - 21. 6. - Královské stříbření Kut-
né Hory - Každoroční slavnost připomí-
nající tradice královského horního měs-
ta Kutná Hora. Město vítá krále Václava 
IV. s královským dvorem. Program pro-
bíhá v okolí chrámu sv. Barbory a přileh-
lých zahradách Jezuitské koleje.

LITOMYŠL
11. 6. - 5. 7. - Smetanova Litomyšl
Mezinárodní operní festival

POLIČKA
6. 6. - Čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční prohlídka Poličky, verni-
sáž a představení projektu 750 tváří Po-
ličky, vystoupení Ivana Hlase.

TELČ
11. - 13. 6. – XI. ročník Evropského fil-
mového festivalu o umění Arts&film 
2015 - Filmové projekce, koncerty, ver-
nisáž výstavy, koncerty, zábavné odpo-
ledne pro děti s Českou inspirací. Poprvé 
workshop s Danem Svátkem a jeho kole-
gy pro všechny filmové nadšence, profe-
sionály, amatéry a fanoušky.

TŘEBOŇ
26. - 28. 6. - Okolo Třeboně 
Multižánrový festival pro celou rodinu - 
spousta muziky, divadlo, trhy, cyklovýlet 
a pro každého něco...

Inspirace z České inspirace

Nabídka i pro laiky

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

Schůzky Klubu 
filatelistů

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Květná zahrada 
v Kroměříži

Národní centrum zahradní kultury
10. června v 18 hodin

Univerzitní centrum
Masarykovy univerzity v Telči

(jezuitská kolej)

Předplatné 
Telčských listů

a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.

info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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Uzávěrka příštího čísla 
18. června

Pro letní měsíce je vydán 
samostatný tisk 

„Telčské léto 2015“

Koncerty
3. 6. 19.00 Lannerův dům
Duo Teres - Lucia Kopsová (housle), To-
máš Honěk (kytara)
Na programu jsou skladby A. Dvořáka, M. 
Brunnera, L. Hurníka, K. Růžičky, J. Freid-
lina a O. Kukala.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: 
po 14 - 18, út, st, čt 15 - 19, pá 13 - 17 hod.
Téma na červen: Nechci nudu
1. 6. 12 – 18 Den dětí, 
  otevřeno pro všechny
8. – 12. 6. Týden s Equipem aneb
  prohlídni si svoji složku
18. – 19. 6. Stánek na náměstí v rámci 
  Veletrhu sociálních služeb
26. 6. 14.00 Slackline

Klub důchodců
 v budově polikliniky
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Krou-
žek šikovných rukou ● Literárně-zábavný 
kroužek ● Biblický kroužek ● Trénink pa-
měti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dra-
matický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé
14. 6. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi, v bývalém kině, 1. patro
tel: 775 219 362, www.krtecek.org, www.
facebook.com/centrumkrtecek - Otevřeno 
úterý, středa, pátek od 9 do 12 hodin

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se 
zajímavými fakty z historie města. Vstup ze 
dvora ZUŠ na náměstí. Prohlídka je možná 
pouze po objednání v informačním centru 
na radnici - osobně, tel. 567 112 407,
e-mail info@telc.eu, časy prohlídek – 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod.

Kulturní kalendář

Panorama z Telče
Panorama vysílá z Telče. 

Sledujte denně vysílání na ČT sport.

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

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté
každý lichý týden ve středu v 18.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

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

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Magdaléna Šalandová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Lukáš Vojtěch, Telč
a Veronika Janková, Telč
Lukáš Badura, Bezděčín
a Damar Nováková, Bezděčín
Vlastimil Sedlák, Strmilov
a Pavlína Drápalová, Zahrádky
Karel Pecha, Český Rudolec
a Dagmar Kapitánová, V.Meziříčí
Jaroslav Tůma, Všenory
a Irena Dufková, Všenory

Opustili nás
Libuše Vltavská, Krahulčí 82 let
Josef Babor, Borovná 79 let
Stánička Pelejová, Staré Město 57 let
Ing. Vladislav Macků, Štěpnice 81 let
Jiří Koubík, Štěpnice 76 let
Naděžda Brabencová, Staré Město 83 let
Marie Rymešová, Vnitřní Město 70 let
Věra Marková, Štěpnice 80 let
Věra Procházková, Radkov 56 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 ozná-
mení zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Sbírka se uskuteční v sobotu 27. 6. od 9 
do 14 hodin v prostorách bývalého škol-
ního statku. Přístup do objektu je pouze 
zadní branou z ulice Batelovské a stále 
přímo po místní komunikaci. Místo sběru 
je označeno logem Charity. Sbírá se čis-
té použité šatstvo (ne silonové, saka), 
přikrývky, lůžkoviny, ručníky, plyšové 
hračky, pouze nové boty. Prosíme, věci 
noste v pevných obalech (krabice, pytle).
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hra-
decká 221, Telč, tel. 732 157 552

