
Nikdo nezměří, kolik bolesti toto mís-
to způsobilo, nespočítáme, kolikrát jsme 
o něm psali. Řeč je o nechvalně známé 
křižovatce Kasárna u Markvartic. Byl by 
zde ne zrovna malý hřbitov, pokud by při-
pomínal ty, jejichž životy zde vyhasly. 
Po desítkách let je na obzoru konečně ře-
šení. Telčské listy o tom informoval sená-
tor Miloš Vystrčil, který se tomuto pro-
blému dlouhodobě věnuje. „Jsem rád, že 
po mnoha jednáních s Policií ČR, doprav-
ními odborníky, zástupci obcí, majiteli po-
zemků, Ředitelstvím silnic a dálnic, zástup-
ci Státního fondu dopravní infrastruktury 
a dalších a po desítkách e-mailů a snášení 
argumentů se konečně zdá, že se konec kři-
žovatky smrti blíží. Pokud vše půjde podle 
plánu a podaří se včas získat stavební po-
volení a vykoupit pozemky, měly by práce 
na změně křižovatky Kasárna na okružní 
křižovatku začít nejpozději v příštím ro-
ce.“ Senátorova slova potvrdili dva z nej-
povolanějších, starosta Markvartic Josef 
Nedvěd a ředitelka krajské správy Ředitel-
ství silnic a dálnic (ŘSD) Marie Tesařo-
vá. „Opravdu se nám podařil získat sou-
hlas od majitelů všech nemovitostí, kterých 
se stavba kruhové křižovatky dotkne. Moc 
si jejich přístupu vážím,“ uvedl Josef Ned- 
věd a dodal, „počet jednání, která jsme 
se senátorem Vystrčilem v této záležitosti 
absolvovali, nespočítám. Vůbec ale času, 

který jsem na nich strávil, nebudu litovat, 
pokud tentokrát dospějeme k zásadnímu 
řešení.“ Optimisticky se pro TL vyjádřila 
i Marie Tesařová: „Právě v těchto dnech 
bylo vydáno územní rozhodnutí pro stavbu 
kruhové křižovatky na Kasárnách. Pokud 
vše dobře dopadne, je reálné, abychom za-
hájili její stavbu v průběhu příštího roku.“ 
Současně také potvrdila, že ještě letos zač- 
ne oprava úseku silnice I/38 mezi Hlado-
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Konec křižovatky smrti je na dohled

NEŠTĚSTÍ, TRAGÉDIE, KOLONY, VYŠETŘOVÁNÍ... Dočkáme se, že o podobných 
událostech na Kasárnách budeme psát již jen v minulém čase?                   Foto: Tomáš Blažek

vem a Želetavou, jehož podstatná část pro-
chází správním obvodem Telče. „Ať to do-
padne jakkoliv, musím již teď poděkovat 
panu starostovi Nedvědovi i paní ředitelce 
Tesařové za jejich pomoc a pochopení pro 
mou neodbytnost v této záležitosti,“ uvedl  
na závěr senátor Vystrčil. Další vývoj 
ohledně nejvýznamnější a nejpotřebnější 
dopravní stavby v regionu budou Telčské 
listy pozorně sledovat.                             /z/

Senátor Vystrčil: 

Zahájení turistické sezóny 11. dubna v 17 hodin v Konírně zámku
Úvodní slovo starosta Roman Fabeš ● Profil návštěvníka Kraje Vysočina Eva Janoušková, 

Vysoká škola polytechnická Jihlava ● Turistická sezóna 2016 v Telči Bohumil Norek, Věra Peichlová ● Akce NPÚ Telč 
v roce 2016 Martina Indrová ● Představení nových knih - Průvodce architekturou Telče Naděžda Goryczková 

- Zmizelá Morava - Telč a okolí Helena Grycová Benešová, Lubomír Procházka - UNESCO Česká republika Martin Hák
Pro širokou veřejnost
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31. schůze - 10. února
 - RM schválila vyhlášení konkurzního ří-
zení na obsazení pracovního místa ředi-
tele/ředitelky Mateřské školy Telč.
 - RM schválila podání žádosti v rám-
ci programu „Zásady pro poskytování 
dotací na obnovu kulturních památek 
v Kraji Vysočina“.
 - RM schválila podání žádosti v rámci 
programu „Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšíře-
nou působností“.
 - RM vzala na vědomí informaci o uvol-
nění bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou 
službou ve Špitální ulici.
 - RM schválila zvýšení nájemného o 0,3% 
v městských bytech v ul. U Háje 626, 
Špitální 611, ve třech bytech sociálního 
charakteru v Radkovské ulici 214 a dvou 
zrekonstruovaných bytech v ul. Slava-
tovské 137 s účinností od 1. července 
2016 dle nařízení vlády č. 145/2003 Sb.
 - RM schválila výroční zprávu za rok 
2015 o svobodném přístupu k informa-
cím.
 - RM schválila zprávu o vyřizování stíž-
ností za rok 2015 a vzala na vědomí 
informaci, že v roce 2015 Městu Telč, 
resp. Městskému úřadu Telč, nebylo do-
ručeno podání, které by splňovalo nále-
žitosti petice.

32. schůze - 24. února
 - RM schválila podání žádosti do progra-
mu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí.
 - RM schválila podání žádostí o dotace 
Kraji Vysočina v rámci programů pod-
pory měst s památkami UNESCO v Kra-
ji Vysočina a na podporu turistických in-
formačních center v Kraji Vysočina.
 - RM vzala na vědomí informaci o ko-
nání roadshow na náměstí Zachariáše 
z Hradce 18. května k Mistrovství svě-
ta horských kol v Novém Městě na Mo-
ravě.
 - RM vzala na vědomí návrh kulturních, 
společenských a sportovních akcí kona-
ných v roce 2016.
 - RM schválila zveřejnění záměru pro-
deje nemovitosti „Ranč“ ve Štěpnici 
(podrobně viz TL3 str. 16).
 - RM schválila zveřejnění záměru prode-
je části pozemku parc.č. 7426/1 v obci 
a k.ú. Telč o vým. cca 725 m2.
 - RM schválila ceník úhrady za zřízení 
služebnosti na majetku města Telče.

Úplné znění všech usnesení rady města 
najdete na http://www.telc.eu/mesto_a_
samosprava/samosprava/rada_mesta

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 20. 4. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

V pondělí 22. února se v zasedacím sále 
zámku uskutečnilo další jednání zastupite-
lů v tomto volebním období. Přítomno bylo 
19 zastupitelů, omluveni byli pouze Pavel 
Dvořák a JUDr. Petr Podsedník. Na zasedá-
ní byl schválen prodej bývalého internátu 
v Batelovské ulici, určený pro výstavbu no-
vého domova pro seniory, společnosti Se-
nior holding, s.r.o. Podle harmonogramu, 
který je součástí schválené smlouvy, by no-
vý domov o kapacitě cca 120 lůžek měl být 
dokončen do konce roku 2018. Provozova-
tel nového domova pro seniory převezme 
všechny klienty a zaměstnance stávajícího 
DpS na Starém Městě. Jednota Orla Telč 
se obrátila na město se žádostí o podporu 
projektu obnovy hlavního sálu v orlovně, 
na jehož realizaci podala žádost do dotač-
ního programu Státní podpora sportu pro 
rok 2016 Ministerstva školství. Zastupitel-
stvo města tomuto projektu vyjádřilo pod-
poru a schválilo poskytnutí příslibu k jeho 
spolufinancování ve výši 150 tis. Kč, tj. cca 

Významný krok pro nový domov seniorům 
9. zasedání zastupitelstva města

V k.ú. Telč čeká na 
majitele 306 pozemků!
Na úřední desce městského úřadu je zve-
řejněna aktualizovaná výzva Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
k vlastníkům pozemků nebo jiným opráv-
něným osobám (dědicům), kteří nejsou 
v katastru nemovitostí označeni dosta-
tečně určitě, aby se přihlásili k vlastnic-
tví uvedené nemovitosti zapsané v sezna-
mu u místně příslušného pracoviště Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých. Pokud se vlastník nemovité věci (ne-
bo oprávněná osoba) nepřihlásí do 31. 12. 
2023, má se za to, že ji opustil. Potom při-
padne opuštěná nemovitá věc do vlastnic-
tví státu. V katastrálním území Telče bylo 
k 6. březnu 2016 306 (!) vlastnicky neurče-
ných pozemků. Často na známá telčská pří-
jmení. Je v zájmu každého potencionálního 
vlastníka (dědice), aby se na úřední desce 
s tímto obsáhlým materiálem seznámil.  /z/

10% rozpočtových nákladů. Tak jako v mi-
nulých letech, byl i v letošním roce podpo-
řen záměr vlastníků kulturních památek, 
kteří podali žádost do dotačního progra-
mu Kraje Vysočina na obnovu kulturních 
památek. V letošním roce byla podpořena 
oprava vnějších omítek hotelu Černý orel 
a obnova nátěru plechové střechy domu č. 
p. 41 na náměstí Zachariáše z Hradce. Za-
stupitelé dále podpořili záměr podat žádost 
o dotaci do programu Státní podpora spor-
tu pro rok 2016 vyhlášeného Ministerstvem 
školství na výstavbu doprovodných sporto-
višť v rámci sportovního areálu v Masary-
kově ulici, konkrétně jednoho víceúčelové-
ho hřiště, dvou hřišť na volejbal a jednoho 
hřiště na beach volejbal. Oficiální zápis ze 
zasedání zastupitelstva města je zveřejněn 
na úřední desce v podloubí radnice, inter-
netových stránkách města a je k nahlédnutí 
i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

15 žádostí o informace
15 žádostí o poskytnutí různých informa-
cí bylo v loňském roce doručeno na měst-
ský úřad. Ve 13 případech bylo žadatelům 
vyhověno, ve dvou byly žádosti odmítnu-
ty. Obě pak v odvolacím řízení posuzoval 
Krajský úřad Kraje Vysočina. Rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti potvrdil a odvolání za-
mítl. Proti rozhodnutí krajského úřadu pak 
v jednom případě byla podána žadatelem 
žaloba. Celá výroční zpráva za rok 2015 
podle zákona o svobodném přístupu k in-
formacím, kterou schválila rada města 10. 
února, je zveřejněna na úřední desce.

Stížnosti v roce 2015
Na úřední desce radnice je zveřejněna 
Zpráva o vyřizování stížností za rok 
2015. Vyplývá z ní, že v loňském roce ob-
drželo Město, resp. Městský úřad Telč, 
osm podání označených jako stížnost. Žád-
né z nich nebylo odesilatelem ve 30denní 
lhůtě písemně odvoláno a na všechna bylo 
písemně odpovězeno. Zprávu vypracoval 
tajemník MěÚ Pavel Soukop a 10. února ji 
schválila rada města.

Aktuální informace z radnice ● Dražeb-
ní vyhlášky ● Oznámení o uložení písem-
ností ● Ztráty a nálezy ● Sdělení orgánů 
státní správy ● www.telc.eu/uredni_deska
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Rozjíždí se akce Tyršova
Není to apríl, ale na prvního dubna vychází 
oficiální start letošní největší investiční ak-
ce ve městě. Jedná se o kompletní rekon-
strukci ulic Tyršova, Mládkova a náměstí 
Hrdinů. V rámci této akce dojde k vybu-
dování nového vodovodu a kanalizace, po-
kládce vzdušného vedení elektřiny do země 
a současně i vybudování nového veřejného 
osvětlení. Dále pak budou zrekonstruovány 
vozovka, chodníky a vzniknou nová parko-
vací místa. Dotčené ulice tak dostanou no-
vou tvář. První částí této rozsáhlé investi-
ce bude výstavba vodovodu a kanalizace, 
a to i včetně nových domovních přípojek.  
Dodavatelem celé akce je na základě vý-
sledků výběrového řízení Radouňská vodo-
hospodářská společnost, a.s., z Jindřichova 
Hradce. Vysoutěžená cena díla je 11,4 mi-
lionů korun. Městu se podařilo na kanali-
zaci získat dotaci z Kraje Vysočina ve vý-
ši 4,2 milionů korun. A ve hře je stále ještě 
i žádost na Ministerstvu zemědělství na vo-
dovod. Zbývající finance na realizaci této 
akce pak město získá z příspěvku SVAK 
Jihlavsko. Vzhledem k rozsahu a nároč-
nosti prací se začne současně s vodovodem 
v Mládkově ulici a s kanalizací a násled-
ně vodovodem v Tyršově ulici a nakonec 
by mělo přijít na řadu náměstí Hrdinů. To 
je samozřejmě rámcový plán, jednotlivé 
úseky se budou upřesňovat podle průběhu 
prací. Celá stavební akce byla plánována 

na dva roky, ale pokud půjde vše bez pro-
blémů, mohla by být většina prací hotova 
ještě letos. V návaznosti na dokončení vo-
dovodní a kanalizační sítě bude následovat 

Radosti a starosti telčského starosty
rekonstrukce povrchů ulic. V současné do-
bě je hotova dokumentace a řeší se výbě-
rové řízení na dodavatele stavby. Předpo-
klad zahájení těchto prací je v květnu. Celá 
akce samozřejmě přinese řadu omezení jak 
obyvatelům dotčených ulic, tak i ostatním. 
Chápu, že to není nic příjemného, a už ny-
ní vás všechny prosím o pochopení a sou-
činnost. Ale zvládli jsme to v jiných ulicích 
a jsem přesvědčen, že to půjde i tady. V prů-
běhu prací budou ulice zcela uzavřeny pro 
tranzitní dopravu a vjezd bude po úsecích 
v omezené míře povolen pouze obyvatelům 
ulic a dopravní obslužnosti. Pro parkování 
bude vymezena plocha bývalého autobuso-
vého nádraží. V této souvislosti bych chtěl 
vyzvat uživatele a návštěvníky sportovní-
ho areálu v Tyršově ulici, aby pro parková-
ní využívali Masarykovu a Staňkovu ulici 
a starý autobusák. 

