
nemovitosti kupní cenu ve výši 1,8 mil. Kč. Ji-
ří Kovář pak všem přítomným představil svůj 
záměr výstavby „Hospodářského ranče“, kte-
rý hodlá namísto stávajících chátrajících ne-
movitostí v této lokalitě postavit. Jelikož se 
v letošním roce bude realizovat rekonstruk-
ce povrchů ulic Tyršova, Mládkova (v příš-
tím roce pak i náměstí Hrdinů), bylo na tento 
účel schváleno rozpočtové opatření z rezervy 
rozpočtu ve výši 12 mil. Kč. Na zasedání by-
lo dále schváleno rozdělení finanční podpo-
ry z Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památkových 
zón pro rok 2016 jednotlivým žadatelům. Nej-
většímu zájmu přítomné veřejnosti se pak tě-
šil poslední projednávaný bod, kterým by-
lo schválení uzavření smlouvy mezi městem 
Telč a obcí Volevčice o partnerství a vzájemné 
spolupráci za účelem realizace projektu „Cyk-
lostezka Roštejn - Volevčice - Studnice“. Proti 
navrhovanému zpevněnému povrchu (asfalto/
živičnému nebo cementobetonovému) vznikla 
před projednáváním tohoto bodu v zastupitel-
stvu města petice požadující povrch co nejví-
ce blízký přírodě (např. minerálbeton-mecha-
nicky zpevněné kamenivo). V rozsáhlé diskuzi 
před závěrečným hlasováním zaznívaly argu-
menty z obou táborů. Zastupitelstvo pak k to-
muto bodu přijalo usnesení, kterým schváli-
lo, že cyklostezka bude mít asfaltový (živičný) 
povrch nebo povrch cementobetonový kryt 
(pro bylo 15 zastupitelů, 4 byli proti).
Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva měs-
ta je zveřejněn na úřední desce v podloubí rad-
nice, internetových stránkách města a je k na-
hlédnutí i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Ve středu 27. dubna se v zasedacím sále 
na zámku uskutečnilo 10. zasedání zastupi-
telstva města v tomto volebním období. Zú-
častnilo se ho 19 zastupitelů. Omluveni byli 
pouze RNDr. Miloš Vystrčil a RNDr. Stani-
slav Máca. V mimořádně bohatém programu 
jednání zastupitelé schválili zahájení příprav-
ných prací vedoucích k rozdělení společnosti 

Služby Telč, spol. s r. o., na dvě obchodní spo-
lečnosti. Stávající společnost bude vykonávat 
práce pro město tak jako tomu bylo doposud 
a nová společnost bude vykonávat práce pro 
třetí subjekty. Důvodem této změny je přede-
vším nový zákon o zadávání veřejných zaká-
zek. Zastupitelé také podpořili další spoluprá-
ci mezi Telčí a Šaľou tím, že schválili novou 
smlouvu o spolupráci. Ta stávající byla uza-
vřena již v roce 1997 a bylo tedy nutné ji zak-
tualizovat. Bez výhrad byl schválen také zá-
věrečný účet města za rok 2015. Jeho součástí 

byla i zpráva o výsledku přezkoumávání hos-
podaření města vypracovaná odborem kontro-
ly Krajského úřadu Kraje Vysočina. Současně 
byla schválena i účetní závěrka města za rok 
2015. Na tento bod jednání navázalo schválení 
přesunu peněžního zůstatku z loňského roku 
ve výši cca 18,7 mil. Kč do rezervy rozpočtu. 
V bloku majetkových podání byla schválena 

koupě ideální jedné poloviny pozemků parc. 
č. st. 303 a parc. č. 293/1 (vedle sportovního 
areálu za Základní školou v Masarykově uli-
ci) za kupní cenu ve výši 2,6 mil. Kč a koupě 
pozemků v Hradecké ulici u „lesáckých byto-
vek“ a následný prodej části těchto pozemků 
jednotlivým společenstvím vlastníků jedno-
tek v těchto bytových domech. Na zasedání 
byl schválen i prodej chátrajících nemovitostí 
v lokalitě „Ranč“ a okolních pozemků o cel-
kové výměře cca 6,3 ha zájemci Jiřímu Ková-
řovi, který ve výběrovém řízení nabídl za tyto 
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Na Ranči se postaví Hospodářský ranč
10. zasedání zastupitelstva města

Můžeme se těšit. Na místě starého „Ranče“ má vyrůst Hospodářský ranč v režii Jiřího Kováře 
z Bohuslavic.                                                                                               Foto: Ilona Jeníčková
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36. schůze - 20. dubna
 - RM vzala na vědomí informaci o setkání 
majitelů vozů Ferrari na náměstí 23. dub-
na a motocyklů chopper 3. září.
 - RM schválila navýšení rozpočtu odboru 
kultury o 200 tis. Kč na předfinancování 
projektu „Prezentace památky UNESCO 
Telč“ a Informačního centra o 50 tis. Kč 
na předfinancování projektu na podporu 
TIC v Kraji Vysočina.
 - RM schválila na základě doporučení 
hodnotící komise uzavření smlouvy o dí-
lo na akci „Oprava Horní a Dolní kašny 
na nám. Zachariáše z Hradce“ se společ-
ností Zamazal ml. a spol. s r.o. Brno.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
na akci „Stavební úpravy sociálních za-
řízení ZŠ Masarykova“ dodavatele, kte-
ří budou vyzváni k předložení nabídky 
a složení komise pro otevírání a hodno-
cení nabídek.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
na akci „Oprava komunikace Studnice - 
Mysliboř“ dodavatele, kteří budou vy-
zváni k předložení nabídky a složení ko-
mise pro otevírání a hodnocení nabídek.
 - RM schválila podání žádosti do Integro-
vaného regionálního operačního progra-
mu na akci „Cyklostezka Telč - Lipky“.

37. schůze - 4. května
 - RM schválila aktualizovaný knihovní 
řád a provozní řád veřejného internetu 
v městské knihovně s účinností od 12. 5. 
2016.
 - RM schválila uzavření smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne se společností E.ON Distribuce, a.s., 
za účelem umístění distribuční soustavy 
– kabelizace nn v Jihlavské ulici v sou-
vislosti s připravovanou rekonstrukcí 
chodníků v této ulici.
 - RM schválila provedení rozpočtového 
opatření na zajištění demolice objektu ča-
soměřičů a likvidaci části oplocení v are-
álu bývalého zimního stadionu ve výši 48 
tis. Kč.
 - RM schválila zveřejnění záměru výpůjč-
ky nebytových prostor v budově Masary-
kova 330 (poliklinika) pro Sdílení, o.p.s.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

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

v sekretariátu MěÚ.

V příspěvku o dubnovém jednání zastupite-
lů na první straně tohoto vydání zmínil ta-
jemník MěÚ Pavel Soukop také schvále-
ní finanční podpory na opravu nemovitých 
kulturních památek z Programu regenerace 
MPR a MPZ Ministerstva kultury. To pro 
letošní rok přidělilo pro městskou památko-
vou rezervaci 1 080 tis. Kč a pro památko-
vou zónu Staré Město 200 tis. Kč. Připočte-
me-li k těmto částkám povinnou spoluúčast 
vlastníků památek a města, dojdeme k zá-
věru, že v rámci zmíněného programu bu-
de letos na opravy památek vynaloženo ví-
ce než 2 mil. Kč. Na otázku, které památky 
se konkrétně opravy dočkají, Pavel Soukop 

odpověděl: „V městské památkové rezerva-
ci to budou obě kašny na náměstí, sousoší 
sv. Rodiny ve Svatoanenské ulici, dům čp. 
29 v Palackého ulici a na náměstí Zacha-
riáše z Hradce dům čp. 67 a pravděpodob-
ně i dům čp. 50. V památkové zóně Staré 
Město bude pokračovat oprava historické 
části Domova pro seniory.“ V rámci dal-
šího ministerského dotačního titulu, Pro-
gramu záchrany architektonického dědic-
tví bude také pokračovat oprava městského 
opevnění (příkopu) v ulici Na Parkaně u čp. 
113 a v Palackého ulici u čp. 1 (ul. Krát-
ká). V tomto případě byly celkové náklady  
vyčísleny na 230 tis. Kč.                          /z/

Opraví se památky za více než 2 mil. Kč

Kraj Vysočina v rámci Fondu Vysočiny vy-
hlásil v letošním roce opět dotační program 
ROZVOJ PODNIKATELŮ 2016. Jde 
o dotační program na zvýšení konkurence-
schopnosti malých podniků na Vysočině for-
mou příspěvku na pořízení strojů nebo stroj-
ních zařízení. Maximální výše příspěvku je 
150 tis. Kč s tím, že maximální dotace může 
být 40% celkových nákladů. Žádosti se po-
dávají do 30. června 2016.
Příjemcem dotace mohou být fyzické 
a právnické osoby za předpokladu splnění 
všech níže uvedených podmínek:
 - sídlo subjektu je na území Kraje Vysočina
 - ke dni podání žádosti má subjekt méně 

než 50 zaměstnanců 
 - subjekt vznikl nejpozději k 31. 12. 2014

 - podnikatelské subjekty podnikající dle 
odvětvové klasifikace CZ-NACE, sek-
ce C (zpracovatelský průmysl) a sekce F 
(stavebnictví), jejichž projekt je realizo-
ván v rámci činnosti dle odvětvové klasi-
fikace CZ-NACE, sekce C (zpracovatel-
ský průmysl) a sekce F (stavebnictví)

 - žadatelem nemůže být fyzická osoba, kte-
rá podniká na základě živnostenského 
oprávnění a která je současně v pracov-
ním poměru u jiného zaměstnavatele a zá-
roveň nemá žádné zaměstnance. 

Více informací na internetových stránkách 
Kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz v sek-
ci Fond Vysočiny. 

Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje a ÚP

Dotace pro podnikatele

Oznámení FÚ pro Kraj Vysočina

Kdy na FÚ v Telči
Oznamujeme tímto, že od 23. 5. 2016 dojde 
ke změně úředních hodin na Územním pra-
covišti v Telči, Hradecká 6, Telč. Úřad bude 
otevřen prioritně pro fyzické osoby pouze 
v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. 
V ostatních dnech je možné vyřídit daňové 
záležitosti na Územním pracovišti v Jihlavě, 
Tolstého 2, Jihlava. Provoz daňové poklad-
ny je zrušen.

Telefonní čísla 
na Územní pracoviště FÚ Telč: 

567 559 498 a 567 559 499.

Telefonní číslo 
na Územní pracoviště FÚ Jihlava: 

567 559 111

Nezaměstnanost 
v dubnu
ČR
duben 5,7% (březen 6,1%)
Kraj Vysočina
duben 5,3% (březen 6,0%)
Správní obvod Telče
duben 4,8% (březen 6,6%)
Telč
duben 4,8% (březen 6,7%)
Obce pod 5% hranicí na konci roku:
Dolní Vilímeč, Hostětice, Jindřichovice, 
Knínice, Krahulčí, Markvartice, Mrákotín, 
Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Ořechov, 
Panské Dubenky, Radkov, Řásná, Sedlatice, 
Stará Říše, Strachoňovice, Telč, Urbanov, 
Volevčice, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec
Obce nad 15% hranicí:
Zadní Vydří (16,1%)      

Zdroj: Statistiky ÚP
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Rozjíždí se menší investice
Jak jste průběžně informovaní, největší le-
tošní investiční akcí je celková rekonstruk-
ce ulic Tyršova, Mládkova a náměstí Hr-
dinů. Tam jsou práce v plném proudu. Ale 
město připravilo na letošní rok i několik 
menších investic, které budou v nejbližší 
době realizovány. Pokračuje oprava ohrad-
ní zdi kolem Panského dvora. Na část re-
alizovanou loni naváže firma Starkon 
a opraví nejenom samotnou zeď, ale i její 
šindelové zakrytí. Náklady ve výši 420 ti-
síc Kč, jsou z části hrazeny z dotace Minis-
terstva kultury a pokoušíme se získat i fi-
nance z Kraje Vysočina. V hodně špatném 

stavu je spojovací silnice mezi Studnicemi 
a Mysliboří, jejíž část je v majetku města. 
Ale i ta se letos zhruba v průběhu července 
dočká opravy. Provede ji na základě soutě-
že firma Silko z Jihlavy. Náklad na opra-
vu jsou ve výši 750 tisíc Kč a věříme, že 
i zde se nám podaří získat dotaci z Fondu 
Vysočiny. Další vysoutěženou akcí je re-
konstrukce sociálního zařízení na Základ-
ní škole Masarykova. Škola by tím měla 
vyřešeny dlouholeté problémy s nevyho-
vující sociálním zázemím. V minulých le-
tech se díky dotacím podařilo realizovat 
dvě patra a o letních prázdninách by měla 
firma Starkon dokončit to poslední. Nákla-
dy jsou ve výši 1,15 milionu korun a opět 
se ucházíme o dotaci z Fondu Vysočiny.