Humanitární 
sbírka Charity

18. dubna zemřel Ing. Vladislav Macků. 
Telčský rodák maturoval v roce 1953 na zdej-
ším gymnáziu. Po absolvování vysoké ško-
ly působil celý život jako chemický odborník 
v severočeských firmách. Po roce 1990 také 
v norském koncernu JOTUN. V té době při-
vedl do Telče několik pracovních jednání ve-
dení této společnosti.

Vzpomínka

Aktuální zpráva:

Na zámku byli  filmaři
Celý poslední týden v květnu natáčel ně-
mecký filmový štáb na telčském  zámku  zá-
běry pro dvoudílný TV film  Loutkáři (Pup-
penspieler). TL to potvrdil kastelán zámku 
Bohumil Norek. Zjišťujeme podrobnosti.
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ČAS HO ZRADIL. Více než 60 roků ovlá-
dal čas. Díky své šikovnosti a vědomostem 
nařídil ten správný na chronometrech ne-

spočtu spokojených 
zákazníků z celého re-
gionu. Domácím i ná-
vštěvníkům města pak 
celé čtvrtstoletí zpro-
středkoval ten aktu-
ální nezištnou obslu-
hou a údržbou hodin 
na věži sv. Ducha. 24. 
dubna ho ale čas pře-
stal poslouchat. Ten 

den předčasně odešel mistr hodinář Jiří Kou-
bík. Jiří, za všechno děkujeme.                    /z/

Sobota 12. června 1915 byla tragická pro 
hrad Roštejn. V průběhu letní bouřky ude-
řil blesk do šindelové střechy věže. Ta se 
vzňala a požár zachvátil celý hrad. Díky 
obětavému zásahu hasičů z Růžené, kte-
ří jediní přispěchali na pomoc, se podaři-
lo zachránit obydlí lesníka, kaple, ochozy 
a Botanický sál. Na více chyběla voda... 
Sté výročí této události si hrad připome-
ne o sto let a jeden den později, v sobo-
tu 13. června, bohatým programem od 10 

Když hořel hrad Roštejn   
hodin. Nebude v něm chybět tržiště na ná-
dvoří, hasičská pohádka v podání De Facto 
Mimo (11:00), výstava 100 let od požáru 
hradu Roštejna, vystoupení dobrovolných 
hasičů z Růžené, Třeštice a Hodic (14:00), 
komponovaný pořad DS Karla Čapka a ŠS 
Hebrix z Třeště (16:00) ad. Ve 22:30 ho za-
končí ohňová show ŠS Novus Origo Pol-
ná. Po celý den se budou konat kostýmo-
vané prohlídky hradních expozic.

Podle TZ

KDE BYLI SENIOŘI? Pokud vás snímek z výletu seniorů telčského DpS „navede“ do Krko-
noš, tak se mýlíte. Klienti DpS s doprovodem navštívili Hospodářský dvůr v Bohuslavicích, kde 
se jim velmi líbilo. „Byl to výlet za pohodou. Někteří klienti znali objekt ještě z dob, kdy patřil 
JZD, a tak byli úpravou a vybavením zrekonstruovaného areálu mile překvapeni. Někteří ne-
váhali vyzkoušet i sportovní vybavení v jeho odpočinkové zóně,“ napsala nám autorka snímku 
Lenka Pelejová, sociální pracovnice DpS.

V neděli 3. května se v kostele Matky Boží 
uskutečnil benefiční koncert DĚTI POMÁ-
HAJÍ DĚTEM na podporu spolku Srdíčkáři. 
Jeho hlavní pořadatelé, manželé Petra a Pavel 
Bulákovi, děkují všem vystupujícím, sponzo-
rům a dalším, kdo ke zdaru koncertu přispě-
li. „Dopoledne se ve Farní kavárně vybralo 
3 028 Kč, na koncertě 12 512 Kč a za 3 720 Kč 
se prodaly předměty s logem Srdíčkáři. Ce-
lou částku 19 260 Kč jsme poslali na konto 
spolku Srdíčkáři. Za částku vybranou na loň-
ském koncertu byly nakoupeny zdravotnické 
pomůcky, které pomáhají malým pacientům 
se srdečními vadami kardiocentra FN Motol 
v Praze,“ uvádí se v jejich textu, který si celý 
můžete přečíst v Listárně TL.

Poděkování