Divadelní Telč
K tomuto titulku mě vedla krásná výstava 
ve vstupní síni radnice. Výstava byla věno-
vána jednak vzpomínce na Jaroslava Kou-
bu, který byl významnou osobností telč-
ské kultury. Ale hlavně mapovala historii 
ochotnického divadla v Telči, které s ním 
bylo úzce spjato. Procházel jsem kolem pa-
nelů a na dobových plakátech, scénářích, 
fotografiích a dalších dokumentech obdi-
voval bohatou činnost místních ochotníků. 
A přišlo mi trochu líto, že divadelní sláva 
je v Telči minulostí. Ale ono to naštěstí tak 

úplně pravda není. Trochu stranou pozor-
nosti už několik let pod hlavičkou TJ Sokol 
a pod vedením Míly Drdácké působí diva-
delní odbor. Ostatně loni jsme mohli vidět 

jejich představení v sokolovně. No a letos 
mají za sebou i úspěšnou premiéru na uzná-
vané přehlídce amatérských divadel Třešť-
ské divadelní jaro. A že se na něm neztratili, 
o tom svědčí uznání poroty pro Lenku Dvo-
řákovou a Mílu Drdáckou. Tak do dalších 
představení „zlomte vaz“.

„Oranžová energie“ do Telče
To není žádná speciální forma elektřiny ne-
bo plynu. Ale je to název nadačního fondu 
skupiny ČEZ, který podporuje kvalitní pro-
jekty v oblasti sportu a volnočasových ak-
tivit. Už několikrát jsme se snažili z toho-
to fondu získat peníze na různá hřiště. Ale 
až letos jsme byli úspěšní. A to hned plnou 
částkou 500 tisíc korun. A kde je použijeme? 
Nový zimní stadion dnes stojí na několika 
bývalých hřištích. Zmizelo pískové trénin-
kové hřiště a také dva antukové kurty. A je 
samozřejmé, že je potřeba je nahradit. Nová 
hřiště potřebují jak sportovci, tak i vedlej-
ší škola. Studie na nová hřiště ve vedlejších 
zahradách je zpracovaná a máme podanou 
i žádost o dotaci na Ministerstvu školství. 
Ale nyní se po dokončení zimáku objevi-
la i možnost vybudovat ještě jedno hřiště 
na části bývalých antukových kurtů. A právě 
tam bychom chtěli použít zmíněnou dotaci. 
Pokud vše dobře dopadne, ještě letos se do-
čkáme v tomto místě nového víceúčelového 
hřiště s umělým povrchem. 

Studenti z Kremsu řešili zimák
Do další etapy se posunuly diskuse o bu-
doucí nové podobě areálu bývalého zim-
ního stadionu. Po anketě mezi telčskou ve-
řejností a následné besedě o předložených 
návrzích dostal prostor i „pohled zvenčí“. 
A to díky spolupráci Centra Excelence Aka-
demie věd v Telči s Podunajskou universi-
tou v rakouském Kremsu. V polovině břez-
na se v Telči uskutečnil týdenní pracovní 
seminář studentů fakulty architektury této 
univerzity. Desítka studentů se seznámila 
s historií i současností areálu bývalého zi-
máku a pod vedením zkušených profesorů 
zpracovala komplexní návrh řešení areálu. 
Celkem odvážně i formou terénních úprav 
vrací areálu zčásti historickou podobu par-
ku. Ale stejně odvážně reaguje i na součas-
nost třeba vybudováním parkovacího domu 
či amfiteátru. A musím říci, že na veřejné 
prezentaci měl tento návrh pozitivní ohlas. 
Je to samozřejmě další z podkladů pro defi-
nitivní řešení, ale určitě s ním budeme dále 
pracovat. S prezentací studie se můžete se-
známit na webu města. Přestože je v němči-
ně, myslím, že je dostatečně srozumitelná.

Roman Fabeš

VZPOMÍNKA NA MINULOST. Zdena Vaníčková a Věra Kaupová připomněly 2. března 
na vernisáži výstavy v radniční síni nejen Jaroslava Koubu, ale také slavnou éru telčských ochot-
níků. Obnoví ji sokolové, přemítá ve svém příspěvku na této straně starosta?   Foto: Ilona Jeníčková 
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Mikroregionální střípky

Hodice
10. 4. Vítání občánků
Od 14.30 hod. v sále KD Hodice
15. 4. Benefiční koncert pro Elišku
30. 4. Přírodovědná vycházka 
Sraz ve 14.00 hod. u školky
Urbanov
8. 4. v 19 hod. Záskok
v sále bývalého Trundova hostince 
Divadelní spolek „Divadlo u Trundy“ 
zahraje divadelní hru Záskok
17. 4. v 17 hod. 
Jarní koncert v kostele sv. Jana Křtitele
hudební trio Karla Plocka a soubor Mileny 
Svobodové
30. 4. Pálení čarodějnic u srubu
Knínice
9. dubna Svěcení zvonů
Od 9 hod. prohlídka nových zvonů, 
v 10 hod. mše. sv. se svěcením zvonů
Dyjice
16. 4. od 20 hod. Koncert - Romanika
Ořechov
30. dubna
Připomínka seskoku Out Distance Pietní 
akt ve 13 hodin. 

Nezaměstnanost v únoru
ČR
únor 6,3% (leden 6,4%)
Kraj Vysočina
únor 6,4% (leden 6,5%)
Správní obvod Telče
únor 7,7% (leden 8,1%)
Telč
únor 7,4% (leden 7,6%)
Obce pod 5% hranicí na konci roku:
Knínice, Kostelní Myslová, Markvarti-
ce, Mysletice, Panské Dubenky, Sedlatice, 
Strachoňovice, Urbanov, Zvolenovice.
Obce nad 15% hranicí:
Vanůvek, Zadní Vydří  

Zdroj: Statistiky ÚP

Které památky 
v regionu se opraví?
Jak informujeme na jiném místě, 10. února 
schválila rada města podání žádostí na ob-
novu kulturních památek ve správním ob-
vodu Telče v rámci programu Minister-
stva kultury Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšíře-
nou působností. Pokud žádosti minister-
stvo schválí, získají vlastníci vybraných 
památek z uvedeného programu 861 tis. 
Kč. Tajemník MěÚ Pavel Soukop pro TL 
vypočítal, o které památky se jedná: „Do-
jde k obnově části fasády na mlýnu čp. 14 
v Černíči, k výměně krovu a střešní kryti-
ny na zvoničce v Horní Myslové, oprave-
na bude ohradní zeď u kostela Všech sva-
tých ve Staré Říši, bude dokončena oprava 
fasády na kostele sv. Vavřince v Krasoni-
cích a bude pokračovat oprava ohradní zdi 
Panského dvora v Telči.“                      /z/

Jak zaplatit daň 
z nemovitého majetku
Vedle letošní novinky, kdy je možné uhra-
dit daň z nemovitých věcí prostřednictvím 
SIPO (a samozřejmě bezhotovostní plat-
bou), zůstává poplatníkům i dřívější mož-
nost úhrady složenkou na přepážkách Čes-
ké pošty. TL to potvrdil Ing. Karel Tomek 
z Finančního úřadu pro Kraj Vysočina: 
„Složenky k zaplacení daně z nemovitého 
majetku budou distribuovány obdobně ja-
ko v minulých letech (v průběhu května, po-
zn. red.) a bude pochopitelně zasílána nová 
forma daňové složenky, tedy placení bez po-
platků.“ Připomínáme, že platba daně z ne-
movitého majetku musí být provedena tak, 
aby byla připsána na účet finančního úřadu 
nejpozději 31. května daného roku.        /z/

Sdílení hledá dobrovolníky
Obecně prospěšná společnost Sdílení hle-
dá nové dobrovolníky. Na sobotu 9. dub-
na v 10 hodin připravuje jejich školení 
v prostorách Klubu důchodců na telč-
ské poliklinice. Na otázku, jaké vlastnosti 
by uchazeč o tuto aktivitu měl mít, odpo-
věděla ředitelka Sdílení Michaela Čeřov-
ská: „Aby se člověk stal dobrovolníkem, 
potřebuje k tomu hlavně čas a chuť dělat 
něco dobrého pro druhé. Přitom pole pů-
sobnosti dobrovolníka je široké - nejzná-
mější je asi navštěvování klientů v domově 
pro seniory, ale vítáme i dobrovolníky, kte-
ří jsou ochotní nám pomoci při organizaci 
jarmarků, v chodu dobročinného obchůd-
ku nebo kteří umí např. opravit počítač 
- a možností je ještě mnohem víc.“ Bliž-
ší informace zájemcům o dobrovolnictví 
ve Sdílení sdělí koordinátorka dobrovol-
níků Olga Nováková (775 574 976, sdile-
ni.novakova@gmail.com) nebo sama ře-
ditelka Michaela Čeřovská (777 574 975, 
sdileni.cerovska@gmail.com).               /z/

Gregoriánský chorál 
v Dačicích
Mše svatá s gregoriánským chorálem v so-
botu 16. dubna v 18 hodin v kostele sv. 
Vavřince v Dačicích. Zpívá gregoriánská 
schola složená převážně ze zpěváků Regi-
onu Renesance.

Pozvánka na výstavu

M. Křenková v nemocnici
Netradiční místo pro výstavu svých prací 
zvolila výtvarnice Magdalena Křenková 
Florianová, absolventka telčského gym-
názia (1985). Jinak také vnučka katolic-
kého filozofa a publicisty Josefa Floriana 
ze Staré Říše. Od 3. dubna do 29. května 
vystaví své práce v Modré chodbě jihlav-
ské nemocnice (mezi interním pavilonem 
a rentgenem).

Větrání v Lidéřovicích 
bude o soše
Větrání kostela a varhan sv. Linharta v Li-
déřovicích v neděli 24. dubna ve 14:30 
bude celé věnováno gotické soše P. Marie 
Nanebevzaté z fondu kostela.
O vzácné památce promluví Jan Mikeš, 
kastelán zámku v Jindřichově Hradci. Za-
zní historická instrumentální a vokální 
hudba v podání žáků ZUŠ Dačice.

Úspěchy mladých 
Mažoretky Telč
V sobotu 19. března si ze soutěže O ždánic-
kého motýla ve Ždánicích dovezly telčské 
mažoretky tři první a tři druhá místa. V ka-
tegorii baton děti – sóla/dua zvítězily Lenka 
Cvrčková a Adéla Vetýšková a duo Natá-
lie Pátková a Lenka Cvrčková bylo stříbr-
né. V kategorii baton miniformace/kadetky 
byla sestava N. Liščáková, A.Lupačová, 
T.Kosová, K.Vyvadilová a K.Hradilo-
vá také druhé. Zlaté medaile ze Ždánic si 
ve velkých formacích odvezly ještě Pou-
pátka a Růžičky. Medailovou žeň doplnily 
stříbrem Růže v kategorii juniorek. 

Podle R.a M. Křížkových

Po uzávěrce

TELČísla
Na krajské přehlídce sborového zpěvu zá-
kladních uměleckých škol 23. března v Tře-
bíči se TELČísla pod vedením Pavla Saláka 
stala v konkurenci 18 sborů absolutním vítě-
zem a zajistila si přímý postup do národního 
kola sborové soutěže ZUŠ. To se bude konat 
v květnu v Litomyšli. Pavel Salák navíc získal 
v Třebíči diplom za dirigentský výkon. Další 
diplom získal instrumentální doprovod sboru 
ve složení Eva Rychnovská (klavír), Helena 
Tůmová (housle), Šárka Kaňkovská (vio-
loncello), František Vejmělek (kytara) a Ma-
těj Boček (djembe).      Podle Evy Pavlíkové
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Jak jsme již informovali, má od nového ro-
ku Centrum Excelence Telč, součást Ústavu 
teoretické a aplikované mechaniky Akade-
mie věd ČR, nového ředitele, Ing. Jakuba 
Novotného, Ph.D. Požádali jsme ho, aby 
se čtenářům TL blíže představil:

Pocházím z Jihlavy, kde jsem vystudoval 
gymnázium. Po vysokoškolských studiích 
v Praze jsem pokračoval v doktorském stu-
diu a vyučoval na univerzitě. V roce 2003 
jsem se pracovně vrátil do Jihlavy. Po vzni-
ku zdejší Vysoké školy polytechnické jsem 
na ni nastoupil jako akademický pracov-

ník. Čtyři roky jsem byl v pozici vedoucího 
katedry a v roce 2010 pak zvolen na čtyř-
leté funkční období rektorem této vysoké 
školy. V pozici ředitele CET jsem od ledna. 
S rodinou žijeme v Jihlavě. Žena učí na zá-
kladní škole, syn Jakub chodí do čtvrté tří-
dy, dcera Julie do první. K mým koníčkům 
patří orientační běh, lyžování, tenorové 
banjo a letectví.

