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Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně Město Telč

Roman Fabeš:

Po uzávěrce

Oprava telčského domu dětí
a mládeže běží podle plánu

Miloš Vystrčil
vede senát

Pokud bych měl stručně komentovat stav
probíhající rekonstrukce Domu dětí a mládeže Telč, dalo by se říct, že to nejhorší máme za sebou. Tím mám na mysli veškeré vyklízecí a demoliční práce, které bylo nutné
udělat. Stav budovy totiž nebyl zrovna dobrý a postupem prací se ukázala další problematická místa. Třeba stav podlah a hlavně
trámových stropů byl hodně špatný. A bylo třeba řešit i část krovu a celkovou statiku
objektu. Jsem rád, že díky konstruktivnímu
přístupu dodavatelské firmy Starkon a pracovníků památkové péče i zástupců města se
podařilo najít řešení, která celému domu výrazně pomohou. A už nyní je to vidět. V patře i v podkroví se už rýsuje nová dispozice
sálu a zkušeben a dalších prostor pro činnost kroužků. Pracuje se i na nové podobě
schodiště, které umožní i bezbariérový přístup. Nejzajímavější prostor se ale objevil

ve sklepech. Po vyčištění a propojení jednotlivých místností vzniká hodně zajímavé
místo pro stálou expozici i různé výstavy.
A navíc se obnovilo propojení na podzemní prostory pod náměstím, což by mohlo zatraktivnit stávající expozici Telčského podzemí. V rámci projektu samozřejmě dochází
i k celkové obnově veškerých inženýrských
sítí. Náklady celé akce se pohybují kolem
31,3 milionu korun a hotovo by mělo být
do konce srpna letošního roku. Vše je termínově nastaveno tak, aby se dům dětí a mládeže v září přestěhoval zpět ze školy do zrekonstruované budovy a od října už začaly
všechny kroužky fungovat v novém.
A ještě jedno velké poděkování. To patří za trpělivost sousedům stavby. Někde je
totiž dělí pouze jedna cihla, a tak žijí téměř
na staveništi…
(Pokračování na straně 3)

Druhým nejvyšším ústavním činitelem a nástupcem zesnulého Jaroslava Kubery se při
tajné volbě ve středu 19. února stal Miloš
Vystrčil, rodák z Telče. Bývalý starosta města a hejtman Kraje Vysočina se stal senátorem v roce 2010 a přesně po deseti letech se
postavil do jeho čela. Co pro něj nová funkce znamená a čemu se chce následujících
několik měsíců věnovat, prozradí v rozhovoru v příštím čísle Telčských listů.
Marie Majdičová

Příloha:
Program konference
pro občany a podnikatele
v cestovním ruchu

Zápisy do škol
Zápisy dětí na školní rok 2020/2021
ve správním obvodu města Telče se budou
konat v těchto termínech:
do základních škol - 3. 4. 2020 – 4. 4. 2020
do mateřských škol – 7. 5. 2020.
Mateřská škola Telč bude mít zápis v termínu od 6. 5. do 7. 5. 2020.
Základní škola a Mateřská škola Mrákotín
bude mít zápis do mateřské školy 6. 5. 2020.
Jaroslava Pavlů,
Útvar školství MěÚ Telč

Dům dětí a mládeže na náměstí – rekonstrukce v plném proudu

Foto: Pavel Boček

Březen – měsíc čtenářů
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Z jednání rady města
30. schůze - 15. ledna

--Rada města (RM) schválila zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze
dne 28. 12. 2012 ve smyslu zvýšení výměry
pronajatého pozemku na 17 m2 a změny doby nájmu.
--RM schválila zveřejnění záměru propachtovat
část pozemku p.č. 3792/4 v obci a k.ú. Telč, díl
č. 11 o výměře 378 m2, lokalita Třešňovka.
--RM schválila poskytnutí příspěvku ve výši
4000 Kč místnímu odboru Svazu tělesně postižených Studená na dopravu seniorů z Telče
na plavání v Třebíči.
--RM schválila vnitřní předpis č. 1/2020 kterým
se mění vnitřní předpis č. 1/2012 Směrnice
o cestovních náhradách při pracovních cestách
ve znění vnitřních předpisů č. 1/2013, 1/2014,
2/2015, 1/2016, 1/2017, 1/2018 a 1/2019.
--RM schválila podání žádosti do grantového
programu Fondu Vysočina, Sportoviště 2020.
--RM schválila navýšení počtu pracovních míst
na dobu neurčitou v odboru kultury Městského
úřadu Telč o jedno pracovní místo.
--RM schválila Výroční zprávu za rok 2019
v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/99
Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění.
--RM schválila zprávu o vyřizování stížností
a petic za rok 2019 a vzala na vědomí informaci, že v roce 2019 městu Telč, resp. Městskému
úřadu Telč, nebylo doručeno podání, které by
splňovalo náležitosti petice.

31. schůze - 29. ledna

--RM schválila uzavření dohody o pachtovném
za rok 2019 s Lesním družstvem Borovná.
--RM schválila užití veřejného prostranství
vedle zámecké zdi (části p. č. 7355/1 o výměře 140 m2) od 1. 3. 2020 do 15. 6. 2020 a poté od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 společnosti
GEOSAN GROUP a. s. se sídlem U Průhonu
1516/32, 170 00 Praha 7 k účelu skládky stavebního materiálu.
--RM schválila užití veřejného prostranství pro
zřízení předzahrádek určených k poskytování hostinských služeb pro turistickou sezónu
v roce 2020 před domem č. p. 43 na náměstí Zachariáše z Hradce a v ulici Na Parkaně.
--RM schválila prodej neupotřebitelného majetku – hrobového zařízení na hřbitově U sv. Anny č. 447, 447 za kupní cenu ve výši 9500 Kč.
--RM na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek rozhodla, že zhotovitelem stavby s názvem Rekonstrukce MěÚ
Sádky – I. etapa, bude společnost TERNI,
s.r.o. Rada města schválila uzavření smlouvy
o dílo.
--RM na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek rozhodla, že zhotovitelem stavby Výměna střešní krytiny MŠ
Nerudova v Telči bude Lukáš Kára – KAZAVA. Rada města schválila uzavření smlouvy
o dílo.
--RM na základě doporučení komise pro posou-
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zení a hodnocení nabídek rozhodla, že zhotovitelem stavby Celoplošná oprava komunikace kolem židovského hřbitova v Telči bude
společnost SILKO, s.r.o. Rada města schválila
uzavření smlouvy o dílo.
--RM na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek rozhodla, že zhotovitelem stavby Singletrailový areál Telč – Lipky bude společnost Dirty Parks, s.r.o. Rada
města schválila uzavření smlouvy o dílo.
--RM schválila podání žádosti do Národního
programu Životní prostředí, výzvy č. 9/2019:
Výsadba stromů Přírodní zahrady na výsadbu
stromů podél budoucí cyklostezky Hradecká
– Slavatovská.
--RM schválila podání žádosti do Národního
programu Životní prostředí, výzvy č. 7/2019:
Přírodní zahrady na úpravy stávající zahrady
u mateřské školy v Nerudově ulici.
--RM schválila zvýšení nájemného o 2,8 %
ve všech městských bytech s účinností od 1.
července 2020 dle odst. 1 § 2249 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.
--RM schválila koupi obrazu Telčské náměstí
malíře F. M. Nágla za cenu 35 tisíc Kč
Všechna usnesení rady města najdete
na www.telc.eu v záložce samospráva