Mikroregion nakoupil energie
Již několik let město Telč nakupuje elektric-
kou energii a plyn prostřednictvím Mikro-
regionu Telčsko. Společným nákupem ví-

Radosti a starosti telčského starosty
ce obcí se totiž dají získat velmi zajímavé 
ceny. Navíc se do společného nákupu loni 
přidaly i Dačice a letos i některé další obce 
Mikroregionu Dačicko. Tím se podařilo dát 
dohromady poměrně zajímavý objem naku-
povaných surovin. A tomu pak samozřejmě 
také odpovídá nakoupená cena. Telčský mi-
kroregion při nákupu spolupracuje s Ener-
getickou burzou Kladno. A letos jsme asi 
také trefili ten správný termín, o čemž svěd-
čí ceny, za které jsme nakoupili pro příští 
rok. Oproti nákupu na letošek se opět po-
dařilo ceny snížit a zapojeným obcím tak 
ušetřit nemalé finance. Pro dokreslení uve-
du některá čísla. Oproti loňsku ušetřily ob-

ce společným nákupem více než 3 miliony 
korun. Plyn jsme nakoupili u Pražské ply-
nárenské v průměru za 371 Kč za MWh, 
což je o 257 Kč méně než loni. A elektřinu 
u E.ON v průměru za 610 Kč, což je opro-
ti loňsku úspora 262 Kč na jedné MWh. 
V současné době ještě připravujeme op-
timalizaci odběrných míst, což by mohlo 
přinést ještě další úsporu. A ještě informa-
ce pro vás. Do formy nákupu, kterou re-
alizuje mikroregion, nelze zapojit veřej-
nost. Ale na začátku června budeme jednat 
i o možnosti, jak umožnit společný nákup 
i pro obyvatele našich obcí. Pokud se to 
podaří, bližší informace nejdete v červen-
cových Telčských listech.

Co bude s Růžkem?
To je otázka, kterou se snažíme ovlivnit už 
delší dobu. Chtěl bych tímto uvést na pra-
vou míru řadu „zaručených informací“, kte-
ré začaly kolovat po městě. V první řadě 

bych chtěl zdůraznit, že budova Růžku, ne-
bo chcete-li Hotelu U Nádraží, nepatří měs-
tu, ale je v soukromých rukou. Takže o je-
ho osudu rozhoduje vlastník, nikoliv město. 
Přesto jsme se společně s telčským praco-
vištěm NPÚ opakovaně snažili tuto budo-
vu zachránit a řadou odvolání zamezit vy-
dání demoličního výměru. Bohužel ústřední 
pracoviště NPÚ v Praze bylo jiného názoru 
a Krajský úřad našim odvoláním nevyhověl. 
Takže realita je nyní taková, že na budovu 
je vydán platný demoliční výměr a vlastník 
ji může zbourat... V současné době se tedy 
snažíme využít našich omezených možností 
a ovlivnit to, co tam má vzniknout. Jednak 
musí být nové aktivity v souladu s územ-
ním plánem. Vlastníkem uvažované využi-
tí ploch pro obchod a služby je v souladu 
s územním plánem, takže je jen na něm či 
na pro něho pracujícím deweloperovi, jak 
se k tomuto území postaví. Druhou mož-
ností je pak společně s NPÚ tlačit na archi-
tektonickou podobu nové zástavby. Jinými 
slovy, aby místo zbourané budovy na jejím 
místě vyrostla nová budova, která by opět 
uzavřela zástavbu kolem kruháku. A aby 
i ostatní stavby odpovídaly charakteru zá-
stavby v tomto místě. Uvidíme, jak se s tě-
mito požadavky záměr vlastníka při projek-
tování vypořádá.

Květen byl předzvěstí Telčského léta
Pokud hledáte nápad, jak využít volný 
čas, dám vám radu. Otevřete si web měs-
ta a na úvodní stránce si najděte kalendář 
akcí. A pak stačí jen kliknout na vybra-
ný den a máte před sebou pestrou nabíd-
ku. A věřte, že v květnu nebyl jediný den, 
kdy by se něco nedělo. Náměstí ožilo de-
chovkou, veterány, folklorem i mažoret-
kami. Svou činnost představil Dům dětí, 
myslivci nebo hasiči. Pozadu nezůstal ani 
sport. A to i v konkurenci přenosů z ho-
kejového mistrovství světa. Představili se 
vodáci, motokrosaři, závodilo se na horo-
lezecké stěně či v triatlonu. Ale hlavně dr-
žíme palce našim fotbalistům, aby zachrá-
nili I. A třídu krajské soutěže. Rozjely se 
farmářské i bleší trhy. A k tomu spous-
ta výstav, koncertů, prezentací a předná-
šek. Jen škoda, že trochu zlobilo počasí... 
A ještě jedna důležitá věc. Při folklorních 
slavnostech, kterých se zúčastnil i soubor 
z našeho partnerského města Šale, jsme 
s jejich panem primátorem Belickým po-
depsali novou smlouvu o vzájemné spolu-
práci. Ta funguje mnoho let jak na úrovni 
měst, tak i spolků. A věříme, že tomu tak 
bude i nadále. 

Roman Fabeš

Téma Růžek. Čtěte starostův příspěvek na této straně.                            Foto: Ilona Jeníčková
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Ve zprávě o dubnovém jednání zastupitelstva zmiňuje tajemník Pavel Soukop diskuzi k bodu cyklostezka Roštejn – Volevčice – Studnice, 
resp. ke způsobu jejího provedení. Před hlasováním, které skončilo 15 : 4 ve prospěch povrchu s asfaltovým (živičným), příp. cemento-
betonovým krytem, dostali prostor k vystoupení vedle zastupitelů i přítomní občané. Mezi nimi také paní Ester Ekrtová, která zaslala TL 
příspěvek na toto téma s nadpisem Plánovaná cyklostezka z Telče do Studnic vzbuzuje nesouhlas části občanů. Zařazujeme ho současně 
s „cyklostezkovým“ příspěvkem starosty města Romana Fabeše. 

Téma: Cyklostezka

Cyklista bude mít na výběr
K projektům, které město dlouhodobě při-
pravuje, patří i inline stezky a cyklostez-
ky. V uplynulých letech ale bylo jen málo 
možností, jak získat na jejich výstavbu fi-
nance. To se nyní zlepšilo, takže můžeme 
tyto projekty posunout k realizaci. O inli-
ne stezce v Lipkách se mluví už několik 
let a mě těší, že je projekčně připravena, 
a na konci dubna jsme podali žádost o ev-
ropské dotace. Další dobrou zprávou je, že 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
máme schválenou dotaci na stezku a chod-
ník v ulici Batelov-
ská. Ale kam poje-
dou zájemci dál? My 
chceme nabídnout 
dvě varianty. Tou 
první je „asfalto-be-
tonová“ pro inlinisty, 
rodiny s dětmi a uži-
vatele zpevněných 
povrchů. Nová stezka 
by měla vést z Ba-
telovské ulice ko-
lem rybníka Roštejn 
do Volevčic, Stud-
nic a výhledově dále 
do Doupě, kde by se 
napojila na komuni-
kaci k hradu Roštejn. 
A proč jsme vybrali 
tuto možnost? Trasa 
navazuje přímo jed-
nak na inline stezku 
Lipky a také na stez-
ku po Batelovské. Svým výškovým pro-
filem ve velké části odpovídá uživatelské 
skupině, která bude využívat stezku v Lip-
kách. Jako téměř jediná z možných tras 
v okolí vede po cestách v majetku Telče či 
Volevčic, takže není problém do ní inves-
tovat. Zvolená technologie vyžaduje mi-
nimální údržbu a je využitelná za každého 
počasí. Stezka bude kolem osázena stromy 
a zelení a bez problémů zapadne do okol-
ní krajiny. Vznikne tak jednak bezkolizní 
propojení Volevčic a Studnic s Telčí a jed-
nak pro turisty stezka směrem ke golfu 
a na hrad Roštejn. Tento záměr podpořilo 
jak zastupitelstvo Volevčic, tak i studnický 
osadní výbor. Tou druhou možností je „pří-

rodní“ stezka na hrad Roštejn pro milov-
níky horských kol. Ta může vést z Lipek 
ke Karlu a dále po stávající cestě do Vano-
va s pokračováním cestou kolem rybníka 
Smrk na silnici k Řídelovu. A následně od-
bočkou po polní cestě kolem rybníka Dr-
dák na silnici od Doupě na hrad Roštejn. 
V lesoparku kolem Karla lze navíc vyu-
žít i další nezpevněné cesty a do budoucna 
by zde mohla vyrůst i dnes tolik populár-
ní singletracková trať. Jsem přesvědčen, že 
právě tato různorodá nabídka je zajímavá 
jak pro místní, tak i pro turisty.

Roman Fabeš

Pohled části občanů
Zpráva o tom, že město Telč plánuje vy-
budovat cyklostezku vedoucí od rybníka 
Roštejna přes Volevčice do Studnic se ob-
jevila na veřejnosti teprve nedávno. Byla 
by to skvělá zpráva, pokud by se stávají-
cí cesty pouze opravily a charakter původ-
ních polních cest s přírodě blízkým zpev-
něným povrchem zůstal zachován. Ovšem 
záměrem vedení města je vybudovat asfal-
to/cementobetonovou cyklostezku, která 
nahradí původní pěšinu a polní cestu. Úsek 
mezi Volevčicemi a Studnicemi se dokon-
ce v poli nedaleko stávající cesty vybuduje 
zcela nově.

Proč považuji tento nápad za nešťastný? 
Trasa od rybníka Roštejna do Studnic je 
poslední delší úsek, kde pěší nemusí jít 
po asfaltu a cyklista na kole si užije jízdu 
v terénu. Je zde klid pro děti a psy. Snaži-
la jsem se zastupitele přesvědčit, aby byl 
plánovaný asfalto/betonový povrch nahra-
zen přírodě bližším povrchem z mecha-
nicky zpevněného kameniva. Pod tento 
požadavek se dokonce v petici podepsa-
lo 159 lidí. Zastupitelé nicméně rozhod-
li o asfalto/betonovém povrchu. Jediným 
racionálním argumentem proti přírodnímu 
zpevněnému povrchu byly větší náklady 

na jeho údržbu. Ov-
šem zbourali bychom 
telčský zámek jen 
proto, že jeho údrž-
ba je náročnější než 
provoz muzea v mo-
derní budově? Polní 
cesty a pěšiny s trav-
natými okraji a me-
zemi jsou stejným 
kulturním dědictvím 
po předcích jako hra-
dy a zámky. A navíc 
často fungují jako 
oázy pro řadu druhů 
živočichů i rostlin, 
které v krajině inten-
zivně využívaných 
polí a lesů nemají 
šanci přežít. Oprav-
du lze za smysluplné 
využití veřejných fi-
nancí považovat bu-
dování zcela nové 

cesty v poli proto, že stávající cesta vede 
o kousek dále mimo původní katastrální 
výměru? Opravdu zástupci města nevědí, 
že vybudování asfaltových cest zamýšle-
ných jako cyklostezky většinou vede k je-
jich zneužívání pro automobilový provoz? 
Na západ od nás také v minulosti děla-
li stejné chyby. Dnes podporují obnovu 
původní kulturní krajiny. My bychom se 
mohli poučit, a ne jako v rozvojovém svě-
tě chyby slepě opakovat. Milovníci jízdy 
po asfaltu mají v okolí Telče řadu příleži-
tostí a nové projekty cyklostezek je ještě 
rozšíří. Proč nezachovat prostor i pro pě-
ší a cyklisty preferující přírodní povrchy?

Ester Ekrtová

Cyklistů přibývá. Kam je bezpečně poslat?                                               
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Pro nadcházející dobu prázdnin a dovole-
ných přinášíme pro ty, kteří plánují cestu 
do zahraničí s dětmi do 15 let, základní in-
formace o cestovních dokladech pro ně. 
● Pokud dítě bude cestovat do zemí Evrop-
ské unie a dále do Albánie, Bosny a Herce-
goviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, 
Srbska, Švýcarska a na Island může vyces-
tovat na vlastní občanský průkaz.
● Jeho vydání stojí 50 Kč a má platnost 5 
roků.
● Pro vycestování do zemí mimo EU a vý-
še uvedené země musí mít dítě vlastní ces-
tovní pas.
● Jeho vydání stojí 100 Kč a má platnost 
5 roků.
● O vyřízení cestovního pasu nebo občan-
ského průkazu pro dítě do 15 let žádá zá-
konný zástupce, tedy zpravidla rodič. Sta-
čí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad 
obce s rozšířenou působností, v našem 
případě na odbor vnitřních věcí v uli-
ci Na Sádkách. K žádosti, kterou na mís-

tě zpracuje úřednice odboru, není nutné 
přikládat fotografii dítěte. Pořídí ji přímo 
na úřadu úřednice. Při podání žádosti zá-
konný zástupce předkládá svůj průkaz to-
tožnosti a rodný list dítěte. 
● Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo 
občanského průkazu činí maximálně 30 
dnů.
- V případě vycestování v kratší lhůtě než 
30 dnů je možné požádat o vydání cestov-
ního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních 
dnů; tento úkon je u dětí zpoplatněn po-
platkem ve výši 2 000 Kč.
● Upozornění. Od roku 2012 neexistu-
je možnost, aby dítě vycestovalo na zápis 
v cestovním dokladu rodiče.
● Bližší informace k vyřizování osobních 
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva 
vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady.