Ptát se na Vaši představu o fungování 
CET, v jehož čele stojíte teď, na počát-
ku března, necelé tři měsíce, je asi před-
časné. Ale přesto...
Máte pravdu. Na své nové pozici jsem za-
tím velmi krátce. Nastoupil jsem však do roz-
běhlého výzkumného centra, které má v hlav-
ních směrech své činnosti pro nejbližší období 
zajištěný výzkumný program. Souběžně je ale 
potřeba plánovat další výzkumné aktivity, 
mluvit o nich by však bylo předčasné. Nicmé-
ně jeden ze svých záměrů mohu uvést již teď. 
Chci, aby o CET, resp. výsledcích práce na-
šich výzkumných týmů, bylo větší povědomí 
i mimo úzce odborné kruhy. K tomu patří i to, 
aby občané Telče a regionu o nás více vědě-
li. Jedním z kroků v tomto směru je Den ote-
vřených laboratoří určený pro školy i širokou 
veřejnost, který proběhne v pátek 15. dubna.
Je pátek pro takovou akci vhodným dnem?
Termín jsme samozřejmě diskutovali. Na-
konec padlo rozhodnutí na pátek 15. dub-
na. Dopoledne chceme pozvat zejména tel-
čské školy. Věříme, že odpoledne si k nám 
najdou cestu i obyvatelé Telče. Na akci bu-

deme prezentovat naši činnost a v mezích 
možností bezpečnosti provozu a prosto-
rového uspořádání umožníme návštěvní-
kům nahlédnout do některých laboratoří. 
Svojí činností nejsme sice instituce stan-
dardně otevřená pro širokou veřejnost, ale 
myslím si, že jednou za čas je oboustranně 
prospěšné takovouto akci uspořádat. Sám 
jsem zvědavý, jaké budou ohlasy.           /z/

Chci, aby naše práce byla více vidět
Nový ředitel CET 

Byli jsme v Chrudimi. 
Ne na výletě
V pondělí 22. února jsme na jednání za-
stupitelstva schválili uzavření smluv mezi 
městem a společností Senior Holding, které 
jsou nezbytné pro pokračování prací na pro-
jektu nového domova pro seniory v areálu 
bývalé hospodyňské školy, později interná-
tu v Batelovské ulici. Tuto zprávu jste již asi 
slyšeli, nebo si mohli přečíst na interneto-
vých stránkách města. Proč se k ní vracím? 
Za sebe, ale myslím, že i za většinu zastupi-
telů, musím přiznat, že to pro nás bylo jed-
no z nejzodpovědnějších rozhodnutí, před 
kterým jsme zatím stáli. Nebál bych se ho 
přirovnat k těm o jiných velkých investič-
ních akcích ve městě. Kdysi třeba o výstav-
bě čistírny odpadních vod, v nedávné do-
bě o zimním stadionu. Také tentokrát jsme 
se nemohli spokojit jen s písemnými pod-
klady, které pro nás připravila pracoviš-
tě městského úřadu či s prezentací spolu-
pracující společnosti. 2. února se proto 15 
zastupitelů, úředníci úřadu a také paní ře-
ditelka Domova pro seniory Marika Krejčí 
vypravili do Chrudimi. Právě v tomto měs-
tě společnost Senior Holding totiž provo-
zuje zařízení pro seniory podobného typu, 
jaké bychom chtěli mít za čas u nás. Z řa-
dy důvodů nás návštěva Senior Rezidence 
Chrudim přesvědčila, že jdeme správnou 
cestou. Vedle služeb a různých aktivit, které 
zde seniorům poskytují a které byste moh-
li označit pro 21. století za standardní, mě 
osobně zaujaly technické podobnosti obou 
projektů. Porovnejte sami: Základem chru-
dimského domova je budova z roku 1926, 
která byla postavena pro výzkumné země-
dělské pracoviště. Později byla přestavěna 
na nemocnici a nakonec sloužila jako lé-
čebna dlouhodobě nemocných. Poté, co by-
la v roce 2007 opuštěna, postupně chátrala. 
Investorovi se zde podařilo výborně sklou-
bit původní objekt s novou přístavbou, kte-
ré dnes slouží 94 seniorům. Zaujalo mě ta-
ké, že zařízení není vůči svému okolí nijak 
uzavřeno, ale naopak vybízí k setkávání, 
přirozené komunikaci a kontaktům s oko-
lím. Přáním nás všech je, aby tomu tak  
bylo za čas i v Telči.                   Pavel Komín

Bylo, je a bude v Telči - místostarosta 
informuje

Jaro v DpS
Při vystoupení dětského folklórního sou-
boru Krahuláček a žen z Klubu důchodců 
přivítali jaro v sobotu 19. března i senioři 
v DpS. Vystoupení se moc líbilo, napsa-
la TL sociální pracovnice Lenka Pelejová.
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Rybníky v majetku města
Staroměstský 14,6 ha • Štěpnický 9,23 ha • Ulický 4,35 ha • Smrk 6,74 ha • 

Polívkův 3,7 ha • Vlček 0,89 ha • Nadymák 0,58 ha
Nadymák má vypůjčený MO Moravského rybářského svazu, 

ostatní jsou v pachtu Rybářství Nechvátal.

Prakticky před rokem rozhodla rada měs-
ta o staronovém nájemci (pachtýři) rybníků 
v majetku města, Ing. Pavlu Nechvátalovi 
z Horní Cerekve. Složitý proces předává-
ní rybničního hospodářství skončil až v jar-
ních měsících letošního roku. Na zvědavou 
otázku TL, jak se za relativně dlouhých 
22 roků změnilo Rybářství Nechvátal, od-
pověděl jeho majitel: „Jsme stále rodinná 
firma,“ a s úsměvem dodal, „tomu, že se 
na její činnosti stále více podílí oba syno-
vé, jsem rád. Když jsme měli telčské ryb-
níky pronajaty poprvé, nechodili ještě ani 
do školy... A samozřejmě manželka. Bez její 
pomoci a pochopení si existenci firmy ne-
dovedu představit.“ Dnes jeho firma hos-
podaří na 50 rybnících na Vysočině a v již-
ních Čechách. Některé vlastní, větší část je 
v pronájmu, stejně jako ty telčské. „Sna-
žíme se jít cestou historického českého ry-
bářství, které je přirozené pro zdejší tekoucí 
vody. Proto i v obsádce rybníků, na kterých 
hospodaříme, převládá tradiční kapr, šu-
pinatá a lysá ryba, vhodná pro nadmořské 
výšky okolo 600 metrů nad mořem,“ je od-

pověď Pavla Nechvátala na chovatelské za-
měření firmy. Ta ve svých sádkách produ-
kuje násadu kaprovitých ryb jak pro vlastní 
hospodářství, tak také na prodej. Sortiment 
kapří násady doplňuje násada dravých ryb, 
štik a candátů a v současné době módních 
okrasných ryb. Pavel Nechvátal také TL 
potvrdil, že počítá se zachováním slavnost-
ního podzimního výlovu Štěpnického ryb-
níka. „Vždyť jsme byli první, kdo ho v Telči 
v polovině devadesátých let zavedli. Chci 
pro něj stanovit stabilní datum, státní svá-
tek 28. října. A také rozšířit jeho dopro-
vodný program. Jak kulturní, gurmánský 
tak nově i vzdělávací se vztahem k historii. 
Prostě, Den ryb a rybářství.“ Když P. Ne-
chvátal zmínil gurmánský program výlo-
vu, nedalo se nezeptat na standardní prodej 
ryb. „Samozřejmě, že budeme pokračovat 
v tradičních vánočních a velikonočních 
prodejích.“ Jeho přáním do budoucna je 
prodej ryb ve městě rozšířit. To je ale spo-
jeno s řadou technických, ale i obchodních 
problémů. Tím hlavním je existence vhod-
ného zázemí pro takovou aktivitu.         /z/

Rybářství Nechvátal. Návrat po 20 letech
Podnikání v Telči

Pavel Nechvátal plánuje výlov Štěpnického rybníka ještě atraktivnější.          Foto: Ilona Jeníčková

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 18. 4. ● III. 19. 4. ● IV. 20. 4. ● V. - VI. 21. 4.
Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Svatojánský 
potok, III – Podolí, křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice I., křižovatka 
ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní

Kdy pro nádoby na plast a papír?
Vydávání nádob na plast a papír se 
bude provádět již jen každé pondělí 
od 14 do 16 hodin v areálu Služeb 
Telč v Radkovské ulici. 

Jak si vedeme v odpadech?
Je to výborné – třídíme. Dík patří všem, kdo 
se do nového systému aktivně zapojili. Žluté 
nádoby na plast zdarma do domácností jsou 
rozdané, modrých na papír je ještě dosta-
tek, probíhá výdej kompostérů za zvýhod-
něnou cenu. Žádat o ně lze stále na www.
odpady.telc.eu. Potřebujeme ale vyřešit ješ-
tě dvě věci. První je minimalizovat množ-
ství vzduchu v kontejnerech a nádobách. 
PET lahev zmáčknout a zavíčkovat, kelím-
ky od jogurtů naskládat do sebe, lepenkové 
krabice rozložit a porovnat. Pár vteřin pro 
každého z nás, které dokážou hodně pomo-
ci. A ta druhá – stále se potýkáme se stejným 
problémem. Přeplněnými kontejnery na tří-
děný plast a papír na některých sběrných 
hnízdech. Úplně absurdní situace nasta-
la na parkovišti ve Svatoanenské ulici. 10. 
března jsme vyvezli plasty a hned druhý den 
byly kontejnery přeplněné! Už jsem na to 
upozorňoval v předchozím čísle - jde o zne-
užívání hnízd některými podnikateli. Sběr-
ná hnízda jsou určena pouze pro obyvatele 
města. Neměli by na nich parazitovat někte-
ří vykutálení podnikatelé. Naše firma nabí-
zí odvoz tříděného odpadu z jejich provozo-
ven zdarma, pokud mají s námi uzavřenou 
smlouvu na odvoz směsného komunálního 
odpadu. Ale i tomu, kdo tuto smlouvu nemá, 
odvezeme tříděný odpad, řekl bych skoro 
„za hubičku“, např. plast za 667 Kč a papír 
za 401 Kč ročně i s DPH. Pro toho, kdo ne-
má vhodné nádoby, nabízíme pytle pro tyto 
komodity zdarma. Dalším plusem pro tyto 
podnikatele je vedení evidence produkce od-
padů. Byli jsme požádáni, abychom zveřej-
nili, co znamenají značky na obalech a kam 
tyto obaly přijdou. Abychom nezaplnili TL, 
uvádím zde odkaz na značení obalů od Eko-
komu s vysvětlením jednotlivých značek: 
www.ekokom.cz/uploads/attachments/
Klienti/znaceni_obalu_15-01.pdf. Odkaz 
najdete i na našich stránkách www.ohrr.
cz. K článku přidávám fotku z kontejneru 
na papír U Masných krámů, která však pa-
tří spíše do kategorie černého humoru. Dře-
věná přepravka tam opravdu nemá co dělat 
a ostatní věci tam také asi nepřinesl obyva-
tel přilehlých ulic? Nevím, kolik lidí v této 
lokalitě si běžně kupuje desetikilové balení 
kuřecích stehen.

Ing. Jiří Kadlec 
jednatel OHR Services, s.r.o.
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Nové knihy městské 
knihovny
Beletrie
Hrašková: Něžný dotek nenávisti; Nes-
ser: Dívka, která nikomu nechyběla; Pet-
tersson: Kautokeino, krvavý nůž; Var-
gas: Kavalkáda mrtvých; Kidd: Křídla 
ve větru; Abbott: Nezvěstná; Hoover: 
Odvrácená tvář lásky; May: Sál smr-
ti; Steel: Přesilová hra; Chamberlain: 
Švadlena z Dachau; Bjork: V lese visí an-
děl; Brown: V žáru lásky; Wells: Všichni 
mí pacienti kopou a koušou; Mlynářová: 
Život jako hobby
Naučná
Cílek: Labyrinty světa; Onuferová: Ma-
gorova konference; Dvořáková: Originál-
ní věnce a přírodní dekorace; Bartošová: 
Láskominy Denisy Bartošové; Motl: Vál-
ka před válkou; Grycová Benešová: Telč 
a okolí; Vaníček: Svatý Václav
Dětská
Březinová: Lauro, ty jsi ale číslo; Scherz: 
Za chvíli jsme doma, jen si odskočíme 
do Afriky; Loughead: Zkouška důvěry; 
Brezina: Utajená laboratoř; Pospíšilo-
vá: Prázdniny s drakem; Fučíková: Praha 
v srdci; Kelvedon: Tajnosti a lži 

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Petr Zídek: Hana Benešová; Luděk Ji-
rásko: Česká Kanada. Zmizelé Čechy; 
Jarmila Klímová: Proč (a jak) psycho-
somatika funguje?; William Sitwell: Dě-
jiny jídla ve 100 receptech; Aleš Novák: 
Nietzsche a (ne)přátelé; Jozef Ftorek: 
Public relations jako ovlivňování mínění; 
Pavel Panoch: Slavné vily pardubického 
kraje; Karel Felt: Vítězové nad smrtí; Pe-
tr Weigl: Hledání smyslu. Filmy, myšlen-
ky a reflexe; Naděžda Goryczková: Prů-
vodce architekturou Telče; Zdeněk Palán: 
Základy andragogiky; Josef Podzimek: 
O veselé továrně; Jan Klápště: Promě-
na českých zemí ve středověku; Miroslav 
Pospíšil: Manažerština, aneb jak být efek-
tivním manažerem a řešitelem

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Jak jsme uvedli v minulém vydání, na 12. 
dubna připravily obě veřejné knihovny 
ve městě, městská a Univerzitního cent-
ra, besedu v současné době s nejčtenějším 
českým autorem historických, převážně 
detektivních příběhů, a také odborné lite-
ratury Vlastimilem Vondruškou. Beseda 
se bude konat v Univerzitním centru (je-
zuitské koleji). Sám protagonista čtená-
ři očekávaného večera se v rozhovoru pro 
TL trochu ohradil proti termínu „beseda“. 
„Má vystoupení jsou spíše talk-show, ne-
bo jak nedávno prohlásil jeden dramaturg, 
one-man-show, protože základem je mé vy-
právění o životě, o historii, o literatuře. 
Snažím se samozřejmě posluchačům po-
vědět něco nového, poučit je, ale také po-
bavit. Záleží na publiku, pokud je vstřícné 
a mám pocit, že se bavit chce, pak to někdy 
bývá velice zábavné i pro mne. Ta vystou-
pení nemají pevnou osnovu jako předsta-
vení divadelní a označuji je jako Oldřich 
z Chlumu – román a skutečnost. Na kon-
ci se samozřejmě dostane na dotazy poslu-
chačů.“ Na otázku, zda se někdy od ně-

ho dočkáme příběhu ze středověké Telče, 
odpověděl: „V Telči se odehrávají někte-
ré epizody 3. a 4. dílu Husitské epopeje. 
Zda se do Telče vydá někdy vyšetřovat i Ji-
ří Adam z Dobronína, odpovím až po ná-
vštěvě u vás. Záleží na tom, zda mne v Tel-
či políbí múza.“ A tak nám nezbývá než si 
to přát a někdy v budoucnu se Vlastimila 
Vondrušky zeptat, jak to s múzou v Telči 
dopadlo. Andrea Fajtová pro TL spočítala, 
že fond městské knihovny disponuje téměř 
sedmdesáti tituly Vlastimila Vondrušky. 
„Opravdu patří mezi ty nejžádanější. Více 
než dvě třetiny je jich neustále vypůjčeno. 
Pokud vyjde nový příběh Oldřicha z Chlu-
mu nebo Jiřího Adama z Dobronína, vede-
me pořadník zájemců. Často se dočkají až 
za několik měsíců. A neplatí to jen pro do-
spělé. Příběhy odvážné dcery alchymisty 
Rudolfa II. Fiorelly mají stálé dětské čte-
náře.“ Podobné hodnocení zájmu o Von-
druškovy práce vyslovila i Ilona Marti-
nů z Knihovny Univerzitního centra. Zde 
čtenáři najdou především jeho odborná  
a encyklopedická díla.                             /z/

Osloví Vondrušku múza?
Oblíbený spisovatel v Telči!