Konzultační den
rady města
pondělí 16. 3.
od 15.00 do 17.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Výběrové řízení na
nového zaměstnance
V současné době je na úřední desce uveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
vedoucí(ho) odboru stavební úřad. Lhůta
pro podávání přihlášek je stanovena do 16.
3. 2020 do 17.00 hod. Bližší podmínky
a požadavky jsou uvedeny na úřední desce,
která je přístupná i na internetových stránkách města na adrese http://www.telc.eu/
uredni_deska.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Univerzitní centrum Telč v březnu
Budovu sloužící dříve k sociálnímu bydlení
doporučili studenti Scoly Telcz zachovat
V polovině února se v Telči konal už čtvrtý ročník multidisciplinární Scoly Telcz. Hlavním tématem byl dům čp. 120 v ulici 9. května, který
je v současné době ve vlastnictví města Telče.
Dvě skupiny studentů, které se zabývaly budoucností domu, nejprve provedly vstupní analýzu historických a památkových hodnot domu
a také jeho urbanistického a společenského významu pro okolí. V dalších návrzích se studenti shodli na tom, že je třeba hledat cesty pro zachování stavby.
Řešený objekt je v kontextu okolní předměstské zástavby výjimečný, jde o jeden z prvních
vícepodlažních bytových domů v Telči. Součástí terénních průzkumů byla archivní rešerše památkářů z telčské pobočky NPÚ a také
dendrochronologické datování konstrukce krovu specialistů z Centra Telč. To potvrdilo, že
ke stavbě domu došlo už v roce 1827 či 1828,
tedy velmi pravděpodobně v souvislosti s hospodářským oživením vyvolaným činností soukenické továrny Jakuba Langa, která stávala
při dnešní Hradecké ulici. Oba okruhy návrhů
se potkávaly v tom, že pro objekt, situovaný při
frekventované ulici a zároveň disponující zahradou s menším hospodářským zázemím, by bylo vhodné kombinovat funkci bydlení s jednou
či více drobnými provozovnami zaměřenými
na drobnou řemeslnou činnost, případně opravy
(například textil, obuv, kožené výrobky). V diskuzi, která následovala po prezentacích, starosta Telče Roman Fabeš přístup studentů ocenil
s tím, že město Telč se už dalším osudem ob-

jektu rovněž zabývá. Mimo jiné ale také upozornil na situaci, kdy za současných podmínek
je mnohdy snazší získat prostředky na opravu
či přestavbu takovéhoto domu, než zajistit jeho budoucí ekonomicky udržitelnou funkci. Ta
bude určitě velmi důležitým aspektem dalšího
zvoleného řešení.
Masarykovské dny a Tři perly UNESCO
na UC Telč
U příležitosti 170 let od narození Tomáše Garrigue Masaryka (7. března 1850) pořádala brněnská Masarykova univerzita soubor akcí, které si
měly tuto výjimečnou osobnost připomenout.
Masarykovské dny našly svou odezvu i v Telči, kde se v rámci tohoto výročí konaly dvě univerzitní akce. Přednáška o mediální gramotnosti, kterou na začátek března společně připravily
univerzitní a městská knihovna. Na přednášce
se posluchači mohli přímo od studentů Masarykovy univerzity dozvědět, jak se vyzvat v dnešním složitém informačním světě, na co si dát
pozor a jak se nenechat vodit za nos. Druhou
událostí byla vernisáž putovní výstavy. Expozice s názvem Tři perly UNESCO Telč – Zelená Hora - Třebíč obsahuje památky v Kraji Vysočina zapsané na Seznamu světového dědictví
UNESCO. Realizace výstavních expozicí navazuje na publikace o památkách UNESCO v ČR
vydávané nakladatelstvím FOIBOS BOOKS
za podpory ministerstva kultury. Výstava v prostorách u knihovny UC v Telči potrvá do 24.
března a všichni jsou srdečně zváni každý den
od 9 do 17 hodin.
Jaroslav Makovec.
Celý text najdete v listárně TL
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Radosti a starosti telčského starosty
(Dokončení ze str. 1)

Město, Mikroregion a Muzeum
Vysočiny uspěly s projektem

Pracovně mu říkáme Rašeliniště, ale jinak
v sobě sdružuje hned několik různých aktivit.
Tu první realizuje město ve spolupráci s Muzeem Vysočiny a jedná se o rekonstrukci části
budovy dnes už bývalého domova pro seniory na zázemí telčské pobočky tohoto muzea.
Ta, jak jistě víte, je nyní v provizoriu v Univerzitním centru Telč. Na Starém Městě by
po rekonstrukci budovy mělo muzeum vytvořit expozici přírodního bohatství našeho regionu v propojení s Geoparkem Vysočina. Dále
pak získá přednáškový sál, který umožní i realizaci výstav, a také potřebné administrativní zázemí a depozitáře. Součástí projektu bude
v rámci expozice i řada výukových programů
a pracovních listů pro školy a i různá odborná
a přednášková činnost.
Další část projektu realizovaná městem je vytvoření cyklotrasy z Telče na Řásnou. Proběhnou nejenom lokální opravy stávajících cest,
ale i zprůjezdnění zcela nového úseku trasy pro
cyklisty mezi Vanovem a rybníkem Vlček. Ale
hlavně se nyní hodně frekventovaná trasa mezi
Telčí a Řásnou zcela vyhne silnici. Podél trasy
budou umístěny informační tabule a mobiliář.
A u Velkopařezitého rybníka přibude také odpočinkové místo s dětskými prvky.
Mikroregion Telčsko má kromě řízení, propagace a administrace projektu na starosti i vyznačení cyklotrasy a umístění informačních
cedulí u nejvýznamnějších rašelinišť na území Geoparku Vysočina. Zde bude čerpat velkou inspiraci u rakouských partnerů, kteří v obci Liebenau vytváří další části naučné stezky
po místních rozsáhlých rašeliništích. Právě vzájemné přeshraniční propojení a výměna zkušeností byla jedním z důvodů, proč byl tento
projekt podpořen dotací z přeshraničního operačního programu Česko – Rakousko. Celkové
náklady projektu jsou ve výši téměř 49 milionů
korun, z toho na české partnery připadá zhruba
31 milionů korun.
V současné době probíhá rozsáhlá administrativa projektu a připravují se potřebná výběrová
řízení. Do poloviny tohoto roku se předpokládá dotažení všech formalit a poté bychom chtěli ihned začít s výstavbou stezky a rekonstrukcí
budovy. Stezku bychom rádi otevřeli v příštím
roce, expozici v rekonstruované budově pak
do poloviny roku 2022.

V březnu to všechno začne

Jak jsem uvedl v minulém čísle, čekají nás v letošním roce investice za zhruba 90 milionů korun. A řada z nich startuje v březnu. Zde je jen
stručný výčet:
Pozemní stavby Telč začínají budovat vodovody a kanalizace pro 1. etapu zasíťování parcel
pro rodinné domky na Dačické.
Od začátku března začne společnost Dirty Parks
s.r.o. budovat singletrailový areál Telč – Lipky.
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Stejně tak začne firma Terni Na Sádkách rekonstrukci budovy vedle stávajícího úřadu, kam se
přesune část radnice při její rekonstrukci.
V polovině března zahájí firma Zelený druhou
etapu revitalizace sídliště Na Markových humnech. O všech probíhajících investicích budete
na stránkách TL pravidelně informováni.