JUDr. Jana Matoušková, 
ved. odboru vnitřních věcí MěÚ

Dovolená v zahraničí a cestovní  
doklady dětí

V souvislosti s novelou vyhlášky 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
dochází k několika změnám v evidenci 
a označování nebezpečných odpadů (dále 
jen „NO“). Již od 1. května 2016 je povin-
ností osoby, která dává k přepravě NO, vy-
plnit v evidenčním listu přepravy NO číslo 
provozovny, ve které odpad vznikl. Od 1. 
června dochází ke změnám v označování 
nádob, ve kterých je NO shromažďován. 
Nově musí být označeny grafickými sym-
boly nebezpečných vlastností, které daný 
odpad má. Stejně tak identifikační list mu-

sí obsahovat tyto symboly. Od 1. červen-
ce budou mít povinnost původci odpadu 
i oprávněné osoby uvádět ve svých eviden-
cích identifikační číslo zařízení, do které-
ho je odpad převážen. Jenom pro úplnost 
připomínám, že novelou zákona o odpa-
dech došlo k vyjmutí minerálních olejů 
z režimu zpětného odběru a v současné do-
bě je nutné tyto oleje evidovat jako odpad. 
Případné dotazy zodpoví: Věra Mikešová, 
OŽP, tel. 567 112 492.

Věra Mikešová, 
odbor životního prostředí MěÚ

Změny v evidenci nebezpečných odpadů

Farmářský trh 
v Telči

sobota 18. června
od 9 do 15 hodin 

náměstí Zachariáše z Hradce

Pořadatelé pro vás připravili:
mléčné výrobky a sýry včetně  ko-

zích ● mléčné karamely ● uzeniny ● 
těstoviny ● sušené ovoce ● pečivo ● 
med a medovinu ●ovocné šťávy a si-
rupy ● koření ● luštěniny ● výrobky 
z rakytníku ● zeleninu ● sadbu a sa-
zenice ● produkty zdravé výživy ● 

přírodní kosmetiku ● proutěné zboží 
● výrobky ze dřeva ● keramiku

Kontakt na pořadatele: 
722 499 299, 

farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko, 

Město Telč

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 20. 6. IV. 22. 6.
III. 21. 6. V. - VI. 23. 6.

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

Bylo, je a bude v Telči, místostarosta informuje

Kam putuje vytříděný odpad?
Tuto otázku dostávám velmi často při všech 
možných příležitostech. Odpovídal jsem 
na ni i na dubnovém jednání zastupitel-
stva. Mohu vás ubezpečit, že se jej snažíme 
co nejvýhodněji zpeněžit a snížit tak nákla-
dy na likvidaci odpadů města. Plasty putují 
k jedné firmě až do Mikulova. Potěšitelné je, 
že v tomto případě dopravu hradí kupující. 
Papír odebírá zájemce z Havlíčkova Brodu 
a také hradí náklady na dopravu. Sklo se do-
časně ukládá v pronajaté hale ZZN Pelhři-

Odpady aktuálně
- Od května se bohužel objevuje v nádobách 
na směsný odpad tráva a další rostlinný odpad 
ze zahrad. Ten by měl končit v domácích kom-
postérech, speciálních nádobách na biologic-
ky rozložitelný odpad a ve velkoobjemových 
kontejnerech v rámci mobilních svozů dle sbě-
rového kalendáře.
- Přistavujte nádoby na komunální odpad k vý-
sypu, když jsou zaplněny alespoň více než 
z poloviny. 
- Potěšilo nás přijetí nového systému sběru od-
padů, především jeho třídění, staršími občany. 
- Naopak na sídliště v Radkovské ulici jako by 
osvěta o třídění ještě nedorazila.

Postřehy Ing. Jiřího Kadlece, 
jednatele OHR Services, s.r.o.

mov. U něj jsme měli obavu o ekonomiku 
sběru, protože jeho výkupní ceny se v po-
slední době snížily. Ale prvních 33 tun již 
sklárna odebrala s  příznivým finančním 
efektem pro nás. Možná vás zaskočilo, že 
neuvádím jména firem, kterým vytříděný 
odpad dodáváme, a ani ceny za kolik ho pro-
dáváme. Žijeme v konkurenčním prostředí, 
ve kterém podobné informace mají někdy 
větší cenu než zlato.

Pavel Komín
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ŠTĚPNICKÝ RYBNÍK. Kdysi také Ostrovský. V letošním roce ale i labutí jezero.
Foto: Roman Pokorný 

OBRAZ, KTERÝ ZAUJAL. Více o úspěchu 
Michaely  Křenkové  v  soutěži  Frankofonie 
2016 na straně 8.

ČTENÁŘI FOTOGRAFUJÍ PRO TL. Západ slunce Marty Šmachové.

Divadelní dílna 
v Panském dvoře
Přijďte s námi vytvořit jedinečnou divadelní 
podívanou. Staňte se součástí letní divadelní 
dílny 12. – 20. srpna, v rámci které v Panském 
dvoře v Telči vytvoříme originální divadelní 
představení „Romance o Karlu IV.“ a „Mora-
lity“, které 19. a 20. srpna zahrajeme na ná-
městí Zachariáše z Hradce a v zámeckém 
parku. Projekt vedou zkušení profesionál-
ní divadelníci. Ubytování na Panském dvoře 
v Telči zdarma. Účastnický poplatek 500 Kč. 
Pořádají Divadlo TEJP, město Telč a Pan-
ský dvůr Telč. Bližší informace www.tejp.cz, 
www.telc.eu, www.panskydvurtelc.cz

Foto: Ilona Jeníčková
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Nové knihy městské 
knihovny
Beletrie
Gabaldon: Vážka v jantaru; Graham: Ross 
Poldark. Návrat domů; Hartl: Prvok, Šam-
pón, Tečka a Karel; Fuller: Než přijdou deš-
tě; Mankell: Firewall; Seghers: Spiknutí 
Starmoney; Cimický:Ve stínu draka; Valko-
vá: Arabská dcera; Link: Ctitel; Monošo-
vá: Hvězdy nad Amsterdamem; Vaughan: 
Láska s chutí makronky; Procházka: Mrt-
vá šelma; Abbott: Ohrožená; Geislerová: 
P.S.; Ryan: Pán věže; Janouchová: Pokrev-
ní sestry; Whitton: Prsten princezny Judity; 
Brown: Reportér; Ebert: Tajemství porodní 
báby; Galbraith: Ve službách zla
Naučná
Tombak: Vyléčit nevyléčitelné; Nešpor: 
Kudy do pohody; Kuča: Města a městečka 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku- 4. díl; 
Schlegl-Kofler: Cvičení a hry se psem
Dětská
Smith: Bruno na horách; Němeček: Čtyřlís-
tek a záhadná karta; Collins: Deník úúúpl-
ně obyčejného vlkodlaka; Nesbö: Doktor 
Proktor a vana času; Parachini-Deny: Krá-
lovství poníků. Poplach ve stájích; Ubac: 
Lili módní návrhářka; Burian: Pohádky 
Vlasty Buriana; Solberg: Válka proti super-
krávám; Bently: Zajíček se rád učí; Martin: 
Vesmír; Flanagan: Hraničářův učeň. První 
roky - Turnaj na Gorlanu; Remeňová: Osm 
světů - Rodina; Kinney: Staré dobré časy

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
John H. Mundy: Evropa vrcholného středo-
věku 1150-1300; Denis Hay: Evropa pozdní-
ho středověku 1300-1500; Peter Duffy: Brat-
ři Bělští; Jacquie L’Etang: Public Relations; 
Lubomír Zeman: Slavné vily Karlovarské-
ho kraje; Brigitte Cech: Technika v antice; 
Michael Žantovský: Ochlazení; Marek 
Eben a hosté: Na plovárně; Matthew Wat-
kins: Nepostradatelné matematické a fyzikál-
ní vzorce; Ladislav Blažek: Management; 
David Frej: Ájurvédské recepty pro zdraví; 
David Frej: Zánět – skrytý zabiják; Beppo 
Beyerl: Vídeň. Průvodce světoběžníka

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Ve zdánlivém stínu hlavních turistických 
cílů ve městě, zámku, náměstí a řady dal-
ších, je Expozice historie železniční dopra-
vy na vlakovém nádraží. Myslím si, že je to 
nezaslouženě. V naší pohodlné době je pro 
mnohé tak trochu „z ruky“. Odpovězte si 
ale upřímně na otázku: Může být železnič-
ní muzeum na náměstí nebo u některého 
parkoviště? Věřím, že v nadcházející sezó-
ně bude opět vděčným místem poznání pro 

zvídavé návštěvníky města. Mělo by ale 
také být „povinným“ cílem alespoň jedné 
nedělní vycházky nás, domácích. Vždyť 
historie železniční trati Kostelec- Telč – 
Slavonice – Waidhofen a/Th., kterou ex-
pozice zajímavým způsobem představu-
je, je vlastně také historií každého z nás. 
Po ní se vydávali naši předci, a vlastně ješ-
tě i někteří současníci, do světa, na studie, 
na vojnu... I pro ty, kdo již muzeum znají, 
nebude jeho letošní návštěva ztrátou času. 
Členové Společnosti telčské místní dráhy, 
kteří se o expozici obětavě starají, nabí-
zí několik novinek. Parní akumulační lo-
komotiva z roku 1955 zaujme i největšího 

odborníka na páru na kolejích. Vždyť jich 
u nás jezdilo jen pět! A cisternový kotlo-
vý vůz z roku 1906 vypadá, jako by včera 
vyjel z dílen brněnské KPS. Máte pochyb-
nosti, zda tyto exponáty zaujmou vaše ma-
lé děti? Pak vězte, že od nového funkčního 
modelu železniční trati velikosti N je odlá-
káte jen za slib, že podobný dostanou pod 
stromeček. Záměr, že tištěné dokumenty 
v patře expozice si prohlédnete jen letmo, 

určitě nedodržíte. První část zprávy o ná-
kladní přepravě po trati v roce 1919 ješ-
tě nějak přijmete: Nad tunami dříví, uhlí 
a hektolitry piva pokýváte hlavou. Pokud ji 
ale dočtete do konce, pak 68 přepravených 
koní a hlavně 24 psů vás přesvědčí o pre-
ciznosti železničářů a začtete se do dal-
šího panelu. Železniční expozice vznikla 
v rámci projektu DY-THA RAIL Svazku 
obcí Železnice Kostelec – Slavonice v ro-
ce 2014 a je příkladem konstruktivní spo-
lupráce obcí a měst na naší trati. 

Miloš Vystrčil, senátor, předseda Svazku 
obcí Železnice Kostelec - Slavonice

V roce 1919 jelo lokálkou 24 psů
Pozvánka do železničního muzea

Provoz Expozice historie železniční dopravy
15. 6. - 15. 9. pátek 13 - 16 hod., sobota a neděle 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
29. 7. - 14. 8. (Prázdniny v Telči) pondělí - pátek 13 - 16 hod., sobota a neděle 9 - 12 hod. 
a 13 - 16 hod.
Prohlídku lze objednat na tlf. 605 176 997, 725 963 852, 728 136 662

Půjčovní doba knihoven
Platí pro Městskou knihovnu i Knihovnu Uni-
verzitního centra 
červen-srpen
Pondělí, středa 8.30 – 12.00  13.00 – 17.00
Pátek 8.30 – 12.00
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V den uzávěrky TL, v pondělí 16. května, 
začala na GOB a SOŠ poslední část letoš-
ních maturit, ústní zkoušky. Na SOŠ ma-
turuje 17 studentů, na čtyřletém gymná-
ziu 22 a na osmiletém 25 studentů. Všichni 
povinně maturují z českého jazyka, další 
předměty si již mohou volit. 48 studentů se 
rozhodlo pro angličtinu, 5 pro němčinu a 2 
pro francouzštinu. Z matematiky maturuje 

24 studentů, po 15 z fyziky a chemie, 17 
z biologie, 7 z dějepisu, 10 ze zeměpisu, 
13 si zvolilo základy společenských věd 
a 2 deskriptivní geometrii. Na SOŠ je z dů-
vodu odborného zaměření volba omeze-
nější. Povinná je zde maturita z ekonomi-
ky, účetnictví a praktická zkouška, kterou 
již mají všichni letošní maturanti úspěšně 
za sebou.                                                sm

Maturity jsou ve finále

16.  května.  Jana  Padrnosová maturuje  z  předmětu  Ekonomika.  Zkoušejícími  jsou M. 
Krejčířová a L. Novák.                                                                                              Foto: J. Drmota

Viktorie bude studovat 
ve Francii
Nadcházející školní rok stráví ve Francii 
studentka telčského GOB a SOŠ Viktorie 
Váňová. Uspěla v náročném výběrovém ří-
zení v programu Rok v Champagne, kte-
rý spolu s partnerským francouzským regi-
onem organizuje Kraj Vysočina. „Program 
Rok  v  Champagne-Ardenne  je  určen  pro 
studenty ve věku 15 až 17 let. Podmínkami 
jsou  základní  znalost  francouzského  jazy-
ka, ale zejména chuť, zájem a odhodlanost, 
samostatnost  a  podpora  ze  strany  rodičů. 
Studenti jsou do programu každoročně vy-
bíráni na základě výběrového řízení,“ na-
psala pro TL Daniela Machová z GOB.