Vlastimil Vondruška v Telči
12. dubna v 17:30 v Univerzitním centru /jezuitská kolej/

Setkání se spisovatelem připravily městská knihovna a Knihovna UC

Ani při dlouhém podepisování svých prací při poslední besedě v Telči neztrácel Vlastimil 
Vondruška úsměv.                                                                                      Foto: Andrea Fajtová Telčské podzemí

Interaktivní zábavně-naučná expozice se za-
jímavými 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
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Od září loňského roku studuje v kvintě telč-
ského gymnázia odvážná dívka z USA. Ře-
ditel Stanislav Máca považuje její přítom-
nost na gymnáziu za přínosnou. Pro školu 
i pro studenty. „Díky každodenní komuni-
kaci jim pomáhá zlepšovat jejich angličtinu. 
Všechny nás pak bezprostředně seznamuje 
se zvyky a tradicemi její země. To, že u nás 
studuje, zvyšuje prestiž školy a je také pro-

pagací města,“ zdůraznil S. Máca. Student-
ka se podle něj aktivně zapojuje i do mi-
moškolních aktivit. S kvintány absolvovala 
kurz společenského tance a se svou třídou 
lyžařský kurz v Krkonoších. Čtenářům TL 
ji blíže představujeme v rozhovoru, který 
s ní vedla učitelka Pavla Veselá.
Představ se, prosím, čtenářům TL.
Jmenuji se Jordan Ariana Byers a po-
cházím z města Olympia, které leží ve stá-
tě Washington na severozápadě Spojených 
států amerických. Je mi 16 let a v Telči 
jsem na ročním výměnném pobytu. Mám 
dvě sestry, které studují na vysokých ško-
lách. Stejně jako já byly na studijním po-
bytu v zahraničí. Maminka je lékařkou 
v městské nemocnici a tatínek je zaměst-
nán ve státní správě jako chemik.
Jak ses dostala ke studiu na GOB?
V rámci programu Výměnného pobytu stu-
dentů prostřednictvím Rotary klubu. Poté, 
co jsem byla do tohoto programu přijata, 
prošla jsem několika pohovory a na jejich 
základě jsem byla vybrána na roční pobyt 
do České republiky.
Co jsi v té době o Česku věděla?
Na počátku toho moc nebylo. Postupně 
jsem se ale setkala s několika studenty, 
kteří zde také pobývali, a pro Rotary klub 
jsem připravila studii zaměřenou na po-
litický systém, zeměpisná fakta, kulturu 
a další důležité části života v České repub-

lice. Takže při odjezdu z domova byly mé 
znalosti o vaší zemi již lepší.
Co tě nejvíce v naší škole překvapilo?
Asi nejvíce rozvrh hodin. V USA máme šest 
předmětů, které se pravidelně opakují kaž-
dý den a nikdy nedochází k žádným změ-
nám v rozvrhu. Zde je to naprosto odlišné. 
Každý den jsou jiné předměty a občas je 
i suplování...

A co ti tady ve škole schází? 
Postrádám možnost volby předmětů, kte-
rou na mé škole máme. Volíme si takové, 
které budou potřebné pro naše další stu-
dia. Učila bych se to, co mě zajímá, a na-
šla bych si tak i více spolužáků, se kterými 
bych mohla sdílet společné zájmy. Nemu-
sela bych se zabývat věcmi, které v bu-
doucnu nebudu studovat.
Je nějaký rozdíl mezi studenty v Česku 
a v USA?
Ne moc velký. Čeští studenti mají se svými 
spolužáky bližší vztahy než studenti v USA, 
protože spolu tráví celý den ve škole. 
U nás se známe jen s několika lidmi v kaž-
dém předmětu, jelikož na každý se sejde ji-
ná skupina studentů.
Jak se ti líbí na gymnáziu?
Jsem velmi ráda, že mohu studovat na zdej-
ší škole. Spolužáci i učitelé mi hodně po-
máhají nejen nalézt správnou třídu, ale 
i porozumět věcem, které probíráme v jed-
notlivých předmětech.
Jaké máš záliby, koníčky?
Hru na klavír a housle a sporty, jako je 
běh, kopaná a košíková. Dokonce mi bylo 
umožněno pokračovat ve hře na klavír bě-
hem zdejšího pobytu.
Čím bys chtěla být?
Chtěla bych studovat medicínu, cestovat 
po světě s rodinou i přáteli a strávit nějaký 
čas v zahraničí.

Odvážná Jordan na gymnáziu
GOB má studentku z USA

Díky Jordan proběhla vloni na gymnáziu oslava svátku Halloween, který si ve Spojených 
státech užívají hlavně děti a mládež poslední říjnový den. Na snímku Tomáše Baránka zleva 
Viktorie Váňová, Kateřina Divišová, Jordan Byers a Adéla Pražáková.       Foto: Tomáš Baránek

Památkáři vydali sborník

Památky Vysočiny
Než čtenář TL otevře nový sborník telč-
ského Národního památkového ústavu, 
měl by si připomenout, že jeho působnost 
zahrnuje celý Kraj Vysočina. Pak nebude 
zklamán tím, že šestý svazek série Památ-
ky Vysočiny neobsahuje žádné vyloženě 
telčské téma. Zájemce o historii Telčska 
v něm přesto najde několik jemu blízkých 
statí. Na prvním místě to je práce Terezie 
Vohralíkové Poutní místo Kostelní Vydří 
ve světle barokního pramene knihy zázra-
ků. Sama autorka hned v úvodu připomí-
ná, že jedno z nejznámějších poutních míst 
Vysočiny je přes veškeré správní reformy 
stále spjato s Telčskem. Málo známý do-
kument, vlastní každému poutnímu mís-
tu, byl zde veden v letech 1732 až 1816. 
Ukazuje nejen na zbožnost předků, ale je 
také zajímavým výčtem neduhů a nemocí, 
kterými trpěli. A vůbec již nepřekvapí, že 
vedle dačických byli nejčastějšími proseb-
níky v Kostelním Vydří lidé z Telče a oko-
lí. I když s Horní Cerekví nemá Telč mno-
ho společného, popis tamního židovského 
hřbitova od Ivy Steinové vyniká, stej-
ně jako její práce o telčských židovských 
hřbitovech, precizností a i pro laiky čtivým 
slohem. A tak určitě nebude málo těch, 
kteří toto pietní místo vzdálené pouhých 
20 km od Telče, zvolí po přečtení zmíně-
né statě za cíl letního výletu. A do třetice. 
Malou „telčskou“ zmínku nalezne pozorný 
čtenář i v práci Márnice u kostela sv. Mar-
tina v Čáslavicích. Autoři, Pavel Horský, 
David Merta a Marek Peška, v ní citují 
z Topografie diecéze brněnské, díla Aloise 
Hrudičky, telčského děkana a také histori-
ka zdejších církevních památek.
Sborník lze zakoupit v IS na radnici a v síd-
le památkářů v Lannerově domě. Mimo-
telčští zájemci si ho mohou objednat na do-
bírku na adrese ampapova.ilona@npu.cz

/z/

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Apartmány 
posledních majitelů 

náměšťského zámku
20. dubna v 18:00

Přednáší Ing. Lucie Bláhová 
Univerzitní centrum MU v Telči

Jezuitská kolej
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Ilona Ampapová. V roce 1986 maturovala na telčském gymnáziu. Po-
tom studovala cestovní ruch a shodou šťastných okolností se v deva-
desátých letech stala pracovnicí Kanceláře prezidenta republiky. V tis-
kovém oddělení, kde působila, byl jejím šéfem známý Ladislav Špaček. 
Ale tím nejvyšším samozřejmě prezident Václav Havel. Když v roce 
2003 skončil ve funkci, vyměnila se většina pracovníků Kanceláře. 
Včetně Ilony Ampapové. Poté pracovala na Krajském úřadu Středo-
českého kraje a v Senátu, ale... Stále více ji to táhlo domů, na Vysoči-
nu. V roce 2010 se vrátila definitivně. Usadila se v Hostěticích, kde 
s přítelem vychovává syna a pracuje v Národním památkovém ústavu 
v Telči. Na starosti zde má jeho prezentaci a styk s veřejností.
Nemohu začít jinak než otázkou, která Vás bude určitě prová-
zet celý život. Jak se děvče z Vanova, a telčská gymnazistka, 
dostane do míst, ke kterým se u nás stále shlíží s úctou? Navíc 
do blízkosti takové osobnosti, jako byl Václav Havel?
Máte pravdu, zní to dost nelogicky, ale stalo se. Po absolvování 
nástavby cestovního ruchu v Karlových Varech jsem začala hle-
dat práci a nabídla se možnost pracovat jako průvodkyně na Praž-
ském hradě. Šlo nás tam ze školy několik. Jako průvodkyně jsem 

tam působila 5 let. Ale chtěla jsem se posunout dál a zkusit ně-
co jiného. Zjistila jsem, že hledají někoho na tiskovém odboru 
a šla jsem se přihlásit. Vezměte v úvahu, že byla zběsilá devade-
sátá léta, kdy bylo takřka vše možné. Mojí předností bylo, že jsem 
na škole dělala francouzštinu a trochu francouzsky mluvila. Ab-
solvovala jsem pohovor a přijali mě, byla to prostě souhra náho-
dy, štěstí a hlavně drzosti 25leté holky. Zůstala jsem tam deset let, 
tedy do konce funkčního období pana prezidenta Havla.
Vaše působení na Hradě je již minulostí. Přesto. Zážitek, 
na který nezapomenete?
Práce na Hradě byla odpovědná a někdy na mne padly úkoly, kte-
ré mi dávaly zabrat. Během setkání tří prezidentů jižní Evropy 
v Dubrovníku můj šéf Ladislav Špaček musel náhle odjet a mně 
připadla povinnost vést tiskovou konferenci. Ukočírujte tři prezi-
denty a dav zkušených novinářů z celé Evropy! Musím přiznat, že 
se mi třásla kolena a těsně před začátkem tiskovky jsem si v du-
chu říkala: Nebylo by mi ve Vanově líp? Ale nedalo se nic dělat, 
nadechla jsem se a šla jsem do toho.

Pracovala pro V. Havla, teď mluví za památkáře 
Hradčany a Lannerův dům, to je na první pohled neporov-
natelný rozdíl. Podobně je to asi také s Vaším předchozím za-
městnáním a tím současným. Co je na práci tiskové mluvčí pa-
mátkářů nejtěžší?
Ano, Hrad a Lannerův dům jsou dost velký rozdíl. Ale když někde 
jste, záleží na tom, s kým tam jste. A já měla to štěstí, že jsem v té době 
na Hradě a teď v Lanneráku potkala skvělé spolupracovníky, se kte-
rými bylo a je příjemné být nejen pracovně, ale i v lidské rovině. Kaž-
dopádně nejtěžší u památkářů byl asi začátek. Pochopit kompetence 
zdejšího pracoviště a vlastně Národního památkového ústavu vůbec.
Stanoviska památkářů bývají laickou veřejností často přijí-
mána s výhradami. Jak se vyrovnáváte s tím, když vysvětluje-
te něco, o čem tušíte, že vyvolá negativní reakci?
Tady musím připomenout, že územní odborná pracoviště NPÚ, 
tedy i naše telčské, nemají rozhodovací pravomoc v památkových 
záležitostech. Moji kolegové vydávají „jen“ odborná stanoviska. 
Pověstné „kulaté razítko“ mají, zjednodušeně řešeno, „památkáři“ 
na obcích s rozšířenou působností. Ti ale nejsou zaměstnanci pa-
mátkového ústavu. Pokud komentuji námi vydaná odborná stano-
viska, tak vždy vím, že kolegové při jejich zpracování postupovali 
velmi zodpovědně. Aby negativních reakcí nebylo příliš, pořádá-
me různé osvětové akce, na kterých se ráda podílím. To považuji 
na naší práci za velmi důležité. Výstupem práce mých kolegů ale 
nejsou jen ona zmíněná odborná stanoviska, ale také rozsáhlá pu-
blikační činnost, kulturní a vzdělávací projekty ap. Pro styk s ve-
řejností tak mám velmi široký okruh témat.
Z čeho máte v pracovním životě největší radost?
Z toho, když se daří. Jsem ráda, že naše pracoviště není jen úřední 
institucí, která ve městě sídlí, ale že je kulturním a společenským 
fenoménem města. Svědčí o tom účast na přednáškách, koncer-
tech a dalších akcích, které pro širokou veřejnost pořádáme. To si 
myslím je důležité a také výhodné jak pro nás památkáře, tak pro 
město a vlastně celý region.
Druhým rokem jste také členkou obecního zastupitelstva 
v Hostěticích. Co Vás v této funkci nejvíce překvapilo, potěšilo?
Nejvíc mě asi překvapilo, že v zastupitelstvu vůbec jsem. Vážím si 
toho, že jsem dostala důvěru občanů a mohu se společně s dalšími 
zastupiteli podílet na chodu obce a aspoň trochu přispět k tomu, aby 
se nám tam dobře žilo. A vlastně až teď vidím, co tato práce obnáší.
Současně také píšete obecní kroniku. Co si v ní za čas badatelé 
přečtou o roce 2015 v Hostěticích?
Samozřejmě o rekonstrukci průtahu obcí, se kterou byla spojena i opra-
va kanalizace. A hlavně o tom, že jsme poprvé uspořádali společné se-
tkání občanů Hostětic a Částkovic, se kterými tvoříme jednu obec.
Zcela indiskrétně. Jaké pohádky má nejraději syn Pavlík?
V televizi sleduje nejradši kreslené seriály. Pohádky čteme úměrně 
jeho věku, nejvíce o zvířátkách, to ho baví. A když jste na začátku 
zmínil mého hradního šéfa Ladislava Špačka, shodou okolností jsme 
právě dočetli jeho knihu Etiketa pro kluky a holčičky.                    /z/