Telč je vidět na veletrzích

Je to věcí názoru, zda propagovat město
na webu anebo „živě“ na veletrzích cestovního
ruchu. Kdybych to měl posuzovat podle úrovně Regiontouru v Brně, pak bych řekl, že sta-

čí web. Úroveň tohoto setkání totiž rok od roku klesá… Zato pražský Holiday World, který
se letos přesunul do Letňan, byl opět perfektní. A díky sdružením Česká inspirace, České
dědictví UNESCO a Vysočina Tourismu mohli návštěvníci najít Telč hned na dvou stáncích.
Navíc díky Luďku Ruxovi a podpoře podnikatelů se společně prezentovaly i některé hotely
a penziony. Věříme, že prezentovaná nabídka
přiláká do našeho města hlavně vícedenní návštěvníky.
Roman Fabeš

Telčstí jezuité se představují
díky novým objevům
Rokem 2020 vrcholí, ale také končí pětiletý projekt Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši.
Výsledky několikaletého terénního a archivního bádání budou představovány veřejnosti
ve formě přednášek, publikační činnosti a především závěrečné výstavy v Univerzitním centru Masarykovy univerzity, bývalé jezuitské koleji. Její návštěvníci budou moci spatřit téměř
neznámé a vzácně dochované předměty spjaté
s aktivitami telčských jezuitů, a to na jednom
místě ve vzájemných souvislostech. Na stránkách projektu (https://jezuitetelc.cz) naleznete
nejen aktuální informace, ale i přehled sakrálních památek, katalog svazků z bývalé jezuitské knihovny či seznam všech zaznamenaných
osob, které prošly kolejí a domem třetí probace
v Telči. Zajímavostí je i seznam 34 telčských rodáků, kteří se stali jezuity.
Vážení milovníci telčské historie, nyní máte jedinečnou příležitost seznámit se s mnoha zajímavými objevy a možnost poznat doposud spíše opomíjené stránky historie našeho
města. Pokud byste měli zájem dostávat avíza
na kulturní akce pořádané Národním památkovým ústavem v Telči, napište, prosím, na adresu
zaskoda.miloslav@npu.cz. Těšíme se na vás!
Připravované akce
• 3D modely bývalé jezuitské koleje a kostela
Jména Ježíš v Telči (10. března, 18.00, Univerzitní centrum (UC) Telč)
• Farní kostel sv. Jakuba v Telči (15. dubna,
18.00, UC Telč)
• výstava (otevřena od 11. června do 13. září)
+ komentované prohlídky, komentované procházky městem s odborníky na architekturu
a dějiny umění, prezentace 3D modelů předních telčských sakrálních staveb, edukační
aktivity pro školy
• publikace kritického katalogu s úvodními
studiemi a s hesly věnovanými stavebním
památkám, uměleckým dílům, osobnostem
a vystavovaným exponátům souvisejícím
s působením jezuitského řádu v Telči
Věděli jste, že…
• telčský rodák Martin Švejna byl jezuitským
misionářem v Ekvádoru?

• několik set svazků bývalé jezuitské knihovny
se nyní nachází v klášterní knihovně v Nové
Říši?
• na počátku 80. let 17. století působil v Telči
významný profesor matematiky Jakub Kresa, který vyučoval matematice na univerzitě
v Madridu a námořní škole v Cádizu?
• podle jednoho z původních plánů mohl
být kostel Jména Ježíš otočen o devadesát
stupňů?
• do základů koleje byly vkládány svátostky ze
španělských poutních míst?
• z budovy koleje vystupovala krytá lávka vedoucí nad Seminářskou ulicí?
• v roce 1720 je v katalogu osob telčského domu evidován mladý jezuita Antonín Koniáš?
• telčskou kolejí prošel v roce 1675 jihlavský
rodák Augustin Strobach, další misionář působící až na vzdálených Mariánských ostrovech v západním Pacifiku?
Publikační činnost (výběr)
• Tváře Františky hraběnky Slavatové (Památky Vysočiny sv. IX/2017-2018)
• Jezuitský mobiliář kaple Povýšení sv. Kříže
v Knínicích (Památky Vysočiny sv. IX/20172018)
• Regionální poutní místo Knínice (Památky
Vysočiny sv. IX/2017-2018)
• Virtuální 3D model jezuitské koleje v Telči
(Zprávy památkové péče, 2019, roč. 79, č. 2)
• „In Societatem afecttu“. Celebranti a kazatelé na jezuitských slavnostech v Telči v první
polovině 18. století (Historica Olomucensia
sv. 56)
• Rekonstrukce archivu jezuitského domu třetí
probace v Telči (Archivní časopis, 2019, roč.
69, č. 2)
• Calices arte et pretio exquisitos: Liturgické
stříbro kostela Jména Ježíš v Telči z pohledu
kostelních inventářů a účtů (Průzkumy památek, 2018, roč. 25, č. 1)
• Repositoria jezuitské lékárny v Telči: Nástin
uměleckohistorického kontextu (Zprávy památkové péče, 2017, roč. 77, příloha)
Miloslav Záškoda
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Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Bylo, je a bude.
Místostarosta informuje.

Jak to vidíme my
4. dubna budeme počtvrté v Telči uklízet
Česko
Čtvrtý ročník akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko v Telči vychází letos “stylově” na sobotu 4. dubna. Desetitisíce dobrovolníků se
v tento den po celé republice vydají udělat
dobrý skutek nejen pro přírodu, ale i pro sousedy, své děti a čisté životní prostředí. Pojďte
do toho s námi letos i vy a staňte se inspirací
pro své okolí.
Sraz je v sobotu 4. dubna v 10 hodin na bývalém autobusovém nádraží nahoře u ulice
Slavíčkova. Vyrazíme do naší tradiční lokality kolem Židovského hřbitova a úklid opět

Péče o památky.
I podle odkazu Karla
Čapka
zakončíme společným táborákem a opékáním
buřtů. Nezapomeňte si s sebou vzít pracovní
rukavice a dobrou náladu, zbytek zajistíme
my. Pro více informací mi neváhejte napsat
na hana.hajnova@pirati.cz nebo se přímo registrujte na stránce akce: https://www.UklidmeCesko.cz/event/25230. Těšíme se na vás.
Foto: Mario Pospíšil
Hana Hajnová

Postřehy ze zastupitelstva
Únorové zasedání zastupitelstva přineslo
dlouho očekávané novinky. Historicky poprvé bylo jednání přenášeno online a záznam
je možné si prohlédnout v archivu. Najdete ho
na webu města v sekci Město a Samospráva –
Samospráva – Zastupitelstvo. Záznam je „indexovaný“, to znamená, že si můžete snadno vyhledat konkrétní bod, který vás zajímá,
případně i vystoupení jednotlivých řečníků.
Program zastupitelstva tak mohou od letoška
sledovat i občané, kteří se z různých důvodů
nemohou jednání účastnit osobně. Premiéra
proběhla hlavně díky profesionálnímu přístupu poskytovatele přenosové služby (pro obce zajišťuje Kraj Vysočina) a Oddělení informatiky telčské radnice bez větších problémů.
Neméně důležitý a vstřícný krok k občanům
je také zveřejňování podkladů pro jednání
zastupitelstva, které najdete ve stejné sekci
na webu města.
Přestože toto zasedání zastupitelstva nemělo
příliš obsáhlý program, rádi bychom několik
důležitých bodů z diskuze zmínili. Jiří Pykal
se dotazoval, zda město neuvažuje o přehodnocení výpočtu výše pachtovného LD Borovná vzhledem ke kůrovcové kalamitě. Petra
Kujínek Polodnová pak požádala o aktuální informace ve vztahu města ke společnosti
Red Berry, která v minulém roce nedokončila stavbu hřiště Hradecká a od loňského října je v insolvenci. Město se přihlásilo jako jeden z věřitelů, a jelikož insolvenční správce
pohledávky města ve výši 8,6 milionu korun
popřel, podá město žalobu na určení pravosti
své pohledávky.
Nejrozsáhlejším bodem celého zasedání byla tradičně rozprava. Jiří Pykal otevřel diskuzi
o aktuálním stavu návrhu upraveného systému parkování ve městě a vjezdu na náměstí,
který radě města předložila dopravní komise
a pracovní skupina pro řešení této problematiky. V diskuzi vystoupil náš zástupce v pracov-
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ní skupině Petr Vařbuchta a také předseda dopravní komise Václav Kadlec, který činnost
zrekapituloval a žádal o potvrzení mandátu
pro dopravní komisi pokračovat dále v práci
na návrhu. Starosta města Roman Fabeš vysvětlil, že nyní musí komise návrh vypořádat
s připomínkami vzhledem k platné legislativě
a její mandát pokračovat v práci potvrdil.  
Hana Hajnová požádala o harmonogram příprav lokalit pro výstavbu v ulicích Dačická
a Hradecká. Na Dačické v brzké době začne
síťování 1. etapy a budou pokračovat projekční práce na komunikacích stejně jako
na Hradecké, kde je už zpracován projekt vody a kanalizace, kterého čeká v letošním roce
realizace.
K častému dotazu občanů, jak to bude s prodejem pozemků, bychom rádi uvedli, že podle
našich informací nic takového ještě nezačalo
a zasazujeme se o vytvoření metodiky, která stanoví férové podmínky pro všechny zájemce. Diskutovat o této metodice bude brzy
komise pro památky a územní rozvoj, které
předsedá Jiří Pykal. Zájemci o budoucí parcely mohou zatím kontaktovat Odbor rozvoje
a územního plánování, který si je eviduje, rozhodně se však nejedná o žádný “pořadník”.
Na závěr Jiří Pykal poděkoval Službám Telč
za likvidaci letité černé skládky na začátku
aleje Kaštanka. Až bude pěkně, určitě do Kaštanky zajděte na vycházku a přesvědčte se
o tom na vlastní oči.
Více informací a kontakty na naše zastupitele
najdete na www.spolecneprotelc.cz