Frankofonie 2016. 
Úspěch Michaely 
Křenkové z GOB
21. března se v Černínském paláci kona-
lo slavnostní vyhlášení a předání cen žá-
kům základních a středních škol, kteří se 
zapojili do umělecké a vědomostní soutěže 
Frankofonie 2016. Soutěž je jedna z vý-
znamných akcí, jež se konají u příležitos-
ti Mezinárodního dne Frankofonie. Letos 
se do soutěže zapojilo celkem 500 žáků. 
15 nejlepších bylo oceněno za přítomnos-
ti ředitelky Francouzského institutu v Pra-
ze a velvyslanců frankofonních zemí. Mezi 
oceněnými byla také Michaela Křenková 
z GOB a SOŠ Telč, která převzala cenu 
za 4. místo z rukou velvyslankyně Lucem-
burska Michèle Pranchere-Tomassini. 

Podle Daniely Machové

MICHAELA A MICHĒLE.  Ocenění 
za úspěch v soutěži Frankofonie 2016 pře-
dala Michaele Křenkové velvyslankyně Lu-
cemburska Michèle Pranchere-Tomassini.

Foto: Tiskový odbor MZV
V minulém vydání TL jsme přinesli zprá-
vu o úspěchu žáků GOB a SOŠ na krajské 
soutěži v grafických předmětech. Na zá-
kladě výkonů v této soutěži se Tereza Kup-
cová (2. A) nominovala na Mistrovství ČR 
v grafických předmětech, které se konalo 
18. a 19. dubna v Novém Bydžově. Po-
stupový limit splnila hned ve třech disci-
plínách.  I v konfrontaci s nejlepšími žá-
ky středních škol z celé republiky si Tereza 
vedla velmi dobře. V záznamu mluveného 
slova splnila velice náročný základní limit 
3 minuty záznamu a skončila na 7. místě, 
v desetiminutovém opisu s 50bodovou pe-
nalizací za neopravenou chybu získala 12. 
místo a v disciplíně korektura textu vybo-
jovala vynikající 3. místo. „Tereza  neje-
nom mistrovsky ovládá klávesnici PC, ale 
dosahuje i výborných studijních výsledků. 
Gratulujeme  jí  a  přejeme  další  soutěžní 
úspěchy,“ napsal ve své zprávě její vyuču-
jící Ladislav Novák.

Medaile z mistrovství republiky 
pro T. Kupcovou

Úspěch studentky GOB a SOŠ

TEREZA, ANNA, MARTINA, nebo také 
TELČ, ZLÍN, OLOMOUC.  Nejlepší  sou-
těžící v disciplíně korektura textu: zleva Te-
reza Kupcová  (Telč), Anna Mičková  (Zlín) 
a Martina Ivanova (Olomouc).

Foto: Ladislav Novák
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140 roků
10. června 1876 se v Ludkovicích u Zlí-
na narodil Metod Divoký (+13. 8. 1948, 
Telč). Absolvent Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy vyučoval v letech 1901 až 
1935 na telčském gymnáziu češtinu a něm-
činu. Do historie města se zapsal společen-
skými a kulturním aktivitami. Na celostát-
ní úrovni patřil k uznávaným odborníkům 
v těsnopisu. 

80 roků
19. června 1936 zemřel v Praze František 
Staněk (*14. 11. 1867, Strmilov). Absol-
vent telčské reálky. V roce 1900 starosta 
Strmilova, od 1906 až do své smrti postup-
ně poslanec Českého a Moravského zem-
ského sněmu, Říšské rady a Poslanecké 
sněmovny za agrární stranu. V českoslo-
venských vládách ministr veřejných prací, 
pošt a telegrafů a zemědělství. Propagátor 
a organizátor zemědělského družstevnictví. 
Čestný občan Telče (1918) a řady dalších 
obcí a měst. Od 1992 ho v Telči opět připo-
míná Staňkova ulice. 
Zdroj: Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telč- 
ska, Muzejní spolek a Telčské listy 1996

Připomínáme siVzpomínáme na 20. století

V minulém dílu jsem to nadhodil: Jak se kluzáky místní odbočky Masarykovy letecké ligy 
dostávaly ve 30. letech na náměstí? Unikátní snímek z archivu paní Vilemíny Malé dává 
na otázku odpověď. Fotografie nám také připomíná dobu, kdy nebyly různé přívěsné vo-
zíky za osobní automobily nebo ruční kárky na pneumatikách. Zato malý žebřiňák byl ne-
zbytnou výbavou každé domácnosti. Příště: Kde „spala“ letadla? 

Babice 1951 – staré mýty 
a nová zjištění
Přednášející seznámí posluchače s nový-
mi archivními zjištěními o této tragické 
události. 
Přednáška se bude konat v obřadní síni 
telčské radnice 7. června v 17 hodin.

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka 
Telč  a Muzejní  spolek  v  Telči  zvou 
na  přednášku  doc.  PhDr.  Michala 
Stehlíka, Ph.D.

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Lidice po roce 
1945

MgA. Naďa Rezková Přibylová

15. června v 18 hodin
Univerzitní centrum

Masarykovy univerzity v Telči

Nepřehlédnutelným náhrobkem na hřbito-
vě u sv. Anny, a zřejmě po umělecké strán-
ce nejhodnotnějším na všech telčkých hřbi-
tovech, je socha Bolest nad hrobem rodiny 
Srbů. Jejím autorem je akademický sochař 

Martin Polák. Muž, kterého v Telči skoro 
neznáme, se narodil 14. října 1891 v jiho-
moravské Krumvíři. V letech 1907 až 1911 
absolvoval Sochařsko – kamenickou školu 
v Hořicích. Na Akademii výtvarných umění 
v Praze byl žákem Josefa Václava Myslbe-

Martin Polák. 
Muž, kterého málo známe

Neznámá historie

ka a Jana Štursy. Martin Polák vystudoval 
také externě filozofii a pedagogiku se zamě-
řením na kreslení, geometrii a modelová-
ní. Od 20. let minulého století působil jako 
středoškolský profesor v Hodoníně a v Je-
víčku. Jeho sochařské práce našly své mís-
to především na jižní Moravě. Bohužel řa-
da z nich byla za II. světové války zničena 
(socha J. A. Komenského v Hodoníně, reli-
éfy na soše TGM tamtéž aj.). Ze zachova-
ných je to průčelí sokolovny v Krumvíři, 
pomník obětem I. světové války v Klobou-
kách u Brna a také třeba socha TGM v Je-
víčku. Martin Polák zemřel 6. července 
1964 v Benátkách nad Jizerou. Jeho urna je 
uložena v rodinném hrobě Srbů na hřbitově 
u sv. Anny. Právě do této, kdysi v Telči roz-
větvené rodiny, se Martin Polák „přiženil“. 
Jeho manželka Marie byla dcera Ludvíka 
Srba, stavitele telčské sokolovny, a sestra 
Jana Srba, českého matematika, profesora 
Univerzity Komenského v Bratislavě, kteří 
jsou také v tomto hrobě pohřbeni.             /z/
CESTA DO ORIENTU. Výstava prací žá-
ků a studentů ZUŠ Telč výtvarného oboru 
Alice Grünwaldové v prostorách Knihov-
ny Univerzitního centra Telč, /jezuitská ko-
lej/. Vchod z Kyptova náměstí. Výstava po-
trvá do konce prázdnin.
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Není občanem Mikroregionu Telčsko, a přesto do našeho seriálu 
patří. Ví toho o něm totiž více než kdokoliv jiný. V  letech 1999–
2005 byl po profesoru Josefu Remešovi pověřen správou depozi-
táře  jihlavského okresního archivu,  který byl  umístěn na  zámku 
v Telči. I poté, co byl depozitář v roce 2005 přestěhován do sídla 
archivu v Jihlavě, má k Telčsku stále velmi blízko. V dalším díle 
seriálu Lidé mikroregionu hovoříme s archivářem Státního okres-
ního archivu v Jihlavě, Mgr. Petrem Dvořákem.
Na úvod si neodpustím v Telči stále živou otázku. Proč došlo 
k přemístění odloučeného pracoviště do Jihlavy?
Nejprve musím poopravit úvodní konstatování. V žádném přípa-
dě se nepovažuji za znalce mikroregionu. Oproti ostatním však 
mám tu výhodu, že v in-
stituci, v níž pracuji, je 
uložena značná část pí-
semností vztahujících se 
k jeho členským obcím, 
které mi umožňují do-
stat se k informacím ji-
nak běžně nedostupným. 
A k Vaší otázce. Těch dů-
vodů bylo více, nevyho-
vující, navíc pronajaté 
prostory, dojíždění nejen 
pověřených archivářů, 
ale i badatelů vzhledem 
k roztříštěnému umístě-
ní fondů. Nové prostory 
archivu v Jihlavě v jednom pavilonu bývalé nemocnice splňují 
všechny požadavky na moderní a bezpečné uložení archiválií.
Archiválie. Tomuto termínu se při rozhovoru s archivářem ne-
vyhneme. Vysvětlete ho, prosím, jednoduše laické veřejnosti.
Stručně řečeno archiválie jsou dokumenty vybrané vzhledem 
k době svého vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé 
hodnotě a uchovávané ve veřejných a soukromých archivech. Pů-
vodně se jednalo o písemnosti, později též o obrazové, zvukové 
či audiovizuální záznamy, k nimž v poslední době přibyly doku-
menty v digitální podobě. Archiváliemi jsou také pečetidla, razít-
ka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či s ar-
chivní sbírkou.
Můžete uvést nejstarší písemnost uloženou v archivu, která se 
týká Telče?
Jak asi většina telčských patriotů, jimiž nepochybně čtenáři TL 
jsou, ví, postihl Telč v roce 1530 velký požár. Tomu padla za oběť 
i radnice, kde byly uloženy městské písemnosti, které většinou 
shořely. Zkáze unikly pouze pergamenové listiny. Nejstarší z nich 
je z 22. června 1387. Ještě o pět měsíců starší, z 21. ledna 1387, 
je listina, jež byla součástí fondu Farní úřad Telč. Ten byl v roce 
2013 předán do Archivu Biskupství brněnského v Rajhradě.
Čeho se obě listiny týkají?
V případě té „městské“ se jedná o dokument, kterým Jindřich 
z Hradce jako pomoc po požáru v roce 1386 a pobídku k výstav-
bě nových domů postupuje telčským měšťanům právo na odúmrť 

Archivář zajišťuje servis historikům
městských sousedů. „Farní“ listinou daroval týž vydavatel požit-
ky ze vsi Strachoňovice k oltáři sv. Kateřiny a sv. Doroty v kostele 
Panny Marie ve Staré Telči.
Když položím stejnou otázku za obce mikroregionu, jaká bu-
de Vaše odpověď?
Pokud chcete zmínit opravdu nejstarší, tak to je pergamenová lis-
tina vydaná králem Ladislavem Pohrobkem 19. listopadu 1457 
v Praze, tedy čtyři dny před jeho smrtí, jíž uděluje městečku Nová 
Říše druhý výroční trh.

Pro čtenáře podstatná informace. Jak se případní badatelé 
mohou do archivu dostat?
Státní okresní archiv Jihlava je součástí Moravského zemského 
archivu v Brně. Sídlí v budově Fritzova 19 v areálu staré jihlavské 
nemocnice. Pro veřejnost máme otevřeno v pondělí a ve středu 
od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 11:00. Především v případě 
složitějších dotazů je lepší se vždy předem ohlásit, buď telefonic-
ky (567 301 963), nebo e-mailem (soka_jihlava@mza.cz). Další 
informace lze získat na http://jihlava.mza.cz.
O jaké dokumenty z archivního fondu je největší zájem?
Oblastí zájmu je více. K nejžádanějším stále patří jak ze strany úřa-
dů, tak soukromých osob stavební dokumentace, soudní spisy, přede-
vším majetkoprávní, budoucími důchodci, ale nejen jimi, jsou často 
žádané doklady o studiu na středních školách a učilištích. Odborná 
veřejnost a studenti využívají nejčastěji fondy měst a obcí. Žádané 
jsou také písemnosti okresních úřadů a okresních národních výbo-
rů. V případě většiny obcí Mikroregionu Telčsko jsou však okresní 
písemnosti z období do roku 1949 součástí fondů Okresní úřad Da-
čice a Okresní národní výbor Dačice, které jsou uloženy ve Státním 
okresním archivu v Jindřichově Hradci.
V současné době je módní genealogie. Jak v jihlavském archi-
vu uspějí badatelé v tomto oboru?
Genealogové se na náš archiv obracejí velice často. Vyhovět jim 
však můžeme pouze v omezeném rozsahu, protože hlavní zdroj 
genealogických informací – matriky narozených, oddaných a ze-
mřelých – jsou pro většinu obcí okresu Jihlava uloženy v Morav-
ském zemském archivu v Brně a přístupné na internetu (http://
actapublica.eu/). 
Občas se objeví informace o nečekaných objevech starých do-
kumentů. Zažil jste nějaký?
Máte-li na mysli objev písemností, které by zásadně změnily po-
hled na nějakou historickou událost, pak asi nezažil nebo jenom 
zprostředkovaně.                                  (Pokračování na straně 12) 

Lidé mikroregionu

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 6/2016          List MAS Telčsko (63)

Foto: Anna Hamrlová

Mgr. Petr Dvořák. Po absolvování gymnázia v Jihlavě vystudo-
val obor knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1999 pracuje jako odborný 
pracovník Státního okresního archivu v Jihlavě. Předtím působil 
v Muzeu Vysočiny a dva roky vedl jeho pobočku v Telči. 