Lidé mikroregionu

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 4/2016          List MAS Telčsko (61)

Foto: Anna Hamrlová
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Kostel Povýšení svatého Kříže je významná barokní památka regionu. Do současné podo-
by byl upraven v letech 1715–1717 z původního kostela sv. Františka Xaverského telčskými 
jezuity, kteří měli od roku 1654 Knínice v pronájmu. Knínice jsou nejjižnější obcí správní-
ho obvodu Telče a Mikroregionu Telčsko.                     Foto: Archiv KrÚ Kraje Vysočina, OÚ Knínice

Nové zvony v Knínicích
Téměř po stu letech bude sestava zvonů 
ve věži zdejšího kostela Povýšení svaté-
ho Kříže zase kompletní. V průběhu první 
světové války, v roce 1917, byly dva kní-
nické zvony zrekvírovány a na věži zůstal 
jen malý umíráček. V šedesátých letech 
k němu přibyl menší zvon sv. Václav. Ten 
teď dostane, díky štědrosti knínických ob-
čanů, společníky. 9. dubna dopoledne zde 
proběhne svěcení dvou nových zvonů. Od-
lil je zvonařský mistr Josef Tkadlec z Ha-
lenkova. První, větší, o váze cca 350 kg, 
nese jména svatých Cyrila a Metoděje. Mi-
mo jiných na něm bude text: „Slyšte Slova-
né Slovo! Slovo, které od Boha vyšlo, Slo-
vo jenž krmí lidské duše, sílí srdce i rozum 
a vede k poznání Boha - Prolog Sv. Cyri-
la.“ Druhý, menší, o váze cca 250 kg, nese 
jména svatých Ignáce z Loyoly a Františka 
Xaverského. Starosta Knínic Stanislav Ve-
selý mimořádnou událost pro TL blíže po-
psal: „Od devíti hodin bude možné si no-
vé zvony prohlédnout v kostele. V 10 hodin 
začne mše sv. za dobrodince, výrobce zvo-
nů a všechny přítomné. Po kázání proběh-
ne vlastní svěcení a podíváme se na vyta-
žení jednoho zvonu na věž. Poté se vrátíme 
do kostela, kde bude pokračovat boho-
služba. Po ní poprvé uslyšíme nové zvony 
znít.“ Po svěcení plánují kníničtí setkání 
všech účastníků slavnosti v okolí kostela 
a v Obecním domě.                                 /z/

V sobotu 30. dubna připomenou v Oře-
chově 74. výročí seskoku paraskupiny Out 
Distance nedaleko obce. Hlavní pietní akt, 
položení věnců u pomníku npor. Adol-
fa Opálky, se uskuteční ve 13 hodin. Tak 
jako v předešlých letech budou součástí 
programu dvě výstavy, Současná výstroj 
a výzbroj Armády ČR a Historická techni-
ka, výstroj a výzbroj. Po skončení pietního 
aktu plánují pořadatelé ukázky z výcviku 
české armády, seskoky, slaňování ap. „Ta-
to část programu je ale závislá na počasí,“ 
připomněla za pořadatele Helena Volav-
ková. Vedle Obce Ořechov se na pořádá-
ní vzpomínky podílí také 43. výsadkový 
prapor Armády ČR z Chrudimi a kluby vo-
jenské historie. Účastníci se mohou rovněž 
těšit na vystoupení skupiny The Rebel Pi-
pers (skotští dudáci), která je pravidelným 
účastníkem setkání.                       Podle TZ

V Ořechově připomenou Out Distance

Foto: Archiv OÚ Ořechov
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WORLD TALENT TOURNAMENT 2016
Zimní stadion Telč ● 2. až 17. dubna 

Turnaj 66 mládežnických týmů (kategorie U8 až U16) 
1000 mladých hokejistů z Česka, Slovenska, Rakouska, Německa, Ruska, 

Slovinska, Itálie, Lotyšska, Holandska a dalších zemí 
V nejstarších dvou kategoriích se představí tým Ice Dragons Telč

Přijďte povzbudit budoucí reprezentanty 
a hráče NHL a KHL

Do hlediště telčské hokejové arény zvou pořadatelé všechny příznivce 
hokeje. Rozpis utkání na www.hockeytalent a na zimním stadionu 

Inzerujte v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu ● Kontakt: Ing. Ilona 

Jeníčková ● odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu 
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RALLY V UNESCU. Historické centrum s barokními památkami mexického Guanajuatu je od roku 1988 zapsáno na seznamu UNESCO. My 
jsme se tam mohli podívat díky Mistrovství světa rally WRC, které se tam jelo na počátku března. Mezi jeho aktéry byl i český reprezentant Mar-
tin Prokop. V jeho týmu pak nechyběli telčští Martin Šmach a Jan Doležal. Na jejich postřehy z dalších světových motoristických podniků se 
můžete těšit v průběhu tohoto ročníku TL. Zda zavítají i do jiných měst UNESCO, nemůžeme ale slíbit. Více na str. 16                Foto: Martin Šmach

Opsali jsme z JL

Jak to chodí 
v krajském městě
Jihlava je z hlediska provozu kultury za-
peklitá. Když přijedu do Telče, tam místní 
Podjavořičan dělá masopust, jarmarky, Ve-
likonoce, betlémy – a ta Telč je plná, na ná-
městí stánky a spousty lidí. V Jihlavě přijde 
na pořad na náměstí „usmolených“ 200 li-
dí, a z toho půlka je romské etnikum – zaplať 
pánbůh za ně. Jaroslav Dřevo ml., vedou-
cí známého folklórního souboru Vysočan, 
v rozhovoru v Jihlavských listech 8. března.

V sobotu 19. března jsme vítali jaro.                                                                   Foto: Ilona Jeníčková

Připravujeme na květen
6. - 8. 5. Dny otevřených dveří hasičské 
stanice v Luční ulici • 8. 5. Den matek 
• 9. - 19. 5. Výstava GENESIS v hotelu 
Antoň • 14. 5. Veteránská revue • 18. 
5.Roadshow na propagaci MS v hor-
ských kolech v Novém Městě na Mo-
ravě • 18. 5. Slavata Triatlon Tour • 
20. 5. Benefiční koncert Děti pomáhají 
dětem • 21. 5. Folklor v máji a řemesl-
ný trh • 27. 5. Spanilá jízda, prezentace 
škol Kraje Vysočina • 28. 5. Den Domu 
dětí a mládeže • 28. 5. Farmářské trhy 
• 29. 5. O střevíček z pohádkové Telče

Den senátora 
Miloše Vystrčila

středa 13. dubna od 18 hodin 
salonek restaurace

Na Kopečku v Telči
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Policie ČR Telč informuje
Maďaři kradli naftu
V úterý 19. ledna před druhou hodinou 
v noci dopadli policisté přímo při činu pa-
chatele, kteří se dopouštěli krádeže pohon-
ných hmot. U odstaveného bagru u roz-
vodné stanice v Rovných polích zadrželi 
tři muže, maďarské státní příslušníky. Je-
den z nich odčerpával naftu do kanystru. 
Všechny je převezli na oddělení policie 
a umístili do cel. Místo činu ohledali, za-
dokumentovali, zajistili kanystr s naftou 
a hadice určené k přečerpání.
Ukradl kolo Hazard
Policisté pátrají po pachateli, který se 
v Radkovské ulici vloupal do sklepní kóje 
a odcizil zde jízdní kolo značky 4ever Ha-
zard 29“ tmavě šedé barvy v hodnotě přes 
dvacet tisíc korun. Ke krádeži došlo v prů-
běhu ledna.
Lehl si do kolejiště
V neděli 31. ledna řešili policisté pětatřice-
tiletého muže, který ležel v kolejišti blíz-
ko železničního přejezdu v Třebíčské ulici. 
Muž byl pod vlivem alkoholu (2,74 promi-
le), ve špatném psychickém stavu a sdělil, 
že chtěl ukončit svůj život. Na místo přivo-
lali zdravotnickou záchrannou službu, lé-
kař muže vyšetřil a poté ho policisté pře-
vezli na protialkoholní záchytnou stanici 
k vystřízlivění.
Opilec upadl a zranil se
Ve středu 13. ledna zasahovali policisté 
před čtvrtou hodinou odpoledne ve Štěpni-
ci u opilého muže s 2,41 promile alkoholu, 
který si pádem na chodník způsobil povr-
chové zranění hlavy. Muže na místě ošet-
řila ZZS. Poté ho převzala do péče blízká 
příbuzná.
Ukradl naftu a zničil auto
V noci ze soboty 30. ledna na neděli odci-
zil neznámý pachatel v Beringerově ulici 
ze zaparkovaného nákladního automobi-
lu Hyundai 25 litrů nafty poté, co navrtal 
dno palivové nádrže. Krádeží nafty vznik-
la škoda přes 600 Kč, poškozením nádrže 
přibližně 1 500 Kč.
Kradl v červenci. Za 7 měsíců na něj došlo
Policisté objasnili krádež, ke které došlo 
vloni v červenci v Nerudově ulici. Pacha-
tel zde ze zděného dřevníku odcizil vzdu-
chovku a z odemčené verandy přepravku 
piv, vše v hodnotě čtyři tisíce Kč. Poli-
cistům se podařilo podezřelého muže do-
padnout a zajistit i část odcizených věcí, 
vzduchovku a pivní přepravku, které vráti-
li jejich majiteli.
I na to je policie. Bohužel
Policisté zajistili muže, kterému v úterý 
8. března naměřili 4,54 promile alkoholu. 

Stalo se to v obci na Telčsku, kde byl vý-
tečník na návštěvě. Vzhledem k tomu, že 
opilý muž, kterého vyšetřil i lékař, ohrožo-
val svůj život a zdraví, policisté ho zajistili 
a převezli na protialkoholní záchytnou sta-
nici k vystřízlivění.
Kradli černé zlato
Policistům se podařilo objasnit krádeže 
pohonných hmot ze zaparkovaných vozi-
del, ke kterým došlo na konci ledna v Třeš-
ti, Telči a Hodicích. Krádeží se dopustili 
dva sedmadvacetiletí muži z Jihlavska. Je-
den z nich odcizil pohonné hmoty ve všech 
třech případech, druhý s ním byl při jed-
né z krádeží. Oba důvodně podezřelé ze 
spáchání trestného činu kriminalisté zadr-
želi a umístili je do policejních cel. Maji-
telům vozidel vznikla škoda cca 10 tis. Kč. 
Případ kriminalisté dále vyšetřují. Obvině-
ným mužům hrozí trest odnětí svobody až 
na dva roky.
Neplatí výživné
Ze spáchání trestného činu je podezřelý 
dvaačtyřicetiletý muž z Pardubicka. Nepl-
ní vyživovací povinnost na svoji patnácti-
letou dceru, která žije na Telčsku. „Otci“, 
který na výživném dluží třináct tisíc Kč, 
sdělili policisté podezření ze spáchání pře-
činu zanedbání povinné výživy.
Poškození lesní závory
Policisté pátrají po pachateli, který poško-
dil závoru v lesním komplexu Javořice 
v katastru Horních Dubenek a způsobil tak 
škodu přibližně 11 tis. Kč.

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

Policie informuje:

Neradostná statistika
V loňském roce prověřovali telčští po-
licisté ve svém služebním obvodu 154 
trestných činů. 87 (56,49%) jich objas-
nili. O rok dříve řešili o 21 trestných či-
nů více a objasnili jich přibližně stejné 
množství, 60%.
Podle klasifikace došlo vloni ke dva-
nácti násilným trestným činům, šes-
ti úmyslným ublížení na zdraví, čtyřem 
porušování domovní svobody a po jed-
nom případu nebezpečného vyhrožo-
vání a nebezpečného pronásledování. 
V oblasti majetkové trestné činnosti do-
šlo k 78 trestným činů. Z toho bylo 31 
krádeží vloupáním, 33 krádeží prostých 
a čtrnáct ostatních krádeží. Policisté také 
řešili tři mravnostní delikty a prověřova-
li devět hospodářských trestných činů. 
Stejný počet případů pak zaznamenali 
u drogové kriminality. Z ostatní krimina-
lity bylo nejčastěji páchaným trestným 
činem zanedbání povinné výživy (17 pří-
padů), činy spáchané v souvislosti s do-
pravní nehodou (8 případů) a výtržnictví 
(6 případů).
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka, 
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč.

Hasičské zprávy
Od začátku letošního roku zasahovala tel-
čská jednotka HZS Kraje Vysočina u os-
matřiceti událostí. Nejvíce bylo tech-
nických pomocí, řešila jich třiadvacet. 
Jednalo se například o odstranění překá-
žek ze silnic, pomoci s naložením paci-
enta do vozidla záchranné služby, čiště-
ní kanalizace, čerpání vody. K těm méně 
obvyklým patřily transport koně, záchra-
na labutí a sejmutí prstýnku z prstu ženy. 
Jednotka také zasahovala u šesti doprav-
ních nehod. Hasiči vyjížděli i k požárům. 
V Telči v Příční ulici zasahovali při požá-
ru kůlny společně s jednotkami dobrovol-
ných hasičů z Telče a Mrákotína. Dvakrát 
zasahovali při požáru komína v Mrákotíně 
a v Nové Říši.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Hasiči připravují
HZS Kraje Vysočina zve na dny otevřených 
dveří 6. až 8. května. V uvedených dnech 
budou veřejnosti otevřeny od 8 do 17 hodin 
všechny stanice v Kraji Vysočina. Informa-
ce na www.hzscr.cz/vysocina.