Aktuální informace z radnice
Dražební vyhlášky ● Oznámení o uložení písemností ● Ztráty a nálezy ● Záměry pronájmů a prodeje pozemků ●
Sdělení orgánů státní správy ●
www.telc.eu/uredni_deska

„Chtěl bych se vsázet, že nikde u nás není náměstí krásnějšího nežli v Telči. Je velmi dlouhé, zavřené branami a dokola vroubené podloubím; každý domek má vysoký
štít s pěkným obrysem a štukem a je natřen
růžově nebo modře nebo bíle, a je to všecko
starodávně čistotné a pokojné,“, slova Karla Čapka, kterými popsal svou krátkou návštěvu Telče v roce 1925, se krásně čtou, ale
nejsou samozřejmostí. Aby si naše náměstí,
a i celou Telč, mohli užívat také další generace, spolupodílí se město finančně každým
rokem na obnově nemovitých kulturních památek na území jak Městské památkové rezervace, která zahrnuje prakticky celé Vnitřní Město, tak také Městské památkové zóny
Staré Město. Na území MPR jde převážně
o dílčí opravy střešních krytin, výměny tesařských prvků, opravy dvorních traktů a fasád.
Takovéto opravy vloni proběhly na domech
č.p. 14, 47, 53, 44 a především byla provedena částečná výměna šindelové krytiny včetně
opravy tesařských prvků na kostele sv. Anny.
Na Starém Městě byla provedena kompletní obnova střešní krytiny a oprava tesařských
prací usedlosti č. p. 53 v Zachariášově ulici.
Jen pro představu připomenu, že ve Vnitřním
Městě se nachází bezmála 100 nemovitých
kulturních památek, včetně státního zámku,
významné Národní kulturní památky. Další
kulturní památky pak máme nejen na Starém
Městě, ale prakticky po celém městě. Možná
vás překvapí, že jich je více než 170.
„Ale to náměstí, dlážděné kočičími hlavami,
je ze všeho nejkrásnější. Mužové telečští, nedejte na ně dopustit!“ Na Karla Čapka udělalo naše náměstí určitě velký dojem, když nám
před téměř sto lety zanechal takový vzkaz.
Myslím, že se jeho odkazem stále řídíme. Ale
Telč není jen náměstí. Město podporuje péči
o památky i mimo něj. Důkazem budiž čísla: Vloni se na rekonstrukcích v hodnotě 4,5
milionu korun město podílelo 450 tisíci korunami. V předchozích letech to pak bylo
každoročně i daleko více. Potvrzuje to i naše umístění v loňské soutěži Historické město, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo
ministerstvo kultury. Třetí místo v krajském
kole je oceněním práce všech, kdo se o kulturní památky ve městě starají.
Pavel Komín
Více o návštěvách Karla Čapka v Telči v TL
5/1991 v příspěvku Jiřího Bednáře.
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Novinka městské
knihovny: Knihu lidem
donesou domů
Máte zájem o četbu, ale nemůžete sami docházet do knihovny kvůli omezené pohyblivosti nebo z jiných zdravotních důvodů? Zavedli jsme pro vás donáškovou službu.
Vybrané knihy vám doneseme až domů a nebudete za to platit nic navíc, pouze roční registrační poplatek jako ostatní čtenáři.
Donáškovou službu můžete objednat několika způsoby:
- osobně v Městské knihovně Telč (nám. Zachariáše z Hradce 71)
- na telefonním čísle 567 112 449
- e-mailem na adrese knihovna@mktelc.cz
Možná máte příbuzné, sousedy nebo známé,
o kterých víte, že by o donáškovou službu
mohli mít zájem. Informujte je prosím o této možnosti. Bližší informace o této novince
vám rádi sdělíme v Městské knihovně Telč.

Nové knihy
městské knihovny
Beletrie

Dán: Jednou nohou v hrobě; Benková:
Slunečnice; Gillerová: Život plný iluzí;
Adler-Olsen: Oběť 2117; De la Motte:
Zimní oheň; Steel: Jako v pohádce; Lamballe: Hluboká modř moře; Finder: Pohřbená tajemství; Dvořáková: Vrány;
Šťastná: Láska pro samouky; McCullough: Hořkosladký život; Appleyard:
Naděje v oblacích; Janečková: Vítěz; Jakoubková: Odříkaného manžele největší
krajíc; Rožek: Gump: pes, který naučil lidi žít; Carrisi: Našeptávač; Grey: Třpytivá hodina; Ward: Píseň zbloudilých duší;
Bratt: Přej mi domov

Naučná

Zatloukalová: Večeře u Florentýny; Jordánová: Cesta na sever je volná; Památky Vysočiny; Moravec: Cesty do hlubin
mozku; Kutrová: 151 dní Pacifickou hřebenovkou; Kosačík: Nejjednodušší recepty; Askwith: Nezlomná

Dětská

Neuhaus: Elena: Tajemství Dubové farmy;
Walliams: Ledová obluda; Prášková: Mágové z Agarveny - Prokletá pevnost; Flanagan: Bratrstvo -Návrat Temudžajů; MacDonald: Rošťák Bertík – Přineees!; Banks:
Tajuplné království. Kouzelný palác; Wohlleben: Víš, kde bydlí zvířata?; Stewner:
Alea, dívka moře. Barevné vody; Colfer:
Země příběhů. Za hranice království; Andreson: Amálie zubatá a jednorožčí páni
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová
TL 3/2020

Humanitární
sbírka Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 21. 3. od 9
do 12 hodin v prostorách bývalého školního statku.
Přístup do objektu je pouze zadní branou z ulice Batelovské a stále přímo
po místní komunikaci. Místo sběru je
označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky,
plyšové hračky, pouze nové boty. Prosíme, věci noste v pevných obalech (krabice, pytle).
Další možnost odevzdání šatstva je
ve Sběrném dvoře.
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká
221, Telč, tel. 732 157 552