Foto: Jiří Jelínek
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Gregoriánský chorál 
v Nové Říši
Sobota 25. června v 18:00 v kostele sv. 
Petra a Pavla, Zpívá regionální gregorián-
ská schola zpěváků Regionu Renesance.

Archivář zajišťuje...
Dokončení z předchozí strany.

Především při hledání odpovědí na dotazy 
badatelů však objevuji pro mě nečekané, 
zajímavé a cenné informace téměř každý 
týden. Před časem mě například mimořád-
ně potěšil nález vlastnoručně psané žádosti 
jednadvacetiletého Gustava Mahlera o po-
skytnutí státního stipendia, o jejíž existenci 
neměli mahlerovští badatelé tušení.
Nebo jinak. O jakém objevu sní archi-
vář Petr Dvořák?
Zůstávám při zemi. I nadále budu vděčný 
za všechny drobné objevy a nálezy, které 
přispějí k objasnění na první pohled ba-
nálních problémů, rozšíří znalosti o nějaké 
události či osobnosti nebo „jenom“ něko-
mu udělají radost…
Archiváře většinou zaměňujeme s histori-
ky. Jak byste rozdíl mezi nimi definoval?
Historik je člověk, který se zabývá studi-
em dějin. Jedním z nejdůležitějších zdro-
jů poznání jsou pro něj dokumenty uložené 
v archivech. Archivář zajišťuje odbornou 
správu těchto dokumentů a provádí výběr 
nových archiválií. Jedním z jeho důleži-
tých poslání je zajišťovat historikům kva-
litní servis. Mnozí archiváři – a najdou se 
i v našem archivu – však překračují hrani-
ce svého oboru a jsou rovněž uznávanými 
historiky. 
Když jsme se dotkli historie. Které ob-
dobí/století je Vám blízké?
Už za studií jsem se zajímal o knižní kul-
turu 20. století. Později mě oslovila i ar-
chitektura z tohoto období, často a rád 
zpracovávám dotazy a rešerše týkající se 
této nepříliš vzdálené minulosti, které se 
týkala i řada publikací, na jejichž vzniku 
jsem se podílel.                                       /z/

Mikroregionální střípky

Hodice
4. 6. Zájezd do Mahenova divadla v Brně 
na hru Je třeba zabít Sekala
Pořádá: Místní knihovna
10. 6. Výlet na Lipno do korun stromů
Pořádá: Klub seniorů a Obec Hodice
Třeštice
11. 6. Tradiční pouťový fotbalový turnaj 
v malé kopané, 21. ročník od 8.00 hod.
12. 6. Poutní mše svatá v 10 hodin v kapli 
sv. Antonína
19. 6. Soutěž mladých hasičů v požárním 
sportu
Fotbalové hřiště od 13 hod.
Sedlejov
18. – 19. 6. Soutěž lodních modelářů – Se-
riál Mistrovství ČR rychlostních modelů 
v kategorii „M“
25. 6. Oslava výročí 650 let od první pí-
semné zmínky o obci Sedlejov
Začátek ve 13 hod
Knínice
25. 6. Soutěž mladých hasičů v požárním 
útoku, Začátek v 9 hodin na hřišti
25. 6. Cimbálová muzika Galán a degusta-
ce vín a grilování
Začátek v 19 hodin na hřišti
Nová Říše
25. 6. Retro náměstí
Od 14 hodin na náměstí. Módní retro pře-
hlídka, dílny, kavárna, retro motocykly a au-
tomobil. Vystoupí Sebranka jazz Dačice.

Cyklojízda Geoparkem 
Vysočina
Na další cyklojízdu, která se uskuteč-
ní 9. - 10. června, zve Mikroregion Tel-
čsko a MAS Telčsko. Tentokrát pojedeme 
po krásách Geoparku Vysočina. Hlásit se 
můžete na: ma@telcsko.cz nebo na tel.: 
778 412 690. Bližší informace také najde-
te na: www.telcsko.cz/mas nebo na uvede-
ném telefonu. 

25. června

Kosíme na Mrzatci
Přijďte na tradiční kosení rašelinné loučky 
u rybníka Horní Mrzatec, které pořádá telč-
ský Spolek Javořice v sobotu 25. června. Mů-
že se připojit každý, jak ráno, tak kdykoli bě-
hem dne. Kromě kosení se bude nahrabovat, 
nakládat na valník, obnovovat stružky, likvi-
dovat nálet a po práci také opékat klobásy 
na ohni. Akce se uskuteční již popáté a pra-
videlná údržba loučce viditelně prospívá. 
Žije zde např. sluka lesní a ještěrka živoro-
dá, z těch nejvzácnějších i skokan ostronosý 
a blatnice skvrnitá. Vyskytují se zde i unikát-
ní violka bahenní, vachta trojlistá a řada dal-
ších druhů. Další informace na www.osja-
vorice.webnode.cz nebo tel. 602 725 509. 
Uvítáme, pokud se přihlásíte předem na sja-
vorice@centrum.cz nebo telefonicky.

Uvítáme, pokud si přinesete vlastní nářa-
dí, kosy, dřevěné hrábě, vidle... V menším 
počtu budeme mít nářadí i k zapůjčení. To, 
bez čeho se však na silně podmáčené lou-
ce určitě neobejdete, jsou vysoké holínky! 
Doporučujeme vzít si také rukavice a nápoj, 
příp. i svačinu. Malé občerstvení a klobásky 
k opečení na ohni budou zajištěny. Na mís-
to dojdete snadno po modré značce od tá-
bořiště ve Lhotce směr Mrákotín a loučku 
u rybníka Horní Mrzatec najdete nedaleko 
přítoku. Tato dobrovolnická, zážitková ak-
ce pro každého, včetně celých rodin se ko-
ná za každého počasí. V rámci „Akce pro 
přírodu“ kosení podpoří Kraj Vysočina 
a KOUS Vysočina.  

Jiří Pykal, Spolek Javořice

Generál býval 
na táboře u Telče
„Libora  chytlo  létání  až  na  letních  tábo-
rech u Telče, kam jezdil s manželi Herzá-
novými z  třebíčského Sokola. Za socialis-
mu tam potajmu, v rámci  táborových her, 
velebili československé válečné piloty, kte-
ří bojovali na Západě. Já tenkrát Liborovi 
pro  tábornické  účely  vyrobil malý  dřevě-
ný model  britského  bombardéru Welling-
ton, který pak měl u stanu,“ zavzpomínal 
na dětství svého syna, velitele vzdušných 
sil Armády ČR, brig. generála Libora Šte-
fánika (1964), jeho otec Zdeněk v rozho-
voru pro iDnes 13. května.

Zaujalo nás: Větrání bude 
o spisovatelce 
Tradiční Větrání kostela a varhan kos-
tela sv. Linharta v Lidéřovicích bude 19. 
června ve 14:30 věnováno moravské ně-
mecky píšící spisovatelce Marii Ebnerové 
z Eschenbachu, která zemřela před sto le-
ty. Její texty jsou dodnes součástí čítanek 
v Rakousku, kde je stále oblíbenou autor-
kou. Čeští čtenáři ji v poslední době opět 
objevují. Větrání bude samozřejmě také 
provázet stará hudba na varhany a hous-
le. Lidéřovický kostel je významná go-
tická památka regionu postavená stejnou 
stavební hutí jako telčský farní kostel sv. 
Jakuba a Větrání je jednou z příležitostí, 
jak si ho prohlédnout.                              jj
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy 
veškerého čalouněného nábytku i sta-
rožitného. Zhotovení krycích plachet 
z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. No-
vě - čištění koberců, sedacích souprav, 
matrací. Tel. 721 123 595.

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

• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 
721 469 234. 

• Rodina hledá ke koupi dům v Telči nebo 
blízkém okolí, tel. 724024449.

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Vý-
uka a výcvik na osobní automobil, učeb-
na na Myslibořské ulici v Telči, Více info 
na tel. 607 185 517, www.autoskolaekol.
wz.cz

Malý oznamovatel

Předplatné 
Telčských listů

a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.

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

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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Policie ČR Telč informuje
Hodil se mu stůl a židle
Policisté pátrají po pachateli, který v době 
od 30. dubna do 7. května odcizil z neza-
jištěné terasy hotelu na náměstí Zachariá-
še z Hradce stůl a židle. Majiteli způsobil 
škodu přibližně 15 tis. Kč.

Opilý krajan za volantem 
v Jihlavě
V neděli 24. dubna po 7. hodině ráno za-
stavila policejní hlídka na Okružní ulici 
v Jihlavě za volantem Fordu Fiesta jedna-
padesátiletého muže z Telčska. Při decho-
vé zkoušce mu naměřili 2,22 promile al-
koholu, kterou potvrdily i dvě opakované 
zkoušky. Zakázali mu další jízdu a zadr-
želi řidičský průkaz. Ve stejný den ve ve-
černích hodinách sdělili policisté muži po-
dezření ze spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky.

Auto kontra autobus. Za milion 
Ve čtvrtek 14. dubna došlo po jedné hodině 
odpoledne na okraji Telče ve směru na Da-
čice ke střetu Renaultu Laguna s autobu-
sem, který jel od Dačic. Při nehodě se še-
stačtyřicetiletý řidič Renaultu těžce zranil 
a byl letecky transportován do jihlavské 
nemocnice. Zranění utrpěl také sedmatři-
cetiletý řidič autobusu, který byl převezen 
do nemocnice. U obou řidičů provedli po-
licisté dechové zkoušky a požití alkoholu 
u nich vyloučili. Škoda, která při nehodě 
na vozidlech vznikla, přesáhla jeden mili-
on korun.

Při havárii se zranil spolujezdec
V neděli 15. dubna před druhou hodinou 
odpoledne havaroval mezi Mrákotínem 
a Krahulčím řidič Renaultu Megane, při 
které se zranil spolujezdec. Ten vyhledal 
lékařské ošetření v nemocnici až násle-
dující den. Až poté byla nehoda oznáme-
na policii, která ji začala šetřit. Dechovou 
zkoušku již nebylo možné provést. Na vo-

zidle vznikla při havárii škoda přibližně 
dvacet tisíc korun.

Vloupání do Felicie 
V pondělí 9. května došlo ve Staré Říši 
k vloupání do Škody Felicie, která stála 
po čtvrté hodině odpoledne přibližně deset 
minut před hřbitovem. Pachatel u ní roz-
bil okno a odcizil tašky s různými věcmi. 
Okradení majitelé přišli mimo jiné o fi-
nanční hotovost, osobní doklady i platební 
kartu. Krádeží jim pachatel způsobil ško-
du přes tři a půl tisíce korun, další škoda 
vznikla poškozením vozidla. 

Dvakrát marihuana na Dačické
20. a 26. dubna, vždy dopoledne, zastavili 
policisté na Dačické ulici řidiče, u kterých 
zjistili pozitivní hodnoty na marihuanu. 
V prvním případě se jednalo o devětačtyři-
cetiletého řidiče Fordu Galaxy, ve druhém 
o muže řídícího Toyotu Corola. Oběma vý-
tečníkům další jízdu zakázali a vyšetřují je 
pro spáchání závažného dopravního pře-
stupku.

Pachatel poškodil okrasný strom
V době mezi pátkem 6. května a středou 
11. května poničil zatím neznámý pacha-
tel v Tobiáškově ulici v prostorách dětské-
ho hřiště okrasný strom, javor červený. 
Za použití předmětu narušil kůru stromu, 
kterou poté odloupl. Vznikla škoda nece-
lých 5 tis. Kč.

Usnul a přišel o mobil 
Policisté pátrají po pachateli, který okra-
dl v neděli 17. dubna mezi pátou hodinou 
ranní a desátou dopoledne v čekárně na ná-
draží spícího muže. Z vnitřní kapsy bundy, 
kterou měl na sobě, mu odcizil mobilní te-
lefon v hodnotě necelé čtyři tisíce korun.