Ztrácíme a nehledáme
Na úřední desce městské úřadu je zveřej-
něn aktualizovaný seznam 36 ztracených 
a opuštěných věcí na území města. To, že 
mezi nimi vévodí klíče, asi nepřekvapí, 
podobně jako troje hodinky. V seznamu je 
také několik peněženek, mobilních telefo-
nů, ale i cyklistická helma a části obráběcí-
ho stroje... Agendu ztrát a nálezů spravuje 
odbor vnitřních věcí, pracoviště občan-
ských průkazů a cestovních dokladů, v bu-
dově Na Sádkách, kde se můžete o ztrace-
né věci přihlásit.

Ztráty a nálezy 
na úřední desce

http://www.telc.eu/uredni_deska
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110 roků
25. dubna 1906 zemřel v Telči Josef So-
botka (*14.3.1839, Budeč u Žďáru n. S.). 
Od sedmdesátých let 19. století působil ja-
ko advokát v Telči. V letech 1874 až 1880 
starosta města, později poslanec morav-
ského zemského sněmu. V roce 1872 se 
zasloužil o vznik Národní jednoty pro ji-
hozápadní Moravu se sídlem v Telči a byl 
jejím prvním předsedou.

70 roků
30. dubna 1946 zemřel v New Yorku tel-
čský rodák Siegfried Taub (11. 1. 1876). 
Žák zdejší reálky (1886 - 1890) se později 
věnoval obchodu. Ještě v Rakousku-Uher-
sku se vypracoval na odborníka v otázkách 
sociálního a nemocenského pojištění. V le-
tech 1920 až 1938 byl členem Poslanecké 
sněmovny za Německou sociálně demo-
kratickou stranu. V  roce 1939 emigroval 
a ihned začal spolupracovat s českosloven-
skou reprezentací okolo Edvarda Beneše. 
Protektorát prožil v zahraničí. Zemřel těs-
ně před plánovaným návratem do vlasti.

Zdroj: Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telč- 
ska, Muzejní spolek a Telčské listy 1996

Připomínáme siVzpomínáme na 20. století

Hned několik dotazů vyvolala zmínka v TL 12/2015 o publikaci Jana Larische Eucha-
ristické hnutí na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století, ve které autor připomněl i eu-
charistický sjezd v Telči na přelomu srpna a září v roce 1928. Podle dobového tisku při-
vedl do města na 6 tisíc účastníků! Vyvrcholil v neděli 2. září odpoledním slavnostním 
průvodem od Matky Boží do kostela sv. Jakuba. Ten připomínáme unikátním archivním 
snímkem. Děkan P. Simeon Zapletal tehdy vyzdvihl význam sjezdu pro město, když v po-
děkování za spolupráci a pomoc městské radě napsal: Sjezd vyzněl ku cti Boží i ku cti sta-
roslavného drahého města Telč.

Při vyslovení jména Telč si každý, kdo 
o našem městě něco slyšel, okamžitě vy-
baví jeho zápis na seznam UNESCO, zá-
mek známý díky filmovým pohádkám, 
případně Otokara Březinu či Františka 
Kožíka. Město se může ale pochlubit 
i méně známými památkami. Na území 
města najdeme více než čtyřicet pamět-
ních křížů, božích muk a mariánských 
sloupů! Podle mě zasluhují větší po-
zornost pro jejich tiché a trvalé připo-
mínání dávno zapomenutých událostí 
a činů. A to nejen ty, které jsou ofici-
álně zapsané v Ústředním seznamu kul-
turních památek. Všechny oživují město 
a krajinu a také dokazují umělecké cítě-
ní a zbožnost našich předků. Větší pu-
blicita drobných kulturních památek by 
také přivedla návštěvníky i do opomí-
jených částí Telče. Ta je přitom zatím 
téměř nulová. Vždyť od posledního tis-
kem vydaného jejich popisu uběhlo již 
téměř 100 roků! Práce Jana Tiraye, kte-
rá vycházela na pokračování ve Farním 
věstníku v letech 1920 až 1922, je dnes 
prakticky nedostupná. Navíc od jejího 
vydání se mnohé změnilo. Příběhů či za-
jímavostí, které by byly zajímavé nejen 
pro návštěvníky města, je nepřeberná 

řada. Například to, že vysoký kamenný 
kříž za kruhovou křižovatkou na Dačic-

Opomíjené památky Telče

Kaplička sv. Cyrila a Metoděje u silnice 
do Krahulčí v minulém století bez náhra-
dy zmizela. Další ztráty podobných kultur-
ních památek bychom neměli připustit.

Foto: Archiv Jindřich Kaupa

ké ulici zde nechal postavit v roce 1894 
hrabě Leopold Podstatský jako náhradu 
za boží muka, která byla odtud přemís-
těna na první nádvoří zámku. Překvape-
ním může být poznání, že zdánlivá boží 
muka blízko rozhledny na Oslednicích 
jsou ve skutečnosti torzem mariánské-
ho sloupu, datovaným pravděpodobně 
rokem 1695. Míjíme tak bez povšimnu-
tí památku, která byla, po mariánském 
sloupu u kostela Matky Boží (1673), 
v pořadí druhou tohoto typu na úze-
mí města. Před zcizením byla původně 
na vrcholu kamenného dříku socha Pan-
ny Marie. Při procházce Lipkami vyvo-
lá nezodpovězenou otázku kříž na kon-
ci aleje, na němž je místo křesťanského 
pozdravu na kovové tabulce nápis „JE-
ŽÍŠ NE CÉSAR“ a iniciály „TGM“. 
Podobných zajímavostí najdeme v pří-
padě drobných kulturních památek v na-
šem městě nespočet. Závěrem proto ma-
lé přání. Bylo by velmi potřebné, aby 
po desítkách let malého zájmu o tyto 
památky byla tato oblast nově odborně 
zpracována a popsána pro širokou veřej-
nost. Vidím v tom podporu turistického 
ruchu a také předání historických odka-
zů mladé generaci.          Jindřich Kaupa
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Sedmé místo v městě 
UNESCO
Letošní mistrovství světa v rally zača-
lo pro Martina Prokopa, pilota Jipocar 
Czech National Teamu, a tedy i pro nás, 
netradičně. Vzhledem k účasti na Dakaru 
jsme vynechali první dva závody, Rallye 
Monte Carlo a švédskou rally. Do seriá-
lu mistrovství jsme se zapojili až na po-
čátku března na Rally Mexico. Ta se jela 
4. až 6. března v okolí města Guanajua-
tu (snímky viz str. 13). Začala speciál-
ním okruhem v historickém centru měs-
ta. To je u závodů rally výjimečné. A tak 
jsme si říkali: „Třeba někdy v Telči...“ 
Guanajuatu je totiž zapsáno na seznamu 
UNESCO! Ještě o čtyři roky dříve než 
Telč. V roce 1988. Martin Prokop a Jan 
Tománek dojeli na dobře hodnoceném 
sedmém místě. Ze závodu si tak přivezli 
6 cenných bodů. A pro pořádek. Překva-
pivě vyhrál finský pilot Jari-Matti Latva-
la (Volkswagen Polo-R), když o minutu 
a pět sekund porazil mistra světa Sébas-
tiena Ogiera. 
Jan Doležal a Martin Šmach z Telče jsou 
stálými členy týmu českého zástupce v Ral-
ly WRC Martina Prokopa.

Z Mexika pro TL Jan Doležal 
a Martin Šmach Holanďané zahrají 

Mozarta
3. května od 19 hodin se v sále Lanne-
rova domu (NPÚ) uskuteční koncert flét-
nového kvarteta Beau4, jehož členkou je 
kromě holandských sólistů i jindřichohra-
decká rodačka Lucie van Eeden-Novotná. 
Vedle známých Mozartových skladeb za-
zní díla Argentince Astora Piazzolly ne-
bo mladého slovinského skladatele Anže 
Rozmana. Program koncertu chce upozor-
nit na to, že klasická hudba vzniká i dnes 
a nemusí být vždy vážná. Kvarteto klade 
důraz také na vizuální vjemy, proto bude 
hudební složka doprovázena obrazovým 
komentářem, který hudební zážitek ještě 
více umocní.
Vstupenky na koncert v předprodeji v Zá-
kladní umělecké škole v Telči. 

Podle textu Martina Vaňka

Koncert KPH v Lannerově domě

BEZOBAV zve

Koncert ROMANIKA
Slovenské Duo Roman a Ika v Dyjici. 
Sobota 16. dubna ve 20 hodin v Kultur-
ním domku.

Vyjížďka strojů 
minulého tisíciletí
Jarní vyjížďku strojů minulého tisíciletí 
pořádají v neděli 24. dubna přátelé tech-
niky společně s burzou náhradních dílů 
u Muzea techniky Na Sádkách. Začátek 
burzy je v 8 hodin a start vyjížďky v 10:30 
hod. Více informací získáte na telefonu 
736 734 324 u Aleše Wimmera.

Beau4 je podle Beauforta
Pojmenovaní Beau4 je slovní hříčka 
odvozena od názvu známé stupnice pro 
odhad rychlosti větru, kterou na počát-
ku 19. století vytvořil britský kontra-
admirál Francis Beaufort. Díky ní lze 
odhadnout, potěší-li nás (na koncertu) 
mírný vánek, nebo se máme skrýt před 
silným orkánem. Takový je (prý) reper-
toár Beau4.

Léto dětí 
v Golf resortu Telč
Golf resort Telč pořádá i letos dětské pří-
městské tábory s golfem a angličtinou pro 
děti ve věku 6 až 15 let. Podle Kateřiny 
Březinové jsou vítáni začátečníci i pokro-
čilí. Všechny tábory probíhají od pondělí 
do pátku od 9 do 17 hodin. Pořadatelé plá-
nují tři turnusy v termínech od 18. do 22. 
července, od 8. do 12. srpna a posled-
ní, od 15. do 19. srpna. Více informací 
vám sdělí recepce Golf resortu Telč, tel.: 
+420 724 322 763. Na požádání také zašle 
podrobný program táborů.

Příměstské tábory s golfem 
a angličtinou

Letní příměstské tábory 
v Panském dvoře
4. – 8. 7. 
Výtvarné hry 
– barevné prázdninové dobrodružství
11. – 15. 7. 
Sportovní tábor
8. – 12. 8. 
Kocourkov aneb Týden naruby

Podrobnější info najdete na:
www.facebook.com/panskydvurtelc, 
www.panskydvurtelc.cz nebo v Informač-
ním centru v Panském dvoře v Telči.

Zveme Vás na:
Výstavu fotografií TOTEMY - Indián-
ské symboly
autoři fotografií: Milan Dvořák z Vancou-
veru, Drahy a Ivana Neveselých z Calgary
10. dubna 
CVIČTE A BAVTE SE S NÁMI
Přijďte si ZDARMA vyzkoušet nové ak-
tivity na Panském dvoře – začínáme 
ve 14.00
BOSU 14.00 – 14.50
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY 14.00 – 17.00 
– možnost hlídání dětí, během cvičení 
BOSU
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI 
15.00 – 16.00
KRUHOVÝ TRÉNINK 17.15 – 18.15
23. dubna 
BLEŠÍ TRH – přesunuto z bývalého auto-
busového nádraží
6. a 7. května 
REVERZNÍ DVEŘE 
– divadelní minipřehlídka studentů diva-
delní fakulty JAMU
Uvidíte hry: Já jsem Lucien a ForFreelan-
ceLover

Sport v Panském dvoře
23. dubna I. APRÍL HUDY CUP – lezec-
ké závody na umělé stěně pro děti i do-
spělé
Pro děti:
LEZECKÝ KROUŽEK – každé pondělí 
a středa, od 16.00 do 18.30
Stále přijímáme nové členy /od 4 let/
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI 
– každé úterý od 16.00 do 17.00/od 3 let/
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY S DĚTMI 
– každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 /od 5 let/
Rezervace na telefonu 564 403 780 nebo 
na e-mailu: info@panskydvurtelc.cz
Pro dospělé a děti od 10 let:
TAEKWONDO - každé úterý 17.00 – 
18.30 a pátek 16.00 – 17.30
GROUP SPARRING – každé pondělí, 
středu a pátek 18.45 – 19.45
BOSU – každé úterý a čtvrtek 18.30 – 
19.20
KRUHOVÝ TRÉNINK – po předchozí 
domluvě
Rezervace u lektora Petra Konráda 
– mobil: 606 567 012, 
e-mail: konrad@panskydvurtelc.cz

Panský dvůr Telč v dubnu a květnu
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Napsaly nám maminky
Maminky, co jezdí s kočárky po Dlážkách, 
si TL postěžovaly netradičním příspěv-
kem na množství neuklizených psích ex-
krementů. Snad si jejich glosu přečtou ti, 
kterých se týká.
Jmenuji se Punťa, jsem načistokrevný pes 
a hledám pána či paničku, kteří by po mně 
venku uklízeli hromádky. Hlavně teď 
v předjaří je to Na Dlážkách samá záhně-
da, a pes tak ani neví, kam by si zasedl, aby 
si neumazal tlapky. Budu rád za kohokoli, 
kdo nebude lhostejný k našim psím potře-
bám. Děkuji za pozornost. Váš Punťa.