Novinky Knihovny UC
Burkhard Bohne: Bylinková zahrádka
Zažijte Řím; Michel Odoul: Řekni mi,
kde tě bolí, a já ti řeknu proč; Petr Hampl: Prolomení hradeb; Patrik Ouředník:
Šmírbuch jazyka českého; Luboš Bauer:
Matematika v ekonomii a ekonomice; Stephen Westaby: Křehké životy; Martin C.
Putna: Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy; Daniela Stackeová: Cvičení
na bolavá záda; Sylva Löhken: Síla introvertů; Ondřej Horák: Průvodce neklidným územím: příběhy českého výtvarného
umění 1900-2015
Dovolená v knihovně: 25. 3. - 27. 3. 2020
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Nová kniha
jihlavského muzea:
Svět středověkých her
Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci se
Západočeským muzeem v Plzni vydává komentovaný katalog k výstavě Svět středověkých her. Obrazovou a textovou formou jsou
zde prezentovány originální artefakty, které
sloužily k hrám a zábavě v rozmezí od 12.
do 16. století. Předměty pocházejí z desítek
českých, moravských a slezských archeologických lokalit a tvoří základní průřez toho,
co tato specifická skupina hmotné kultury obsahuje. Katalog doplňuje komentovaná část
s texty a bohatými obrazovými přílohami,
přibližující jednotlivé středověké hry a formy
zábav z hlediska jejich historie, vývoje, pravidel a dokladů výskytu u nás i v jiných evropských zemích. Novou publikaci je možné zakoupit na pokladně jihlavského muzea (stojí
250 Kč), lze ji i objednat na emailové adrese:
muzeum@muzeum.ji.cz.
Aleš Hoch

Knižní novinky
z knihovny NPÚ
Rudl: Lípy republiky v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku; Běhalová: Nebeklíče od Landfrasů: knižní bestsellery 19. století; Šeferisová Loudová: Ve jménu moudrosti: ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18.
století; Jan (ed.): Osmičky: osudová výročí
českých a československých dějin; Polišenský: Velké a malé ženy v dějinách lidstva
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
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Regionální pěvecký pro- Zahájení
jektový sbor hledá členy turistické sezóny
Zájemci se mohou až do konce března přihlásit do vznikajícího „Regionálního pěveckého projektového sboru“, který zaštiťuje
sbor Festivia Chorus. Nové těleso není stálého charakteru a hodí se pro všechny zpěvačky a zpěváky, kteří nemají možnost se sborové činnosti věnovat pravidelně. Vrcholem
několika zkoušek repertoáru bude červnový
večerní koncert při svíčkách v horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě. Nácvik povede sbormistryně Festivie Jitka Čudlá, absolventka oboru dirigování
sboru na brněnském JAMU.
Zkoušky se budou konat na jaře vždy v neděli navečer. „Přesné termíny sdělíme na webu
Festivie. Zájemci se mohou hlásit ihned,
do přihlášky je třeba uvést jméno, věk, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě
dotazů mě neváhejte kontaktovat,“ sdělil organizátor sboru Josef Čudlý.
Účastníci budou mít možnost zazpívat si pod
odborným vedením. Připravované skladby se
zvládnou naučit i lidé s minimální sborovou
praxí a také ti, co v podobném tělese nikdy
nezpívali. Místo je rovněž pro členy jiných
souborů, kteří mají zájem vyzkoušet si něco
nového. Jedinou podmínkou je umět zpívat
a účastnit se zkoušek.
Kontakt: Josef Čudlý, mob: 724 175 480
www.festivia.cz, FB – Festivia Chorus

Jemnice zabojuje
o titul Historického
města roku 2019
V soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón bude za Kraj Vysočina usilovat Jemnice. Klání s oceněním Historické město roku
vyhlašuje ministerstvo kultury ujiž od roku
1994. Vítěz celostátní soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2020 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.
„Komise ocenila množství práce v oblasti
péče o kulturní dědictví, dlouhodobý přístup
města Jemnice k regeneraci městské památkové zóny a snahu o uchování jedinečného
rázu historického města. Ten se mimo jiné
projevuje i v unikátní střešní krajině městské
památkové zóny, která je jen velmi málo narušena půdními vestavbami,“ shrnul vedoucí
Odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště NPÚ v Telči Jan Klimeš
důvody, proč Jemnice v kraji předstihla ostatní nominovaná města Moravské Budějovice,
Polnou a Telč. Ta skončila třetí v pořadí. /red/
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Letošní turistickou sezónu v Telči zahájíme Konferencí pro občany a podnikatele
v cestovním ruchu v úterý 24. března v 16
hodin v Konírně státního zámku. S čím
na ni přijdeme? Představíme aktuální prezentaci města z pohledu cestovního ruchu, návštěvnost, přehled akcí na letošní rok a novinky Geoparku Vysočina. Své aktivity také
představí Univerzitní centrum, Panský dvůr,
státní zámek a Národní památkový ústav
v Telči. Program Konference je přílohou TL.
Již teď bych vás ráda pozvala na nejbližší
kulturní akce v březnu a na počátku dubna.
Městskou galerii Hasičský dům otevřeme výstavou obrazů, kreseb a soch s názvem „Soukromý vesmír“ výtvarníka a hudebníka Petra
Hejného, známého violoncellisty Stamicova kvarteta. Vernisáž výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 26. března v 17 hodin.
Spolu se státním zámkem a Sdílením vás zveme na Vítání svátků jara a na zahájení jarní sezóny s místními folklorními soubory
a s předváděním řemesel v sobotu 4. dubna.
Od 10 do 17 hodin se na zámku uskuteční
již tradiční Velikonoční jarmark Sdílení.
Po celý den budou na nádvoří připraveny tvořivé dílny pro děti, nabídka a prodej rukodělných výrobků, občerstvení a aktivity pro děti
v zámecké zahradě. Součástí jarmarku bude
i přehlídka jarních výrobků. A jako v předešlých letech bude po celý den probíhat sbírka na podporu mobilního hospice. V prostoru
před zámkem vystoupí od půl druhé folklorní
soubory Kvíteček, Kvítek I, II, Podjavořičan
a Krahuláček.
Přivítejme jaro společně!
Věra Peichlová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Pozor!
Končí vysílání DVB-T
Upozorňujeme čtenáře TL na blížící se vypnutí pozemního digitálního TV vysílání.
Česká televize vypne na vysílači Javořice
svůj multiplex už 30. dubna. Komerční TV
budou následovat – své multiplexy vypnou
nejdéle do konce května 2020. Poté už bude
možné naladit televizní vysílání jenom v síti
DVB – T2. Pokud vaše televize DVB – T2
nepodporuje, nezoufejte. Není třeba kupovat hned nový přístroj. Stačí dokoupit set-top
box, který síť DVB – T2 podporuje a můžete
dál sledovat vaše oblíbené pořady. V případě
veřejnoprávní České televize dokonce v maximálním HD rozlišení (1080p). To jistě oceníte při následujícím mistrovství světa v hokeji a dalších sportovních přenosech /red/

Vzpomínka

Oznamujeme všem přátelům a známým,
že dne 23. 12. 2019 zemřela paní Jaromíra Machovcová. Odešla v klidu ve spánku
v „Domově Vitalita – Lázně Bělohrad“, kde
posledních 6 let pobývala. Rozloučení bude
25. 4. 2020 v kostele ve Staré Říši ve 13 hodin a poté uložení urny do rodinného hrobu
na místním hřbitově.