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

Zubní pohotovost v působnosti Ne-
mocnice Jihlava v ambulancích jed-
notlivých lékařů v pondělí až v pátek 
od 15:00 do 19:00 hodin, v sobotu, ne-
děli a ve svátek od 8:00 do 12:00 ho-
din. Informace na https://www.nem-
ji.cz a na tlf. 567 157 211. V Dačicích 
o víkendech a svátcích od 8 do 10 hodin 
v ordinacích tamních stomatologů. In-
formace na http://www.nemdac.cz

Zubní pohotovost 

Je tady Telčský 
pivovar. I s pivem 
Již téměř sto let se v  Telči nevaří pivo. 
S tím se nechce smířit nově založená spo-
lečnost Telčský pivovar s.r.o. Přitom vaření 
piva má ve měs-
tě dlouhou tradici. 
„Většina majitelů 
domů na náměs-
tí měla právo ho 
vařit, várečné sta-
novy jim udělil již 
Zachariáš z Hradce. Známé „mílové prá-
vo“ dal městu král Jiří z Poděbrad. Pivo se 
v Městském pivovaru na Podolí vařilo až 
do počátku 20. století... Právě na tuto dlou-
hou tradici chce navázat společnost Telčský 
pivovar,“ uvedl pro TL jeden z jejích jedna-
telů Antonín Kresa. Ve spolupráci s Hospo-
dářským dvorem v Bohuslavicích začíná 
vařit zcela nové pivo, jehož receptura vy-
chází z tradičních postupů a využívá umění 
zkušeného sládka. Druhý jednatel Vladimír 
Pospíchal pak podrobně popsal sortiment, 
kterým Telčský pivovar chce oslovit milov-
níky chmelového moku: „V nabídce zatím 
máme nepasterované lahvované světlé pivo 
s názvem JAKUB – poutní pivo, filtrova-
né s obsahem cca 4,1% alkoholu, silnější 

filtrované 12stupňové THEODOR (s ob-
sahem alkoholu cca 4,8%) a pivo na čepu 
MENHART, které má stejnou sílu a je ne-
filtrované. Speciálně pro Bohuslavice jsou 
tato piva pod názvem Bohuslavický osel. 
A také samozřejmě verze bez alkoholu, 
která nese název HRABĚNKA. Touto do-
bou již jsou piva ve finální podobě a připra-
vena na svou první cestu ke konzumentům. 
Na začátek července chystáme jejich ve-
řejný křest na náměstí v Telči.“ Zajímavou 
informaci nejen pro pivaře si oba protago-
nisté projektu, který by mohl přinést nový 
rozměr i do turistického obrazu města, ne-
chali na závěr. Z každé prodané lahve piva 
půjde určitá částka na konto dětské onkolo-
gie fakultní nemocnice v Brně.     Podle TZ

Podnikání v Telči 

Není pohřebné. 
Pomůže Svépomoc! 
Přihlášky do Vzájemně dobročinného 
spolku SVÉPOMOC, který 70 let pomá-
há v Telči s úhradou nákladů za pohřeb, 
najdete v IS na radnici. Více sdělí Jiří 
Doskočil v Příční ulici, Jarmila Bab-
ková ve Svatoanenské ulici a Ludmila 
Paurová ve Štěpnici. Podrobnosti v TL 
10/2013 na str. 25.
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Křest 12. června odpoledne

Nové CD: Telčí hudba zní
„Telčí hudba zní“ je název nového, už třetího 
CD Telčské dechovky. O jeho vydání infor-
moval TL kapelník Evžen Mašát. Vedle úvod-
ní polky Václava Maňase ml. a Jardy Hájka, 
podle které se CD jmenuje, na něm najdou její 
příznivci dalších 14 skladeb. Deset z nich je na-
točeno poprvé. Na CD uslyšíte v regionu popu-
lární skladby Rozloučil se den od Josefa Svo-
body, Kamennou pohádku Jaroslava Čajky, 
Město nad Dyjí od Vladimíra Fuky a řadu dal-
ších. Kapelník Mašát ve své zprávě poděkoval 
za vznik CD jak všem členům souboru, řadě 
sponzorů, tak také paní Ludmile Fukové a při-
pomněl: „Kdo poslouchá Rozhlas České Budě-
jovice, může si zde objednat na přání některou 
skladbu z nového CD.“ CD s přebalem, na kte-
rém jsou kresby Jana Herálckého, je již v pro-
deji na informačních centrech městských úřadů 
v Telči a Dačicích. Slavnostně bude pokřtěno 
12. června na telčském náměstí v průběhu 
koncertu Telčské dechovky a Libkovanky.

Podle TZ

Přečetli jsme jinde
Česko – slovenský odborný časopis Ze-
mědělská Pôdohospodárská škola věno-
val v letošním dubnovém čísle celou jednu 
stranu Františku Florianovi, zahradníko-
vi a učiteli hospodyňské a později i země-
dělské školy v Telči. Letos v září uplyne 
od jeho narození 120 roků. Autor příspěv-
ku, Jiří Ptáček, čtenářům časopisu připo-
mněl nejen významnou telčskou osobnost 
minulého století, ale současně i samotné 
město. Od ročníku 2013/2014 vychází ča-
sopis Zemědělská Pôdohospodárská škola 
pouze v elektronické verzi na adrese http://
www.zemedelskaskola.cz/casopis/

V UC bude znít 
angličtina
Jazyková škola při Filozofické fakultě Ma-
sarykovy univerzity připravuje od 1. do 6. 
srpna tradiční kurzy angličtiny v Univer-
zitním centru v Telči. Podrobný program 
kurzů a způsob přihlášení najdete na http://
www.phil.muni.cz/wjas/telc. „Letošní  kur-
zy  budou  zaměřeny  hlavně  na  konverzaci 
a rozvoj slovní zásoby,“ uvedla pro TL je-
jich hlavní organizátorka Markéta Pilařová. 
Té také mohou zájemci o studium psát o ví-
ce informací na adresu pilarova@phil.muni.
cz nebo volat na tlf. 603 241 962.

Foto: Ilona Jeníčková

Foto: Ilona Ampapová

Úspěchy žáků ZUŠ 
v soutěžích 2016
Za mimořádný úspěch, který se zapíše do his-
torie školy, bylo získání 8 diplomů na Kraj-
ské soutěžní přehlídce ve sborovém zpěvu pro 
žáky ZUŠ a postup našeho pěveckého sboru 
TELČísla do národního kola v Litomyšli. Jde 
především o práci a nadšení pana učitele Pav-
la Saláka a jeho kolegyň paní učitelky Evy 
Rychnovské, Evy Pavlíkové a Heleny Tůmo-
vé. Dařilo se též akordeonistům, kteří získali 
dvě první místa v krajském kole soutěže ZUŠ. 
Ocenění získala Pavla Veselá a akordeonový 
orchestr Měchband. Blahopřání a poděkování 
patří paní učitelce Jitce Svobodové. Do třeti-
ce byli úspěšní také klavíristé na krajské pře-
hlídce „Mladý pianista - Jihlava 2016“. Zde 
nejvýznamnější umístění - vítězství ve své ka-
tegorii získala - Štěpánka Langhammerová. 
Blahopřejeme její paní učitelce Martině Ples-
kačové. Za organizaci této soutěže děkujeme 
paní učitelce Ditě Coufalové.

Lubomír Zadina, ředitel ZUŠ Telč

Po uzávěrce

TELČísla uspěla v Litomyšli
V ústředním kole soutěžní přehlídky žáků 
ZUŠ ve sborovém zpěvu 20. a 21. května 
v Litomyšli skončil sbor TELČísla v bron-
zovém pásmu a získal zvláštní diplomy 
za propojení vokální a instrumentální slož-
ky a zapojení chlapeckých hlasů. 

Podle informace Evy Pavlíkové



str. 16 TL 6/2016

Zámek, zámecká zahrada, park a nádvoří 
zámku
19. června 10:00 – 17:00 hod.
Pohádkový den na zámku v Telči bude pl-
ný zábavy nejen pro děti, ale i jejich rodi-
če. Dům dětí a mládeže připraví v zámec-
kém parku pohádkovou cestu, pro kterou 
děti obdrží mapku s úkoly. Po jejich splně-
ní budou mapky slosovány o zajímavé ce-
ny. Na nádvoří si děti zasoutěží, zatancují 
a zazpívají s moderátory Hitrádia Vysočina 
Milanem Řezníčkem a Jirkou Doležalem. 
Součástí pohádkové neděle budou i diva-
delní a hudební představení v zámeckém 
parku a zahradě. Vystoupí Honza Hrubec 
z Brna a divadla Slunečnice a Kufr. Také 
se bude žonglovat a chodit na chůdách.  
Na trase A budou probíhat prohlídky v po-
dání Šermířské školy Ballestra Telč zamě-
řené na děti s názvem Z Itálie do Telče – 
Po stopách kavalíra. Na spodním nádvoří 
bude otevřen řemeslný trh, pohádková ka-
várna a tradiční občerstvení.

Podle TZ

Pohádková neděle na zámku 

3. května – 26. června
Na výstavě uvidíte loutky z Večerníčku Broučci z roku 1967 – 
Broučka a Berušku, loutky z pohádky Příběhy čokoládového pa-
náčka a Neználkovy příhody i loutky z připravovaného filmu Řec-
ké báje a pověsti. Vystaveno je kolem dvou set originálních loutek 
a zvětšená replika scény z natáčení večerníčku Broučci. Součástí 
výstavy je také projekce původního večerníčku Broučci. 

Zámek zve: Broučci aneb Loutky 
Zdeňka Podhůrského st.
Justiční sál

Foto: Ilona Jeníčková

Do 26. června probíhá na výstavě SOUTĚŽ s BROUČKEM A BE-
RUŠKOU. Přijď na výstavu a nakresli obrázek Berušky a Broučka 
a hoď ho do kouzelné vázy, kterou najdeš v expozici. Po skončení 
výstavy vylosujeme 10 obrázků, které oceníme volnými vstupen-
kami na dětské prohlídky „Z Itálie do Telče“ a na volné vstupenky 
na noční prohlídky na zámku.

Vzkaz pro děti:

Na výstavě fotografií Jarmily Včelové ve vstupní síni radnice 
můžete vybrat vodníka roku. Stačí v přiloženém seznamu uvést 
číslo fotografie vámi nominovaného nejhezčího vodníka. Vítěz 
bude vyhlášen po ukončení výstavy. Výstavu „Život vodníků 
v Čechách“ ve vstupní síni radnice si můžete prohlédnout do 26. 
června.

Vyberte vodníka roku
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Atletika
Orel oživuje atletiku
V sobotu 18. 6. se uskuteční od 8:30 hod. 
v atletickém areálu u gymnázia první roč-
ník Velké ceny v atletice pro děti a mládež 
do 15 let. Soutěžit se bude v šesti kategoriích, 
krom nejmladších dětí zvlášť kluci a děvča-
ta. Utkají se v atletickém víceboji, kde kaž-
dá disciplína je ohodnocena body dle tabulek 
atletického svazu a pořadí se určí podle do-
sažených bodů. Pro první tři nejlepší v kaž-
dé kategorii jsou připraveny odměny. Na-
víc ze všech závodníků vylosujeme jednoho, 
který dostane tablet. Pošlete své děti sporto-
vat! Podrobnosti na www.oreltelc.cz/atle-
tika. Neplatí se žádné startovné ani vstupné, 
po celou dobu bude otevřen bufet. Přijďte se 
v sobotu 18. 6. podívat na velké souboje ma-
lých atletů. Bude to skvělá atletika!

David Kovář

SOUSTŘEDĚNÍ. Karolína Lazárková, Michaela Křížová a Jana Vacková ze skupiny Růže 
před vystoupením.                                                                                           Foto: Renata Křížková

KULTURISTA JAKUB CAHA z klubu Pro 
Life Fitness Telč zvítězil 24. dubna na meziná-
rodní pohárové soutěži BFC Extrifit Cup 2016 
v České Lípě v kategorii nad 90 kg. Po uzávěr-
ce TL, 22. května, startoval na Diamond Cup 
2016 v Žilině. Na této soutěži kulturisté bojo-
vali o šest profesionálních karet, které úspěš-
ným borcům umožní start mezi profesionály.

Všechny tři skupiny Mažoretek Telč z.s. se 
zúčastnily předposlední dubnový víkend 
soutěže v Polné O pohár starosty Polné. 
Skupina Poupátek, která svým věkovým 
průměrem 5,3 byla nejmladší skupinou celé 
soutěže, dokázala v konkurenci šesti skupin 
vybojovat krásné 3. místo. Úspěchem na ně 
navázaly Růžičky v kategorii kadetek. V pl-
ně obsazené kategorii se radovaly z druhé-
ho místa. Na stejném místě skončily i na-
še nejstarší mažoretky v kategorii juniorek. 
Oba týmy dokázaly porazit pouze mažoret-
ky z pořádajícího souboru Šlapanov. První 

Medailové úspěchy Mažoretek Telč pokračují
májový víkend bojovala děvčata v Pacově 
na soutěži Na 15. poledníku. I zde jsme sla-
vily velký úspěch. Prostřední Růžičky svo-
ji kategorii Kadetky vyhrály a získaly zla-
tou medaili a pohár. Růže dostaly od poroty 
za techniku pouze o jeden bod méně, než byl 
maximální počet bodů. Přesto tento výsle-
dek na místní mažoretky nestačil a braly tak 
stříbro. Obě soutěže nám ukázaly, že letošní 
choreografie skladeb Perpetum nebo lásku, 
Hádej mámo a Tak si běž jsou velice poda-
řené a přinášejí nám úspěchy. 