Občas a ještě méně
Jsou události, které se stávají naštěstí jen ob-
čas. Takovou je například ztráta peněžen-
ky na ulici. Pak jsou také události, které se 
stanou ještě méně často než občas. Takovou 
bezpochyby je poctivé vrácení nalezeného. 
Mohu říci, že zrovna v době nedávné se mě 
obě tyto události přímo týkaly. A to v pře-
kvapivě krátkém časovém úseku. Totiž ješ-
tě dříve, nežli jsem ztrátu zjistil, už jsem byl 
o ní i informován. Proto snad nebude od vě-
ci i takto poděkovat nálezci Ing. Zdeňku Ko-
houtkovi za superrychlé jednání v této věci.

Karel Vaníček, březen 2016

Santini zpívá i hledá
Pěvecký sbor Santini připravil již čtvr-
tý koncert „Santini v akci“ v Lannerově 
domě. Uskuteční se v neděli 10. dubna 
v 18 hodin. Zazní na něm skladby čes-
ké i světové, duchovní, světské, romantic-
ké, lidové, spirituály a další. Sbor vystou-
pí pod taktovkou Anežky Tiché. „Těšíme 
se na setkání se svými věrnými poslucha-
či. Musím ale také připomenout, že stá-
le hledáme do svých řad nové zpěváky,“ 
uvedla ke zprávě o koncertu Jana Křížko-
vá a dodala, „mohou se přihlásit jak u mě, 
tak u kteréhokoliv člena sboru, nebo nám 
napsat na jkmakler@seznam.cz nebo 
na anezka.ticha@santini-telc.cz“

„Letí“ Karolína 
a Šimon
V loňském roce se maminkám bydlícím 
v Telči narodilo 56 dětí, 25 děvčat a 31 
chlapců. Eva Líbalová z odboru vnitř-
ních věcí telčské radnice připravila ob-
líbenou informaci o jménech, která no-
ví občánci města dostali. U děvčat volili 
rodiče z 20 jmen, u chlapců z 21. Mezi 
slečnami byla v oblibě Karolína. Máme 
tři. Čtyři Šimonové dokazují současnou 
preferenci toho dříve nepříliš četné-
ho jména. Přehled všech jmen v pořadí 
podle četnosti.
Dívky: Karolína (3), Anna, Lucie, Nela 
(2), Adéla, Amálie Terezie, Ema, Emily, 
Jindřiška, Julie, Kateřina, Laura, Madla, 
Magdalena, Natálie, Nelly, Petra, Sára, 
Tereza, Viktorie (po jedné).
Chlapci: Šimon (4), Daniel, David, Jan, 
Lukáš, Martin, Ondřej, Vojtěch (2), Já-
chym, Jonáš, Josef, Matyáš, Nikolas, 
Oliver, Radim, Roman, Štěpán, Theodor 
Bastian, Tobiáš, Vít, Vítězslav (po jed-
nom).
Následující přehled dokazuje, jakou pro-
měnou prochází obliba jmen. Před deva-
desáti lety, v roce 1925, se v Telči naro-
dilo 78 dětí, 34 děvčat a 44 chlapců.
A jejich jména?
Dívky: Marie (7), Zdeňka (4), Blažena, 
Milada (3), Božena, Františka, Jarmila, 
Jaroslava, Marta, Věra (2), Anna, Hele-
na, Květa, Ludmila. Olga, Vlasta.
Chlapci: František (6), Ladislav (4), 
Jan, Jaroslav, Jiří, Stanislav, Vladimír, 
Zdeněk (3), Antonín, Bohumír, Josef, 
Karel, Miloš, Miroslav (2), Alfred, Bo-
humil, Emil, Václav. V přehledu jsou jen 
děti zapsané v římskokatolické matrice. 
Těch byla tehdy ve městě většina.

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

„A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty 
včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková 
veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci 
tolik zpívali, a ti cvrčci - ale ti se něco na-
cvrčeli a tam dole u potoka slavík v křoví 
klokotal.“ Neznám krásnější popsání jara, 
proto jsem si půjčila tento úvod z knížky 
Broučci od Josefa Karafiáta. A hned mojí 
druhou vzpomínkou na jaro je den, kdy ma-
minka zazimovala mé hnědé bavlněné pun-
čocháče do skříně a vytáhla podkolenky. 
Punčocháče jsem z duše nenáviděla, proto-
že po pár hodinách nošení klesl sed hlubo-
ko ke kolenům a již tam zůstal do dalšího 
praní. Tuto skutečnost využil po letech je-
den módní návrhář jako oblečení pro mladé 
a k mému překvapení se to ujalo. Podle sta-
ré pranostiky Březen, za kamna vlezem, du-
ben, ještě tam budem. V dubnu se většinou 
přestává topit, tak by nám tam byla stejně 

A bylo jaro 
zima, takže nikam nelezeme, ale přezuje-
me autu pneumatiky, odložíme zimní kabá-
ty a uklidíme saně a lyže. Pokud jsme je 
vůbec vytáhli, protože toho sněhu moc ne-
bylo. A hlavně se přesuneme na zahrádky, 
abychom se v létě potěšili záplavou květin 
a zeleniny. Pečlivě připravíme záhonky, za-
sadíme salát, cibuli a rajčata. V tuto dobu už 
asi vyráží na cestu ze Španělska plzák špa-
nělský, aby nám stihl v létě všechnu úrodu 
zničit. Stejně ale tento nerovný boj každý 
rok absolvujeme. Jinak mám zvířátka ráda, 
tedy kromě hadů, slimáků, plzáků a všeho, 
co nemá nožičky, srst nebo alespoň peří. 
Koťátka, kuřátka a další mláďátka jsou ta-
ké symbolem jara. A pokud je nemáte do-
ma, můžete se přijít podívat na výstavu 
drobného zvířectva 10. dubna do areálu 
chovatelů Na Kopečku. Třeba si nějakého 
mazlíčka odnesete.

Foto: Stanislav Bartoň



str. 18 TL 4/2016

Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 17. 2. do 18. 3. 2016.

Nebyla zima, ani jaro

Průměrná teplota:   3,0°C
Průměrný tlak:  1013,2 hPa
Srážky:    26,0 mm
Maximální teplota:   14,1°C, 22. 2. 
   ve 14,03 hod.
Minimální teplota:   -3,9°C, 26. 2. 
   v 7,19 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  50,0 km/h, 21. 2.

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.

Únor v číslech

Po celý měsíc panovalo takové míchané 
nestabilní počasí, něco mezi podzimem 
a předjařím. Srážky byly poměrně časté, 
ale většinou slabé, častý byl také mírný 
nárazový vítr a mlhy. Střídala se několika-
denní období, kdy v teplejších převažo-
val déšť nebo mrholení, případně déšť se 
sněhem, v chladnějších sníh s deštěm ne-
bo sněžení. Více sluníčka jsme si užili spí-
še v první polovině měsíce. 11 dnů bylo 
úplně bez slunečního svitu. Počátkem mě-
síce bylo velmi teplo, maximální teplo-
ty dosahovaly 8 až 11°C, poté na několik 
dnů spadly jen na 3 až 4°C, potom se opět 
vyhouply na 7 až 10°C a tak se vystřída-
ly do konce měsíce několikrát. Minimální 

Počasí v únoru 
teploty zůstávaly během teplejších period 
nad nulou, v chladnějších byly -1 až -5°C. 
Během měsíce byly k několika dnům usta-
noveny nové rekordní historické hodno-
ty v průměrných, maximálních i minimál-
ních teplotách – samozřejmě v hodnotách 
nad nulou. Sněhová pokrývka se vytváře-
la jen občas a krátkodobě. Nejvíce nasně-
žilo v noci z 10. na 11. a 11. ráno leželo 
na zemi 8 cm sněhu. Ten však již během 
dne téměř roztál až na nesouvislou pokrýv-
ku. Měsíc hodnotíme teplotně jako mi-
mořádně nadprůměrný, srážkově mírně 
nadprůměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.

Farmářský trh 
v Telči

sobota 30. dubna 
od 9 do 15 hodin 

náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:

mléčné výrobky a sýry ● uzeniny ● 
sušené ovoce ● pečivo ● med a me-

dovinu ● koření ● výrobky z rakytní-
ku ● zeleninu ● sazenice ● produkty 
zdravé výživy ● přírodní kosmetiku

Kontakt na pořadatele: 
722 499 299, 

farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko, 

Město Telč

• 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.

• Koupíme pole, louky, pastviny od 2 ha, les i s pozemkem. Platba v hotovosti. Telefon: 
739 641 944

• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 721 469 234. 
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna v Telči na Myslibořské ulici, nové kur-

zy na osobní automobil začínají každé první pondělí v měsíci v 15,30 hod. Více info 
na www.autoskolaekol.wz.cz, tel. 607 185 517.

• Oblastní charita Jihlava hledá registrované zdravotní sestry domácí péče pro Telč a spá-
dovou oblast. Na dohodu o provedení práce – zástupy, výpomoc. Bližší info na tel.: 
736 523 637

• Pronajmu obchod v Telči, na náměstí č. 41, 65 m2 od 1. 5. 2016. Tel. 734 209 908.
• Prodám málo používanou čalouněnou válendu s úložným prostorem, 600,- Kč, jednodu-

chou lehkou válendu, 250,- a velkou starší funkční ledničku, vše Telč. Tel.: 702472436
• Koupím garáž v Telči. 702472436
• Prodám les 2,5 ha různého stáří. Prodám šicí stroj, vybavení na zabijačku. 723216749
• Prodám zemědělské vybavení, malotraktor, oračky, secí stroj a další, pařák, obytný pří-

věs, 724120389

Malý oznamovatel ZO ČZS v Telči
Prodej zahrádkářských přebytků

každou sobotu od 7 hodin
Dům zahrádkářů , U Horní brány

Než vyjela rotačka:

Telč– Veverská Bítýška
7 : 5

(0:0, 5:3, 2:2)
Branky Telče: Kret 2,  Bína 2, Kubát, Taras, 
Novák, Asistence Telče: Bína 2, Šťastný, 
Havlík T., Zásahy brankářů: 26 : 34

603 diváků 
Hokejisté SK vyhráli v sobotu

26. března Krajskou soutěž Vysočiny.
Blahopřejeme!

Více v příštích TL
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Sport
Hokej
Krajská soutěž Vysočiny 
Konečná tabulka základní části
1. Telč 18 95:54 40
1. Veverská Bítýška 18 85:67 37
3. Bystřice n.P. 18 71:76 32
4. Velké Meziříčí B 18 73:67 29
5. Zastávka 18 65:58 23
6. Námĕšť n.O 18 81:88 22
7. Velká Bíteš B 18 50:99 6

1. semifinále
Velké Meziříčí B - Telč 1:5
Bystřice n.P. - Veverská Bítýška 3:6
2. semifinále
Telč - Velké Meziříčí B 5:1
Veverská Bítýška - Bystřice n.P. 5:4

O pohár města Telče 
Pořadí v jednotlivých skupinách v době 
uzávěrky TL:
Skupina A
1. HC SDH Třeštice A, 2. THK Hodice, 3. 
SK Telč B, 4. FRIGOMONT Dačice, 5. SK 
TEKABEN Volfířov, 6. HC Hotel Antoň, 7. 
HC Dlouhá Brtnice
Skupina B
1. HC Borovná, 2. Dream Team Telč, 3. 
HC Želetava, 4. HC Heiru Dačice, 5. TJ So-
kol Brtnice, 6. Kocanda Krahulčí, 7. HC SK 
Urbanov
Skupina C
1. HC Červený Hrádek, 2. HC Lukas Sta-
rá Říše, 3. HC SDH Třeštice B, 4. HC Bícy, 
5. HC Chlumec, 6. Mufroni Telč, 7. HC 
Hříšice, 8. HC Hron Dačice, 9. HC Vitamí-
ni Tiger´s

Volejbal
9. 4.  sportovní hala Masarykova
Turnaj smíšených družstev O starou belu

Stolní tenis
9. 4. 9.00 herna stolního tenisu
Velikonoční turnaj dospělých O Přebor-
níka města Telče

Fotbal
Utkání A mužstva SK Telč v krajské  I.A tří-
dě na domácím hřišti.
3. dubna Telč – Rantířov
17. dubna Telč – Žďár n.Sázavou B
30. dubna Telč – Hrotovice

Zdroj: Rozpis JL

Basketbal
Přeshraniční soutěž WSPK 2015/16
Tabulka po 1. části
1. Studená 3 +25 6
2. Telč  3 +5 4
3. Gmünd 3 0 4
4. N. Bystřice 3 -30 4
Zdroj http://basket-telc.sweb.cz  20160317

17. 4. 12.00 sportovní hala Hradecká
Turnaj mladých nadějí v košíkové
smíšený turnaj pro děti ve věku 12 - 15 let

Stolní tenis
Divize Vysočiny
Sezóna 2015 - 2016 konečná tabulka 
1. H. Brod A 22 219:60 86
2. Pelhřimov A 22 216:78 83
3. HB Ostrov B 22 178:156 62
4. Třebíč A 22 161:180 53
5. Jihlava A 22 154:178 51
6. Telč A  22 168:182 49
7. Jemnice A 22 164:186 48
8. Chotěboř A 22 148:189 45
9. Žďár n. S. B 22 169:187 45
10. Světlá n.S. A 22 137:196 41
11. V. Meziříčí A 22 136:202 41
12. Chmelná A 22 145:201 39

Zdroj: http://stis.ping-pong.cz/ 20160317

Panský dvůr nabízí pro většinu lezeckých disciplin sportoviště vysoké úrovně.  Foto: Archiv PD

Judo
Zlatá jízda H. Kučerové
Na Grand Prix Ostrava, která patří do se-
riálu Českého poháru juda, vybojovala 20. 
února v kategorii mladších žákyň zlatou me-
daili Helena Kučerová z oddílu Kodokan 
Judo Sokol Telč. „Do Ostravy se letos sjel 
rekordní počet závodníků z Česka, Ukra-
jiny, Běloruska a Slovenska. Jen mladších 
a starších žáků v sobotu startovalo 597,“ 
ohlédla se za skončeným závodem trenérka 
oddílu Ida Mitisková. Ve „zlaté jízdě“ po-
kračovala Helena také 12. března v Jablonci 
nad Nisou na dalším závodu Českého pohá-
ru, kde v kategorii mladších žákyň do 48 kg 
nenašla přemožitelku. „Nejvyšší možný bo-
dový zisk z obou závodů je pro Helenu velmi 
důležitý. Dává jí velkou naději pro nomina-
ci na mistrovství republiky,“ připomněla její 
trenérka Ida Mitisková. 
Na mistrovství republiky se v judu kvalifi-
kují závodníci podle výše bodového zisku 
na pěti závodech Českého poháru.