Vzpomínka 130 let od narození

Josef Mlejnek
1. března 1890 se v Telči narodil Josef Mlejnek, absolvent telčské reálky (1907). Po maturitě a zkoušce na učitelském ústavu učil
převážně na školách na Třebíčsku. V první
světové válce (1914 – 1918) bojoval na ruské frontě, kde padl do zajetí. Po návratu, až
do roku 1935, se vrátil k učitelskému povolání na školách třebíčského okresu. Poté nastoupil na Tyršovu pokusnou školu v Brně,
kde byl jmenován ředitelem. V roce 1940
utekl před zatčením gestapem přes Maďarsko, Jugoslávii a Itálii do Francie. Po její okupaci nacistickým Německem se mu podařilo
dostat do Anglie, kde získal místo učitele. Posléze byl jmenován ředitelem Československé doplňovací školy a členem kulturní rady
londýnské vlády. Po návratu z emigrace opět
pracoval jako učitel v Brně a později v Telči.
Po roce 1948 byl ze školství vyhozen a vykonával až do svých 75 let různá zaměstnání. Po 2. světové válce obdržel od prezidenta
Edvarda Beneše vojenskou stříbrnou medailí prvního stupně za činnost v odboji. V roce 1968 byl jmenován zasloužilým učitelem
a dekorován medailí Komenského. Zemřel
14. listopadu 1979 v Telči.
/z/
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Mažoretky budou
soutěžit o světový
pohár v Telči

Telčské osobnosti
Z druhého dodatku biografického slovníku
Kdo byl kdo z telčských osobností – výroční
zpráva Muzejního spolku v Telči 2017
BAUER BOHDAN, (též jen BAUER, nebo
BOHDAN), František
* 9. 11. 1914 Telč
+ 7. 6. 2010 Praha
důstojník, meteorolog

Ve dnech 17. - 19. ledna se v Telči konal seminář prezidentů a mezinárodních porotců
mažoretkové asociace IAM. Vedení asociace
IAM potvrdilo město Telč a Mažoretky Telč
jako pořadatele světového poháru Grand
Prix 2020. S vedením asociace a mezinárodními porotci se setkal i starosta města Telče
Roman Fabeš.
Světový pohár se bude konat 26. - 28. 6.
na telčském náměstí.
Zatím potvrdily účast tyto státy – Česká republika, Ukrajina, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Rusko, Slovenská republika. Předpokládáme účast okolo
2000 účastníků.
Renata Křížková, Mažoretky Telč

Zprávičky ze školky
V Mateřské škole v Telči proběhl v pátek 24.
ledna fialový den, tedy další barevný den, který vychází ze školního vzdělávacího programu Duhová školka. Tentokrát to bylo v duchu pohádky Ledové království. Na školní
zahradě čekaly na děti postavičky z této pohádky s různými úkoly. Děti si vyzkoušely chůzi ve sněžnicích, určovaly stopy zvířat
ve sněhu, projely bobovou dráhu a na mapě si
také ukázaly, kde je největší zima. Sněhu bohužel nebylo jako v Ledovém království, ale
i tak jsme si užili hezké dopoledne.
Paní učitelky ze třídy Koťátek
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Telčští krasobruslaři
se letos zúčastnili už
tří závodů
V České Třebové se závodilo 1. února. Radost nám udělala Barbora Ondráčková, která
vybojovala 3. místo ve volných jízdách kategorie B1.
O týden později se krasobruslařky zúčastnily IX. ročníku Ledečské piruety. Barbora Ondráčková se umístila na 4. místě, Anna Chalupová na 8. místě a Ela Mašátová
na 10. místě. Všechny krasobruslařky závodily v kategorii B1.
V Ledči nad Sázavou se ještě závodilo
v povinných prvcích, kde Ela Mašátová
obsadila výborné 1. místo, Marie Antoňová 2. místo a krásné 5. místo obsadila Hana
Pospíchalová.
16. února se závodilo v Soběslavi. Mezi nejmladšími účastníky se neztratila Beáta Tarasová a Štěpán Šindelář, umístili se na 5. a 10.
místě.
Všem krasobruslařkám a krasobruslařům
i jejich rodičům děkujeme.
Petr Procházka KK Telč

V roce 1932 maturoval na telčské reálce.
V letech 1932 až 1935 absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích s kurzem pro piloty v leteckém učilišti v Prostějově. 28. srpna 1934 jako jeden z prvních občanů Telče
sám pilotoval letadlo. Dále působil v armádě jako pilot. Od roku 1938 se věnoval především meteorologii jako strategické službě
letectví. Do historie města a celého regionu
se zapsal v roce 1946, kdy se jako náčelník
letecké meteorologické služby pro Moravu rozhodným způsobem podílel na dislokování vojenské meteorologické jednotky
do města (na věž kostela sv. Jakuba). Později přispěl i k tomu, že armáda v letech 1952
až 1953 vybudovala na kopci Buzový mezi
Telčí a Kostelní Myslovou vlastní objekt meteorologické stanice. Od roku 1956 se podílel na výstavbě letecké základny v Náměšti
nad Oslavou, kde až do své smrti žil. V roce
1999 obdržel Cenu města Telče, v roce 2009
Záslužný kříž MO ČR III. stupně za zásluhy
o výstavbu a rozvoj vojenské hydrometeorologické služby. František B. Bauer je také autorem pozoruhodné rodopisné práce Po stopách našich předků, která mapuje genealogii
několika rodů telčského regionu. Po roce
1950, pod tlakem proti užívání německých
příjmení u důstojníků, používal příjmení
Bohdan, pod kterým je většinou uváděn v armádních materiálech.
Dílo: Po stopách našich předků, 1940
Literatura: Hydrometeorologická služba
Armády České republiky 1918 – 2009, Miroslav Flajšman, Josef Štekl, MO ČR 2009;
Na vojně v Telči, TL 12/2009 (oz)
/z/

Od 1. března budou
další změny v dopravě
VDV neboli integrovaný dopravní systém
Veřejná doprava Vysočiny – s touto zkratkou se budeme setkávat stále častěji. Hlavní změnou od 1. března je zavedení jednotné přestupní jízdenky a zónově relačního
tarifu. Přehled pravidel cestování s veřejnou dopravou v našem kraji najdete v listárně TL nebo na Informačním centru města Telč na náměstí.
/red/

Zahájení turistické sezóny
na zámku
v sobotu 28. března.
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Představujeme novou posilu Informačního centra MěÚ Telč

Vzpomínáme na 20. století

Eliška Rodová
Jmenuji se Eliška Rodová. Právě jsem dokončila bakalářské studium v oboru Cestovního ruchu. S rodinou jsem vždy hodně
cestovala a poznávala krásy České republiky i zahraničí. Zájem o cestovní ruch mě
zavedl až k této pracovní pozici. A proč
zrovna TIC v Telči? Bydlím v Třešti, avšak
můj otec pochází z Hostětic, tudíž k Telči
a okolí mám velmi blízko. Místním obyvatelům i turistům se budu snažit maximálně
vyjít vstříc.