Renata a Marie Křížkovy

Školáci jsou v červnu myšlenkami již 
na prázdninách, učitelé ještě u zkoušení 
a u známek a rodiče již plánují, kam děti 
o prázdninách pošlou. Nejprve budou sa-
mozřejmě na řadě prarodiče, potom spo-
lečná dovolená a pak různé tábory. Když 
jsem byla hodně malá, měli moji rodiče ta-
ké takový úžasný nápad, poslat mne, jako 
jedináčka na tábor. Že prý mi to prospěje, 
když budu mezi dětmi. Ani nevěděli, jak 
se mýlili. První týden mi bylo strašně moc 
smutno, druhý týden moc smutno a třetí už 
jen smutno. A tak jsem si během stýskání 
prožila tábor plný dětí a opravdu pestrého 
programu. Třeba sbírání bobříků bylo ve-
lice zábavné. Hlavně si pamatuji na bobří-
ka odvahy a dodnes se bojím večer do le-
sa. Další bobříky, mlčení nebo úklidu, 
jsme nedělali již tak rádi. Vedoucí se nám 
opravdu hodně celý den věnovali, za to si 
zaslouží velký obdiv. Pomáhaly jim prakti-
kantky, kterým se zase věnovali po večer-

Kam na prázdniny?
Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

ce. Ale to nám bylo jedno, protože jsme se 
střídali na nočních hlídkách, což bylo také 
velké dobrodružství. Takže celkově je ta-
kový tábor pro dítě skvělá věc. Hodně se 
naučí a pozná, že to jde i bez rodičů, a na-
jednou si automaticky čistí zuby, umývá 
se, jí jídla, která by doma určitě nechalo 
na talíři. Na závěr vás vždy zvu na akci, 
o které píšu. Na známém táboře ve Vanově 
se již určitě nepotkáme, ale můžeme aspoň 
zavzpomínat a uvědomit si, že nejen počí-
tač je pro děti ta nejlepší zábava.

Výsledky soutěžní přehlídky v sólovém 
tanci O DDMÁCKOU KORUNKU, která 
se konala 27. dubna.
1. kategorie:
1. Veronika Kučerová, 2. Karolína Feitová, 
3. Ellen Němečková

V DDM se tančilo
2. kategorie 
1. Adéla Řičánková, 2. Lucie Císařová, 
3. Anna Šeniglová 
3. kategorie
1. Anna Nyisztorová, 2. Zuzana Dufková, 
3. Eliška Matoušková
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Sport
Fotbal
Utkání týmů SK na domácím hřišti v červnu
4. 6. 16:30 Muži B – Batelov
12. 6. 10:00 dorost – Kamenice n. L. 
12. 6. 16:30 Muži A - Třebíč B

Tabulka fotbalové I.A třídy po 23 kole 
1. Nová Ves 23 47:15 50
2. Vrchovina B 23 48:24 47
3. Třebíč B 23 47:26 45
4. Budišov-Nárameč 23 41:26 44
5. Žďár n.Sázavou B 23 36:33 32
6. Kouty 23 50:44 30
7. Vladislav 23 31:32 30
8. Želetava 23 45:52 27
9. Telč 23 29:44 27
10. Třešť 23 38:43 26
11. Sokol Hrotovice 23 46:51 23
12. Rantířov 23 43:51 21
13. Náměšť n.O.-Vícenice 23 32:53 20
14. Čáslavice-Sádek 23 28:67 19

Basketbal 
Konečná tabulka přeshraniční soutěže 
Waldviertel Sparkasse CUP pro ročník 
2015/2016
1. TJ Studená 6 5 1 391:366 11
2. UBBC Gmünd 6 3 3 422:378 9
3. Žabaři Telč 6 2 4 368:371 8
4. N. Bystřice 6 2 4 362:428 8

V tabulce střelců se v první desítce z telč-
ských Žabařů umístili na druhém místě Mi-
lan Maleček (101 b.), na třetím Lukáš Dvo-
řáček (68 b.) a na osmém Vladimír Falát (52 
b.). Nejlepší střelec soutěže, Vojtěch Havlík 
z TJ Studená, nastřílel 109 b. 

Florbal 
Orelcup pro TJ Znojmo
Sportovní hala Sokola patřila v sobotu 
30. dubna florbalu. Orel Telč zde připra-
vil druhý ročník turnaje Orelcup. Kromě 
domácích se ho zúčastnily týmy z Jemni-
ce, Moravských Budějovic, Okříšek, Vel-
ké Bíteše, Znojma a dívčí tým z Měřína. 
Ten si zaslouženě vybojoval první cenu 
za nejlepšího tvůrce atmosféry na turnaji. 
Bez ztráty jediného bodu zvítězila TJ Zno-
jmo, druhý skončil tým SK Jemnice a tře-
tí PSKC Okříšky. Domácí Orel Telč skon-
čil pátý. Kompletní výsledky a fotogalerii 
najdete na www.oreltelc.cz/orelcup.      dk

Judo 
Umístění borců oddílu Kokodan Judo So-
kol Telč na závodech v dubnu a v květnu
30. dubna Velká Bíteš
Helena Kučerová, Šimon Mareček, Jakub 
Málek (všichni 1.), Emma Vejmělková, Ma-
těj Weselý, Šimon Weselý (všichni 2.), On-
dřej Málek, Jaroslav Pohanka, Nikola Má-
cová (všichni 3.)
1. května Kamenice u Prahy
Barbora Fišerová, Helena Kučerová (obě1.), 
Luciana Brychtová, Lucka Hercíková, Petr 
Jahoda (všichni 2.), 
Jaroslav Pohanka, Matyáš Habermann (oba 3.)

Ida Mitisková

Den otevřených dveří
v Golf resortu Telč

s Hit Rádiem Vysočina
Neděle 5. června od 13:00 hod.

Bohatý program pro celou rodinu (skákací 
hrad, malování na obličej…), doprovodný 
program pro děti s Milanem Řezníčkem, 
soutěže o golfové hole, lekce s trenérem 
nebo LET BALÓNEM pro 2 osoby pro 
hlavního vítěze!

Zkuste si golf
a zažijte pohodový den v krásném 

prostředí Golf resortu Telč – zdarma!

Hokejová turistika. Zatím nepříliš rozšíře-
ný pojem se v praxi „předvedl“ v druhém 
dubnovém týdnu na Horáckém zimním sta-
dionu v Jihlavě v rámci Seniorských ama-
térských her 2016. A díky nadšencům oko-
lo Josefa Kolmana a Zdeňka Tůmy na nich 
měla důstojné zastoupení i Telč. Tým SK 
Telč Seniors se na nich utkal s hlavním 
hostem her HiKi-Hockey Seniors Tam-
pere z Finska. A dokázal v tomto mezi-
státním zápase zvítězit 3:2. Dalšími účast-
níky hokejového klání seniorů byly týmy 

SK SENIORS TELČ 
se utkal s Finy

Hokej v každém věku

z Velkého Meziříčí a Jihlavy. Kapitán tel-
čského mužstva Zdeněk Tůma se pak s TL 
podělil o své dojmy. „Byl to skvělý záži-
tek. Hrály se hymny obou států, předáva-
ly vlajky, vyhlašovali nejlepší hráči zápa-
su... To, že jsme nad finským týmem těsně 
vyhráli, nebylo v tomto případě podstatné, 
ale určitě příjemné.“ Protože všichni hrá-
či museli být ve věku +50, byl tým telč-
ských hokejových seniorů posílen něko-
lika hráči z okolí. Vyplatilo se. Miroslav 
Slavíček ze Želetavy byl vyhodnocen ja-
ko nejlepší hráč utkání. Zdeněk Tůma ale 
pochválil nasazení i všech ostatních včetně 
brankáře Aleše Tušera. „Pokud se podaří, 
mohla by být svědkem podobného utkání 
v příští sezóně nová hokejová aréna v Tel-
či. Pak by diváci uviděli v akci bývalé opo-
ry, Jaromíra Šindeláře, Zdeňka Kreta, Vla-
dimíra Stejskala či Vladimíra Anderleho 
a další,“ plánuje Zdeněk Tůma. Pochopení 
a podporu našel tým SK TELČ SENIORS 
u současného předsedy hokejového oddílu 
Františka Čermáka. „Nejenže zprostředko-
val naši účast na turnaji, ale také nám půj-
čil dresy,“ konstatoval Z. Tůma./z/

SK TELČ SENIORS – HiKi-HOCKEY 
SENIORS 3:2 (2:1, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 14. Jančo (Prášek), 
15. Stejskal, 29. Kadlec – 8. Kepponen, 24. 
Tyynysniemi (Uusitalo). 
SK Telč Seniors: Aleš Tušer – Zdeněk 
Tůma (C), Jaromír Šindelář, Zdeněk Kret, 
Vladimír Stejskal, Zdeněk Jindra, Miro-
slav Slavíček, Ivan Nosek, Jiří Kadlec, Pa-
vel Chromý, Josef Prášek, Zdeněk Jančo, 
Vladimír Anderle, Rudolf Válek

Zdeněk  Tůma  převzal  na  turnaji  speciál-
ní cenu od finského kapitána Hannu Tyry. 
Uprostřed Bedřich Ščerban, bývalý hoke-
jový reprezentant, jednatel Dukly Jihlava.

Foto: Tomáš Lysý
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 4. do 18. 5. 2016.

Na konci dubna se vrátila zima

Průměrná teplota:   7,7°C
Průměrný tlak:  1013,8 hPa
Srážky:    12,2 mm
Maximální teplota:   24,7°C, 5. 4. 
   v 17,31 hod.
Minimální teplota:   -2,8°C, 26. 4. 
   v 6,00 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  42,6 km/h, 26. 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

Po celý měsíc bylo převážně hodně oblač-
nosti a celý projasněný den byl spíše vý-
jimečný. Srážky byly sice poměrně časté, 
ale většinou slabé. Dočkali jsme se tep-
la začátkem měsíce a mrazů koncem mě-
síce. Počátkem dubna se rychle oteplilo 
a 5. 4. se maximální teplota vyhoupla do-
konce až na 24°C. Bylo to ale jen krátce. 
Za celý měsíc teploty vystoupily nad 20°C 
jen ve dvou dnech právě v tomto období. 
Od 8. 4. se ochladilo. Maxima byla už jen 
mezi 5 až 10°C a přidaly se i dešťové sráž-
ky. Od 12. do 23. 4. se opět oteplovalo, 
maximální teploty dosahovaly 10 až 18°C 
a vyskytovaly se slabé srážky. Ozvaly se 
také první slabé bouřkové projevy. Během 
první poloviny měsíce byla noční minima 
většinou +3 až +8°C a pod nulu klesala 
jen ojediněle. K razantnímu ochlazení do-
šlo v posledním dubnovém týdnu. I když 
denní maxima vystupovala na 6 až 10°C, 

Počasí v dubnu 
noční minima klesala pod nulu často, a to 
do -3°C, při zemi do -6°C. Tyto noční 
a ranní mrazy způsobily škody pomrznu-
tím kvetoucích a rašících ovocných stromů 
a keřů, růží i révy, včetně rostlin v nevytá-
pěných sklenících. Od 24. do 27. 4. se vrá-
tilo na chvíli zimní počasí. Intenzivní sně-
hové přeháňky dokázaly přechodně snížit 
dohlednost až pod kilometr. Na zemi však 
sníh vydržel jen krátce. V závěru dubna se 
začalo opět slabě oteplovat.
2. 4. se objevil čáp také na komínu býva-
lého Interieru. 25. 4. kolem 12:30 letního 
času nás poškádlilo zemětřesení, které se 
projevilo slabým zatřesením, jako při blíz-
kém průjezdu nákladního auta. Měsíc hod-
notíme teplotně jako v mezích normálu, 
srážkově byl slabě podnormální.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.

Národní památkový ústav, 
Správa státního zámku v Telči
přijme do pracovního poměru

referenta 
majetkové správy
Místo pracoviště: Státní zámek Telč
Pracovní poměr: plný úvazek na do-
bu určitou s možností prodloužení
Jednosměnný provoz, v sezóně práce 
o sobotách a nedělích
Požadujeme minimálně:
- Středoškolské vzdělání – zaměření 
ekonomika a podnikání + 5 let praxe
- Práce na PC
- Základní znalost jednoho cizího jazyka
- Další informace u vedení SZ Telč
Nabízíme:
- Pracovní zařazení: dle platného kata-
logu prací a platových tabulek
Přihlášky s životopisem posílejte
na adresu:
Národní památkový ústav, Státní zá-
mek Telč, nám. Zachariáše z Hradce 1, 
588 56 Telč do 30. 6. 2016. 

Panorama z Telče
Panorama vysílá z Telče. 
Sledujte denně vysílání na ČT sport.