Silový trojboj
D. Lupač mistrem  
republiky mezi muži
Na Mistrovství ČR v silovém trojboji mužů 
a žen, které se konalo 27. února v Praze Ře-
pích, zvítězil telčský David Lupač v ka-
tegorii nad 120 kg. Úctyhodným výkonem 
1050 kg (dřep 410 kg, benčpress 300 kg 
a mrtvý tah 340 kg) se stal také absolutním 
vítězem mezi muži.

23. 4.  Panský dvůr

I. APRÍL HUDY CUP
Lezecká soutěž na umělé stěně pro děti i do-
spělé. Kontakt: Petr Konrád, tel.: 606 567 012, 
E-mail: konrad@panskydvurtelc.cz
8.30 – 11.00 infocentrum PDT
10.00 – 15.00 lezení pro všechny 
  kategorie
15.30 – 16.15 finále
16.30  vyhlášení výsledků

Sokol pro děti
TJ Sokol Telč zve děti do přírody na tradič-
ní „Probouzení broučků“ v neděli 17. dub-
na. Sraz u sokolovny v 15:30 hod. Bližší in-
formace na plakátech.

Pinec v orlovně
Neformální turnaj ve stolním tenisu pro nere-
gistrované hráče. V orlovně v sobotu 9. dub-
na od 15 hodin (prezence začíná od 14:30). 
Informace na www.oreltelc.cz/pinec.

Veřejné bruslení 
na zimním stadionu v dubnu 

- sledujte rozpis na www.htctelc.com
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Římskokatolické
2. 4. so 18.00 Matka Boží
3. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
9. 4. so 18.00 Matka Boží
10. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
16. 4. so 18.00 Matka Boží
17. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
23. 4. so 18.00 sv. Vojtěch
24. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Vojtěch
  10.30 sv. Vojtěch
30. 4. so 18.00 Matka Boží

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

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

Svědkové Jehovovi
Církev přesunula své aktivity do  Sálu 
Království, Pávovská 4793/13 v  Jihlavě 
Bedřichově.

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
Natálie Polívková, Štěpnice
Julie Simková, Štěpnice
Šimon Motáček, Štěpnice
Daniel Kohoutek, Štěpnice
Karolína Řezáčová, Staré Město

Opustili nás
Rostislav Slabý, Krahulčí 45 let
František Mátl, rodák z Telče 74 let
Jaroslav Plšek, Mysliboř 77 let
Vlasta Hamerníková, Řídelov 93 let
Julie Strnadová, Štěpnice 81 let
Jindřich Makovička, Staré Město 63 let
Jan Muzikant, Krahulčí 75 let
Olga Švarcová, Štěpnice 82 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených 
dětí na základě písemného souhlasu obou rodičů 
a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejně-

ného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Hradec Králové
30. 4. 2016 - Stavění máje všem pannám 
hradeckým
lidové zvyky, Šrámkův statek Piletice

CHEB
Do 1. 5. - Julius Mařák a jeho krajinář-
ská škola
Galerie výtvarného umění v Chebu
Na výstavě je prezentován zajímavý sou-
bor, umění krajinomalby.

JINDŘICHŮV HRADEC
1. 4. – Zahájení výstavní sezóny v Domě 
gobelínů 
Výstava Československý len pro New 
York (výstava potrvá do 12. 6. 2016)

KUTNÁ HORA
Do 13. 4. - 10 let probouzení Kutné Hory
Spolkový dům. Výstava připomene vznik 
a historii akce, která každoročně otevírala 
turistickou sezónu. K vidění budou scéná-
ře, kostýmy, rekvizity, fotografie, články, 
plakáty, videoprojekce...

LITOMYŠL
27. 4. - 1. 5. - Zahájení 5. litomyšlské lá-
zeňské sezóny
Lázně Litomyšl léčí laskavou legrací - lá-
zeňská promenáda, pódia, koncerty, vý-
stavy... Vystoupí P.U.B. Prague Ukullele 
Band a Tři bílé vrány, Jiří Šlupka Svěrák 
a Nejenblues, Ivan Hlas Trio, Sto zvířat.

POLIČKA
5. - 23. 4. – Polička Jazz 2016 – 20. ročník
Big Band Gustava Broma, Robert Balzar 
Trio, Orchestr Kryštofa Marka, Wilkins - 
Uhlíř - Helešic Trio (CZ/USA), Lena Yel-
low (CZ/USA), výstava fotografií Jazz 
World Photo 2015.

TELČ
30. 4. - Telčské čarování u rybníka Roštejn
Pálení čarodějnic, kapely, zapálení vatry, 
dětský program, masky, čarodějnice ...

TŘEBOŇ
16. 4. - Květinová Třeboň
Slavnost květin s trhem na Masarykově ná-
městí, výstava Amarylis v prostorách Stát-
ního zámku Třeboň.

Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Vzpomínka na J. Vlčka 
V letošním roce by 22. března oslavil 75. 
narozeniny pan Jaroslav Vlček. Cituji je-
ho slova, jak vzpomínal na první setkání 
s Telčí: „Do Telče jsem přišel na učitel-

skou umístěnku. Telč 
i její kouzelné oko-
lí jsem si zamiloval 
na první pohled. Telč-
ské náměstí bylo teh-
dy celé nově upravené. 
Natáčelo se zde mnoho 
filmů. Nejvíce mne za-

ujal film Vojtěcha Jasného ,Až přijde ko-
cour´. Tento film nejvíce Telč proslavil, 
ukázal její architektonickou krásu.“ V Tel-
či žil do svých nedožitých 68 let. Věno-
val se organizační a umělecké činnosti 
v ochotnickém divadle, pěveckém sboru 
Smetana, komentoval fotbal, hokej a mo-
deroval další sportovní a kulturní pořady. 
Vystupoval také na městských slavnos-
tech, kde hrál postavu Zachariáše z Hrad-
ce. Celý život se snažil, aby tu po něm ně-
co zůstalo, aby se lidé ušlechtile bavili, žili 
aktivně. Vzpomeňte s námi.

Ema Misařová (roz. Vlčková).

Poděkování Sdílení
Děkujeme o.p.s. Sdílení Telč za profesio-
nální pomoc při péči o našeho těžce nemoc-
ného tatínka Jiřího Novotného v posled-
ních dnech jeho života. Oceňujeme zejména 
vstřícný přístup a empatii p. Anny Svobodo-
vé a p. Moniky Erlebachové.

Rodina Novotných z Hodic

Zubní pohotovost  
Zubní pohotovostní služba na Jihlav-
sku je poskytována v ambulancích jed-
notlivých sloužících lékařů. Rozsah or-
dinačních hodin je v pondělí až v pátek 
od 15:00 do 19:00 hodin, v sobotu, neděli 
a ve svátek od 8:00 hodin do 12:00 hodin. 
Informace o službě v daný den najdete 
na www stránkách Nemocnice Jihlava. 
Vzhledem k možným změnám se dopo-
ručuje ověřit službu na telefonním čísle 
567 157 211. Pacienti mohou také vyu-
žít zubní pohotovost v Dačicích, kterou 
drží o víkendech a svátcích od 8 do 10 
hodin tamní stomatologové ve svých or-
dinacích. Rozpis služeb včetně kontaktů 
na ordinace je zveřejněn na www strán-
kách Nemocnice Dačice.
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Akce
9. 4. 9.30 a 10.30 radnice
Vítání dětí

17. 4. 15.30
Probouzení broučků
Sraz u sokolovny, odtud k rozhledně

29. 4. 19.00 náměstí
Stavění máje s Podjavořičanem

30. 4. 14.00 u rybníka Roštejn
Telčské čarování
Dětský program, kapely Pár Teček, Svaho-
vá dostupnost 12°, Kůrovec, masky, čaro-
dějnice... zapálení vatry v 19 hod., ve 22 
hod. vylosování tomboly

Koncerty
10. 4. 18.00 Lannerův dům
Santini v akci
Zazní skladby české i světové, duchov-
ní, světské, romantické, lidové, spirituály 
a další. Účinkuje pěvecký sbor Santini, di-
riguje Anežka Tichá. Vstupné dobrovolné.

14. 4. a 26. 4. 18.00 sál ZUŠ
Absolventské koncerty žáků ZUŠ

17. 4. 14.00 Kulturní dům v Krahulčí
25. ročník Setkání pěveckých sborů
Představí se DPS Kvítek Dačice, PS Corus-
cante Třebíč, PS Gymnázium Jihlava, PS 
Záboj Pelhřimov, PS Svatopluk Žďár nad 
Sázavou a PS Smetana Telč
Doprava autobusem z Telče do Krahulčí 
a zpět zajištěna (rozpis na plakátech)

3. 5. 19.00 Lannerův dům
Flétnový kvartet Beau4 z Nizozemí
Více na str. 16

Divadlo
1. 4. 19.00 Panský dvůr
„S tvojí dcerou ne“ – konverzační kome-
die Antonína Procházky
Divadelní soubor Karla Čapka Třešť

Výstavy
25. 3. - 16. 5. MG Hasičský dům
Jan Vičar Mélange
Výstava ak. mal. Jana Vičara
Na výstavě budou prezentovány výtvarné 
práce studentů GOB v Telči
Vernisáž v úterý 5. 4. v 17 hod.
Vystoupí studenti GOB Telč.
Výstava je přístupná:
duben: úterý - neděle 10 - 12, 13 - 16
květen: úterý - neděle 10 - 12, 13 - 17

Kulturní kalendář
do 26. 6. Panský dvůr
Totemy – Indiánské symboly
Výstava fotografií autorů Milana Dvořáka 
z Vancouveru, Drahy a Ivana Neveselých 
z Calgary

do 31. 8. Univerzitní centrum
Výtvarné práce seniorů U3V
Výstava obrazů a fotografií účastníků vý-
tvarného plenéru Univerzity třetího věku

Beseda, přednáška
12. 4. 17.30 Univerzitní centrum
Beseda se spisovatelem Vlastimilem Von-
druškou
Pořádá městská knihovna a knihovna Uni-
verzitního centra

20. 4. 18.00 Univerzitní centrum
Apartmány posledních majitelů ná-
měšťského zámku
V rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč 
Památky kolem nás
Přednáší Ing. Lucie Bláhová

Trhy
30. 4. 9.00 - 16.00 náměstí
Farmářské trhy
tel. 722 499 299, 
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

23. 4. 9.00 - 12.00 Panský dvůr
Bleší trhy
venkovní prostory Panského dvora, za špat-
ného počasí se trh přesune do spol. sálu, 
kontakt tel. 721 033 238

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
Téma na duben: za „BAF!“ se
pravidelná akce – Cvičíme se ZASTÁV-
kou, út 14.00 – 14.30, čt 15.00 – 16.00
nová pravidelná akce – Divadelní ZA-
STAV STUDio aneb dramaťák pro každé-
ho, po 15.00 – 16.00
4. 4. 16.00
Cestovatelská prezentace – Svatební cesta
8. 4. 14.00
Turnaj tříčlenných (i smíšených) družstev 
ve florbalu (v sále NZDM), vítězný tým hraje 
s mužstvem pracovníků Zastávky
29. 4. 14.00 – 18.00
Čarodějná opékačka a stopovací bojovka 
s preventivním programem (areál orlovny)

Klub důchodců
1. 5. 14.00 v budově polikliniky
Den matek
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
10. 4. 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 ve středu a v pátek od 9 do 12 
hod. Příjemné posezení v herničce, tvořivé 
a pohybové aktivity.
20. 4. v 15.30 hod. beseda s Mgr. Bohdanou 
Tomanovou

Aktivity pro MAMI@mimi 
s Petrou Lustigovou
nám. Zachariáše z Hradce 4, budova fary, 
2. patro
MimiVmami (cvičení pro těhotné) - každou 
středu od 16.30 hod.
MAMI@nemluvňátka - každé úterý v 9.30 
hod. Říkadla a společné hrátky s mimi od 8. 
měsíce.
MAMI@svišti@pidilidi - každý čtvrtek 
od 16 hod. Cvičení pro rodiče a děti od 2 
let. Tělocvična ZŠ Masarykova. 
Aktuální informace na tel. 724 415 809 
nebo www.balancplus.cz

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

Filatelisté pro veřejnost 



str. 22 TL 4/2016

PARNÍK NA BAŠTĚ. Určitě i nadcházející sezóna přinese podobné záběry tomu Luďka 
Ruxe. Na náměstí budou nejen balóny, ale třeba tam přistanou labutě nebo se tam objeví Ja-
romír Jágr. Rádi vaše snímky zachycující nevšední události v Telči a okolí uveřejníme. Mů-
žete nám je posílat na tl@telc.eu. Děkujeme.

ZNÁMÁ NEZNÁMÁ. Tak si můžete při-
padat na výstavě kreseb a fotografií studentů 
Univerzity třetí věku Masarykovy univerzi-
ty, které vznikly při jejich loňském plenéru 
v Telči. Pozoruhodnou výstavu si můžete 
prohlédnout v Univerzitním centru (jezuit-
ská kolej) po celou letošní sezónu.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
pořádá

Den otevřených laboratoří Centra Excelence Telč
V pátek 15. dubna od 9 do 18 hodin budete mít možnost se seznámit s činností Centra Excelence Telč 

a nahlédnout do vybraných laboratoří - např. do klimatického větrného tunelu ap.
Najdete nás v Telči v Batelovské ulici (za bývalým internátem SOŠ) při silnici na Vanov.

Parkování pro návštěvníky je možné přímo v areálu CET (do naplnění kapacity)
http://cet.arcchip.cz/