V noci ze 7. na 8. května 1991, zhruba ho-
dinu po půlnoci, osvětlilo nebe nad Be-
nešovskem ve středních Čechách pro-
nikavé světlo. Čtyřtunový vesmírný 
meteoroid s metrovým průměrem se vřítil 
do atmosféry rychlostí přes dvacet kilome-
trů za sekundu a vytvořil výjimečně jasný 
bolid (intenzivní meteor) na obloze. Těleso 
zazářilo ve výšce 92 kilometrů nad Olbra-
movicemi a během pěti sekund vytvořilo 
75kilometrovou světelnou dráhu na nebi, 
než zhaslo zhruba sedmnáct kilometrů nad 
vesnicí Přibyšice. Jeden z největších mete-

Bolid byl vidět i u nás
Před 25 roky

orů zachycených Evropskou bolidovou sítí 
zaznamenaly stanice v Ondřejově, v Kos-
telní Myslové u Telče a na Přimdě. Na his-
torickou událost vzpomínali v tisku jak 
vědci z Astronomického ústavu Akademie 
věd, tak si ji také připomněl meteorolog 
zdejší stanice Vladimír Coufal: „Měl jsem 
tehdy  zrovna  službu,  pořídil  jsem  snímek 
bolidu, o který projevili pracovníci Astro-
nomického  ústavu  hned  druhý  den  velký 
zájem. I pro mě to byl mimořádný zážitek. 
Zářící těleso, které jako by dopadlo někde 
za Krahulčím.“                                        /z/

V režii kempu U Roštěnky se 18. května 
uskutečnilo krajské kolo Vysočiny dětského 
triatlonu. Záštitu nad ním měl známý Tomáš 
Slavata. Proto také mezi 65 závodníky byly 
i děti z několika dětských domovů. Za pěk-
ného počasí vyhráli všichni, kdo se postavili 
na start. Někteří navíc i horské kolo! 

Triatlon u Roštejna
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Římskokatolické
4. 6. so 18.00 Matka Boží
5. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
11. 6. so 18.00 Matka Boží
12. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
18. 6. so 18.00 Matka Boží
19. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
25. 6. so 18.00 Matka Boží
26. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
  14.00 sv. Jakub

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

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

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

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Eliška Jeníčková, Podolí
Matyáš Kříž, Staré Město
Aleš Hořák, Štěpnice
Silvie Lišková, Staré Město
Lucie Kadlecová, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Jaroslav Fejta, Jihlava
a Irena Mašátová, Litovany
Radek Vláčil, Praha
a Daniela Straková, Telč
Jiří Klíma, Jihlava
a Markéta Matějková, Jihlava
Jakub Sochor, Jihlava
a Anna Poláková, Jihlava
Pavel Nosek, Pavlov
a Veronika Kožíšková, Jihlava
Petr Jeřábek, Praha
a Šárka Richterová, Praha
Jakub Štětina, Třešť
a Romana Svobodová, Třešť
Opustili nás
Ing. Jaromír Okřina, Staré Město 54 let
František Valeš, Štěpnice 87 let
Eduard Mouca, Podolí 85 let
Jaroslav Dvořáček, Staré Město 84 let
Jaroslav Buzek, Podolí 67 let
Josef Plucar, Podolí 91 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

Hradec Králové
17. - 26. 6. – Mezinárodní festival Diva-
dlo evropských regionů a Open air pro-
gram Hradec Králové
Klicperovo divadlo, Divadlo Drak, historic-
ké centrum města, Žižkovy sady, nábřeží. 
Největší divadelní přehlídka v ČR. K fes-
tivalu patří kromě divadelních představení 
i tradiční diskuze, koncerty, přednášky, díl-
ny a talk show se zajímavými hosty z oblasti 
českého divadla, filmu a výtvarného umění.

CHEB
30. 6. - 3. 7. - FIJO 2016
Mezinárodní festival dechových orchestrů.

JINDŘICHŮV HRADEC
17. - 19. 6. - Živý Hradec 
multižánrový hudební festival, místo koná-
ní: centrum města.

KUTNÁ HORA
25. – 26. 6. 
- Královské stříbření Kutné Hory
Každoroční gotická slavnost, připomínající 
slavné tradice královského horního města 
Kutná Hora. Komponovaný program pro-
bíhá v okolí chrámu sv. Barbory a přileh-
lých zahradách Jezuitské koleje.

LITOMYŠL
9. 6. - 3. 7. - 58. ročník Mezinárodního 
operního festivalu Smetanova Litomyšl 
a 12. ročník festivalu Smetanova výtvar-
ná Litomyšl.

POLIČKA
4. 6. - Čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s boha-
tým programem a řadou překvapení.

TELČ
10. 6. - Noc kostelů
Od odpoledních hodin až do půlnoci se pro 
veřejnost opět otevřou telčské kostely. Pro 
příchozí je připraven pestrý kulturní pro-
gram, koncerty, prohlídky.

TŘEBOŇ
11. 6. v 18:00 – Rožmberské veselí
velké nádvoří Zámku Třeboň 
Zámecká slavnost s dobovým tancem, hud-
bou, vínem i ochutnávkou rožmberské ku-
chyně.
Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Kněžské svěcení 
Jiřího Janalíka
V sobotu 25. června v 9 hodin přijme v br-
něnské katedrále kněžské svěcení Ing. Jiří Ja-
nalík z Telče. V neděli 26. června ve 14:00 
pak ve farním kostele sv. Jakuba odslou-
ží primiční mši svatou. Absolvent zdejšího 
gymnázia (1996) vystudoval na Elektrotech-
nické fakultě ČVUT systémové programová-
ní. Do roku 2009 pracoval jako softwarový 
architekt. Poté vystudoval Cyrilometoděj-
skou teologickou fakultu Univerzity Palac-
kého v Olomouci. Po jejím absolvování byl 
v červnu 2015 vysvěcen na jáhna. V součas-
ném akademickém roce působí jako prefekt 
Teologického konviktu v Olomouci.

Karel IV. v Telči
Historické slavnosti Zachariáše 
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
19. a 20. srpna

Telčské podzemí 
Interaktivní zábavně-naučná expozice se 
zajímavými fakty z historie města
Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí
Rezervační systém na Informačním centru.
Prohlídky od června do září jsou mož-
né po objednání v Informačním centru 
na radnici - osobně, tel. 567 112 407, 
e-mailem info@telc.eu
Prohlídky úterý až neděle v 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00 hod.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, sousedům 
a známým za účast na pohřbu pana Jarosla-

va Dvořáčka, dlouholetého 
předsedy telčské organizace 
Českého svazu chovatelů. 
Rovněž děkujeme za pro-
jevy soustrasti, kondolence 
a květinové dary.

Zarmoucená rodina 
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10. - 12. 6.  náměstí
Setkání majitelů historických motocyklů 
značky Indian
(1920 - 1952), www.indianclub.cz

18. 6. po 16.00 náměstí
Setkání majitelů historických motocyklů 
značky Ogar, třicátá léta
www.ogarklub.cz

Koncert
7. 6. 19.00 sál NPÚ
Kristýna Fialová (viola) a Dominika Ťu-
ková (harfa)
Program z děl autorů H. Eccles, G. Fauré, 
L. Spohr, E. Granados, S. Bach, A. Pärt. M. 
de Falla

Přednášky
7. 6. 17.00 radnice
Babice 1951 – staré mýty a nová zjištění

15. 6. 18.00    sál Univerzitního centra
Lidice po roce 1945
Přednáškový cyklus: Rodinné stříbro - Pa-
mátky kolem nás, přednáší MgA. Naďa Re-
zková Přibylová

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
6. 6. Den dětí - akce pro veřejnost
 14.00 – 16.45 Hry pro děti
 bez rozdílu věku.
 17.00 Jednorožec. Divadelní
 představení o tom, jak vidí 
 puberťáci svět dospělých, 
 v podání souboru ZUŠ Jindřichův
 Hradec.
15. 6. Kids, film s preventivním 
 programem
24. 6. 14.30 – 16.30 
 Bowling U Hraběnky

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

Kulturní kalendář Chovatelé
12. 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 ve středu a v pátek od 9 do 12 
hod. Příjemné posezení v herničce, tvořivé 
a pohybové aktivity.

Panský dvůr Telč 
v červnu
3. května – 31. července
Výstava obrazů FRANTIŠKA PITNERA

18. června  9.00 - 12.00
BLEŠÍ TRH

CEPÍN MASTER
Překonejte lanový park s cepíny v nejrychlej-
ším čase a vyhrajte 5.000,- Kč.
Soutěž trvá do 3. září, kdy proběhne finále sou-
těže.

CVIČTE A BAVTE SE v Panském dvoře

Pro děti:
LEZECKÝ KROUŽEK – každé pondělí a stře-
da, 16.00 -18.30.
Stále přijímáme nové členy /od 4 let/.
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI– každé 
úterý 16.00 - 17.00/od 3 let/
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY S DĚTMI–každý čtvr-
tek 16.00 - 17.00 /od 5 let/
Rezervace na telefonu 564 403 780 nebo na e-
-mailu: info@panskydvurtelc.cz

Pro dospělé a děti od 10-ti 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 do-
mluvě
Rezervace u lektora Petra Konráda – mobil: 
606 567 012, e-mail: konrad@panskydvurtelc.cz

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
v Panské dvoře
4. – 8. 7. 2016 Výtvarné hry – barevné
  prázdninové dobrodružství
11. – 15. 7. 2016 Sportovní tábor
8. – 12. 8. 2016 Kocourkov aneb týden 
  naruby

Podrobnější info najdete na www.facebook.
com/panskydvurtelc nebo v Informačním cen-
tru, v Panském dvoře v Telči.

Telč : Český Krumlov 
5 : 5
Nejčtenější český deník Blesk uveřejňoval 
v květnu v rubrice Cestování sérii Nejkrás-
nější  hrady  a  zámky  Česka. Ve shodném 
formátu propagoval vždy památky dvou 
blízkých krajů. V našem případě tak Vy-
sočinu a Jihočeský kraj. Symbolický „sou-
boj“ Telč – Český Krumlov nechali auto-
ři rubriky dopadnout nerozhodně. Z obou 
míst zařadili do fotogalerie po pěti sním-
cích. Pravdou bylo, že Český Krumlov pro-
pagovaly jen snímky zámku, za Telč „bo-
joval“ i snímek náměstí. Dobrá propagace 
na prahu nové sezóny.

Humanitární sbírka 
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 4. 6. od 9 
do 14 hodin v prostorách bývalého školní-
ho statku.
Přístup do objektu je pouze zadní branou 
z ulice Batelovské a stále přímo po místní 
komunikaci. Místo sběru je označeno lo-
gem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové, 
saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, ply-
šové hračky, pouze nové boty. Prosíme, vě-
ci noste v pevných obalech (krabice, pytle).
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradec-
ká 221, Telč, tel. 732 157 552

ZO ČZS v Telči

Prodej 
zahrádkářských 

přebytků
každou sobotu od 7 hodin

Dům zahrádkářů 
U Horní brány

Podle Blesku



str. 22 TL 6/2016

Bude Noc kostelů Noc kostelů 2016
V pátek 10. června se uskuteční další Noc 
kostelů. Od 18:00 do 24:00 budou ote-
vřeny kostely a věž u sv. Jakuba, svaté-
ho Ducha, hřbitov s kostelem u sv. Anny, 
kostel Jména Ježíš s kryptou a fara na ná-
městí. Poprvé bude otevřena i modlitebna 
Církve adventistů sedmého dne v Mysli-
bořské ulici. „Můžete se těšit nejen 
na zajímavé přednášky, koncerty klasic-
ké i moderní hudby, výstavy, komento-
vané prohlídky, workshopy, kávu a dob-
ré jídlo, ale také na interaktivní prohlídku 
hřbitova pro děti a dospělé, dílničky pro 
děti a samozřejmě na řadu novinek a pře-
kvapení,“ napsala pro TL hlavní organi-
zátorka Noci kostelů v Telči Ing. Zdeň-
ka Tichá a dodala, „podrobný program 
naleznete na plakátech a ve vašich poš-
tovních schránkách. Těším se na společ-
né strávené chvíle.“

Podle TZ

Byla Veteránská revue

KRÁSNÁ AUTA, KRÁSNÉ ŽENY, OD-
VÁŽNÍ MUŽI, Veteránská revue 2016.

Foto: Jaroslav Šanda

BYLA VETERÁNSKÁ REVUE A... ce-
lý den slunce, zcela zaplněné náměstí,  tisí-
covky diváků a 150 vystavených exponátů. 
V  doprovodném  programu  zaujala  skvě-
lá  hudební  produkce  Jazzbandu  ZUŠ  Da-
čice, vystoupení divadelního spolku Sokola 
Telč pod vedením Míly Drdácké, Mrákotín-
ské baletky, módní přehlídka modelů salonu 
Jarky Klikové v podání členek pořádajícího 
spolku... Více se dozvíte na http://www.velo-
cipedy-telc.cz ve zprávě Jiřího Holubce.

Nej Veteránské revue 2016

nejstarší automobil
hasičský speciál Škoda - Laurin a Kle-
ment 1929, Martin Mezera, Pelhřimov 
nejstarší motocykl
Peugeot 1929, Jaroslav Vašák, Jindřichův 
Hradec
nejvzdálenější automobil po ose 
Tatra 57 - 1932, Jan Martinásek, Olo-
mouc 170 km
nejvzdálenější motocykl po ose
ČZ 175 - 1960, Jiří Renč, Semily, 260 km
nejstylovější řidič
Radek Veleba, Třebíč - v uniformě důstoj-
níka cizinecké legie - Jeep Willys 1943
cena pořadatele za zpestření VR
Stanislav Klígl, Svatobořice-Mistřín, ve-
locipedista-flašinetář

Sledujte:
http://www.velocipedy-telc.cz