S léty se mění i podoba naší Telče. Nejinak je tomu i v ulici Svatoanenská. Dnes naproti parkovišti najdeme obchodní středisko s nabídkou různého spotřebního zboží a pobočku České spořitelny. Minulosti už patří, že v těchto místech vedle schodů mířících na Parkán byl
domek, v němž měl klempířství pan Kadeřávek, v sousedství byl další pana Skokana, kde
se nacházela autodílna. Služby těchto známých telčských občanů nesly pečeť vysoké kvality a patřily ke stále vyhledávaným. Jak tehdejší zástavba vypadala, podává snímek z mého
soukromého archivu z r. 1958, kdy tudy procházel prvomájový průvod. V pozadí před vstupem ke hřbitovu sv. Anny lze vidět obchod pana Srba.
Foto: Archiv Jiřího Ptáčka

Svatby 2019

Přehled svateb
v Telči
Pravidelně přinášíme souhrn informací týkajících se svateb v Telči za minulý rok. Data nám
poskytly pracovnice matriky telčské radnice
Renáta Koníčková a Marie Němečková.
Celkový počet svatebních obřadů za rok
2019, které naše pracovnice „odbavily“ je
104. Opět jsme se tedy dostali nad 100 obřadů – hodnotu příslušející daleko větším městům. Dále se nám potvrzuje současný trend
svateb – tedy netradiční a zajímavá místa.
V roce 2019 se v matričním obvodě Telče
svatby konaly na 37 místech (!), mezi kterými
samozřejmě vládne zámek s 25 obřady, následuje obřadní síň na radnici s 22 obřady
a prostory hradu Roštejna si vybralo 11 párů.
Kromě tradičních míst, jako jsou hotely Antoň, U Hraběnky nebo Panský či Vanůvecký
dvůr a louka u kostela sv. Jana Nepomuckého, si snoubenci pro svůj obřad zvolili i další zajímavá místa, jako například bývalou synagogu v Telči, prostory Univerzitního centra
Telč, louku u kaple Panny Marie v Borovné,
penzion Za Vrškem v Krahulčí nebo hostinec
U Nechvátalů ve Vanůvku.
Svůj sňatek v matričním obvodu Telče v loňském roce uzavřelo i jedenáct cizích státních
příslušníků z osmi zemí (Slovenska, USA,
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Všem telčským novomanželům přejeme mnoho štěstí, zdraví a krásný společný život.

Foto: Archiv Kamily Musilové

Ukrajiny, Kypru, Itálie, Izraele, Německa
a Litvy). Nejmladší nevěstě bylo 20 let, ženichovi 22 let. Nejstarší nevěstě bylo 64 let,
ženichovi 65 let. Největší věkový rozdíl mezi
novomanželi byl 23 let.
Zajímavý je i údaj týkající se průměrného věku v době uzavření svazku – u ženichů je průměrný věk 35,33 let a u nevěst 32,86 let.
Vedle 82 občanských obřadů se konalo
i 22 církevních, z toho 21 v kostelích před
duchovním církve římskokatolické a jeden
v hotelu Antoň před duchovním Církve adventistů sedmého dne. Pro církevní obřady
si novomanželé nejčastěji zvolili kostel sv.
Jana Nepomuckého u Krahulčí a kostel sv.
Václava v Kostelní Myslové. Dále „ano“
zaznělo v kostele Zjevení Páně v Panských
Dubenkách, kostele sv. Jana Křtitele v Urbanově a ve třech kostelích v Telči.
Matričnímu úřadu jsou doručována ozná-

mení okresních soudů o rozvodech manželství, které byly v předchozích letech
uzavřeny u zdejšího matričního úřadu.
V roce 2019 přišlo 71 takových oznámení. Z toho bylo 9 rozvodů, kdy měl jeden
z rozvádějících se trvalý pobyt v Telči.
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč
a Univerzitní centrum MU Telč a spolek
Dobová móda Telč srdečně zvou na výstavu
Letem módním světem
Výstavu doplní výtvarné práce žáků Základní školy v Urbanově, studentů GOB
v Telči a ZUŠ v Telči. Výstava bude slavnostně zahájena módní přehlídkou 2. března v 16 hodin v knihovně Univerzitního
centra MU a potrvá do 30. dubna, otevřena bude během provozní doby knihovny.
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„Telčští“ Nezmaři
Skupina Nezmaři vystupuje v našem
městě již řadu let. Zároveň získali zaslouženě Cenu města Telče. To nás přimělo trochu zrekapitulovat jejich působení u nás. Proto zde uvádíme jejich
vyjádření k této významné události
a přejeme jim ještě spoustu koncertů! –
A nejen v Telči.
Dle oficiální facebookové stránky
Nezmaři:
Že jsme v Telči jako doma, to se všeobecně ví. Na posledním vánočním koncertu loňského 27. prosince Medvěd (Milan
Kolář – pozn. redakce) spočítal, že je to
náš 56. oficiální koncert v tomto nám tak
milém městě.
Mimochodem ten termín 27. 12. je vymezen ve smlouvě, kterou jsme uzavřeli
a podepsali kolem páté hodiny ranní v restauraci pana Housera ve Lhotce a která
je tamtéž v nějakém šupleti už asi 25 let
k nahlédnutí.
Medvěd sice puntičkářsky spočítal ty oficiální koncerty, ale nezapočítal ty neoficiální, protože se domnívám, že přes svůj
titul inženýra ekonomie do tolika přece
jen počítat neumí! A tak ono tvrzení, že
jsme v Telči jako doma, má svou váhu.
A přišli na to i telčští radní, a tak jsme obdrželi od pana starosty a jeho suity na vánočním koncertu krásné uznání.
Můžu vás ujistit, že žádného ocenění, kterých se nám za naší kariéru dostalo několik, si nevážíme tolik, jako právě tohoto.
A děkujeme za něj nejen kvůli tomu artefaktu samotnému, ale hlavně kvůli lidem,
kteří na naše koncerty v Telči pravidelně
přicházejí a podle návštěvnosti a reakcí
z publika je to ještě neomrzelo.
My uděláme všechno pro to, aby tenhle
trend vydržel i do budoucna.
Vaši NEZMAŘI

Sběrový kalendář

Telč a Nezmaři – rok 1988

Nezmaři v roce 2019

Foto: archiv Prázdnin v Telči

Foto: FB profil Nezmaři

Chicago v Telči
V sobotu 8. února Orel Telč a klub Prostor
uspořádali po 70 letech v rekonstruované
orlovně ples, na kterém tančilo a výborně
se bavilo více než 270 návštěvníků. Swing
a jazz zněly celý večer v podání kapely Bee
band, skvělé předtančení a taneční workshop zajistila taneční škola Swing Busters
a tematické půlnoční překvapení sehrálo
DrDivadlo. K příjemné atmosféře přispěla

špičková obsluha na baru, v kuchyni a výčepu. Na památku se mohli zájemci nechat
stylově vyfotografovat. Na této akci jsme
poprvé použili nové stoly, které se podařilo
pořídit i díky dárcům, kteří si stůl adoptovali. Výtěžek z plesu bude použit na opravy a provoz orlovny. Těšíme se na další
společné akce.
Jaroslav Kadlec, starosta Orla Telč

Objemný odpad
I. - II.
III.

2. 3.
3. 3.

IV.
4. 3.
V. - VI. 5. 3.

Biologický odpad
I. - II.
III.

16. 3.
17. 3.

IV.
18. 3.
V. - VI. 19. 3.

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
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Policie ČR Telč
informuje
Objasnění případu poškození auta
Policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci osmadvacetileté ženě,
která v Telči poničila zaparkované vozidlo.
Žena je důvodně podezřelá z toho, že v pondělí 13. ledna na ulici Masarykova poškodila
automobil VW Passat tím, že u něj poškrábala
lak na pravé straně. Majiteli vozidla tak způsobila škodu přibližně deset tisíc korun. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném
řízení.
Alkohol za volantem
Policisté v Telči zastavili v pondělí 3. února kolem jedné hodiny odpolední na ulici
Na Korábě osobní automobil Peugeot 206,
který řídil sedmačtyřicetiletý muž. V rámci
silniční kontroly u řidiče provedli dechovou
zkoušku s hodnotou 1,12 promile alkoholu.
Opakovaná zkouška vykazovala obdobnou
hodnotu. Policisté muži na místě zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Řidič je
podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky, za který mu hrozí až
jeden rok odnětí svobody.
Poškození vozidla
Policisté pátrají po pachateli, který poškodil v Telči zaparkované vozidlo a majiteli tak
způsobil předběžně vyčíslenou škodu osm
tisíc korun. Ke spáchání činu došlo v době
od pondělního rána 10. února do středečního
dopoledne. Vozidlo VW Passat stojící u domu na ulici Furchova pachatel poškrábal vrypy do laku na blatnících a dveřích. Místo činu
policisté ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Po pachateli policisté
pátrají.
Krádež kamenných koryt
Policisté prověřují případ krádeže kamenných
koryt v obci Strachoňovice. V době od poloviny ledna do čtvrtka 6. února vnikl pachatel
do objektu chléva a odcizil dvě kamenná koryta. Majiteli vznikla škoda přibližně za dvacet tisíc korun. Policisté provedli v lokalitě šetření, místo činu ohledali a zadokumentovali.
Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Případ policisté prověřují a po pachateli pátrají.
npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení

Hasičské zprávy
Od 8. ledna do 13. února 2020 zasahovala
jednotka Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, stanice Telč u třiatřiceti událostí.
Do 10. února jednotka provedla šest zásahů
na dopravní nehody, kdy u obce Olšany došlo
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k přelomení sloupu elektrického vedení, u obce Hladov jednotka řešila dopravní nehodu
kamionu s následným odstraněním uniklých
provozních kapalin, dopravní nehodu dodávky u Horní Myslové a za Telčí směr Žatec
a do třetice dodávky a osobního automobilu
za Novou Říší. Dvakrát byla povolána na požár větví do lesa, a to do obce Bohuslavice
a do obce Doupě. Na Štěpnickém rybníku
bylo 3. února provedeno prověřovací cvičení naší jednotky na záchranu probořené osoby na zamrzlé hladině. Z technických zásahů prováděli hasiči záchranu kočky ze stromu
v Telči, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení v Telči, transport pacienta
v Žatci a odstranění padlých stromů z komunikace 4. února v obcích Mrákotín, Olší, Urbanov a v Zadním Vydří. Zejména padlé stromy odstraňovali hasiči také při orkánu Sabina
ve dnech 10. až 12. února, kdy telčští hasiči
zasahovali osmkrát v pondělí 10. února, čtyřikrát v úterý 11. února a dvakrát ve středu 12.
února. V těchto dnech zasahovali na Telčsku
kromě naší jednotky i hasiči z Mrákotína, Nové Říše, Staré Říše, Telče, Počátek, Želetavy
a Horních Dubenek a řešili dohromady šestatřicet událostí
npor. Jiří Fišara,
velitel stanice Telč

Policie ČR varuje

Pozor na falešné emaily
V poslední době se napříč celým Krajem Vysočina objevují případy počítačové trestné
činnosti, které spočívají v zasílání fiktivních
mailů a faktur firmám, vyzývajících je k uhrazení nemalých finančních částek. Kriminalisté proto vyzývají k velké obezřetnosti při provádění bezhotovostních plateb směřujících
mimo firmu nebo společnost.
Jeden z takových případů řeší také pelhřimovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality. Pachatel se dopustil podvodu prostřednictvím emailové komunikace.
Na adresu ekonomického oddělení společnosti na Pelhřimovsku zaslal email, v němž
byl uvedený pokyn k provedení platby pro jinou firmu, a to s důrazem, že platba musí být
provedena v co nejkratší době. Tento email
přišel z emailové adresy, která byla totožná
jako adresa ředitele společnosti. Na první pohled tak nebylo možné zaznamenat skutečnost, že pod touto adresou komunikuje někdo jiný. Vzápětí přišel ze stejné adresy další
email, ve kterém byly uvedeny platební podmínky k provedení platby přesahující částku
padesáti tisíc korun. Opět zde pachatel vystupující pod adresou ředitele společnosti zdůraznil, že platba musí být provedena ještě tentýž den. Vzhledem k tomu, že v danou chvíli
nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl pod
emailovou adresou vystupovat někdo jiný,

platba byla ze strany společnosti provedena.
V odpoledních hodinách přišel ze stejné adresy další email s požadavkem k provedení platby částky kolem sta tisíce korun se stejnými
platebními podmínkami. Mezitím vyšlo najevo, že ředitel společnosti žádný pokyn k provedení platby nedal a jedná se o podvod. Další
platbu tak již podvodník neobdržel a jednatel
společnosti vše oznámil na policii.
souvislosti s těmito případy důrazně apelujeme na občany, a zejména na majitele a zaměstnance různých firem či jiných institucí
a společností, aby byli velmi obezřetní při zadávání bezhotovostních plateb. Za emailovou
korespondencí může stát úplně někdo jiný,
než skutečný majitel emailové adresy, ze které vám na první pohled byla pošta doručena.
Ze strany majitelů či osob pověřených vedením podniku je vhodné nastavit si určitá
pravidla pro provádění bezhotovostního platebního styku, důkladně proškolit své zaměstnance a učinit taková opatření, která zabrání
podvodníkům se obohatit o peníze společnosti. Velmi důležitý je osobní kontakt a důkladná informovanost mezi jednotlivými články
společnosti. Například pravidlo, že každou
platbu musí odpovědná osoba provést až
po osobní konzultaci s nadřízeným, vám může finanční prostředky zachránit.
Také občané, kteří například obdrží email
z adresy vypadající stejně jako adresa jeho
známého s žádostí o půjčku nebo finanční
výpomoc a převodu peněz na bankovní účet,
musí být obzvláště obezřetní a nejlépe osobně nebo telefonicky kontaktovat osobu, která
údajně tuto žádost zaslala.
nprap. Martin Hron,
vrchní inspektor

Nezaměstnanost v lednu
ČR
leden 3,1 %, prosinec 2,9 %
(listopad 2,6 %, říjen 2,6 %, září 2,7 %)
Kraj Vysočina
leden 2,9 %, prosinec 2,7 %
(listopad 2,3 %, říjen 2,3 %, září 2,4 %)
Správní obvod Telče
leden 4,9 %, prosinec 4,4 %
(listopad 2,6 %, říjen 2,6 %, září 2,8 %)
Telč
leden 4,6 %, prosinec 4,1 %
(listopad 2,6 %, říjen 2,6 %, září 2,7 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5 % hranicí
na konci ledna: Černíč (5,1), Hostětice
(9,4), Kostelní Myslová (9,5), Mrákotín
(9,9), Mysletice (5,7), Olší (6,3), Ořechov
(6,8), Radkov (6,0), Rozseč (7,8), Řásná
(8,5), Řídelov (8,8), Strachoňovice (5,2),
Vanov (7,1), Vystrčenovice (7,4), Zadní Vydří (6,7), Žatec (9,1)
Zdroj: Statistiky ÚP
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Šité obrázky z plsti vytvořili žáci výtvarného oboru ZUŠ
ze třídy Lenky Bláhové

TL 3/2020

Nataša Dorotková (10 let)

Patrik Svoboda (11 let)

Eliška Jaklová (11 let)

Hana Fajtová (11 let)
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Z rekonstrukce DDM:
práce jsou v plném proudu

OMLUVA: V minulém čísle jsme nesprávně uvedli popisek k této fotce jako „kultivace louky“. Správné označení je „čištění holin
a likvidace po těžbě“.

Rekonstrukce schodiště…

Foto: Pavel Boček

Nový vstup do podzemí…

Foto: Pavel Boček

Bouře Sabina vs. vlaková zastávka „Telč Foto: Hasiči Telč
Staré Město“.

Sabina však škodila i jinde. Například
u Řásné.
Foto: Hasiči Telč

LUKÁŠ JE PRVNÍ. 19. února přijali na radnici starosta Roman Fabeš a místostarosta Pavel
Foto: Ilona Jeníčková
Komín první miminko letošního roku Lukáše Petrů s rodiči.

Masopust v pátek 21. února. Tentokrát v režii učitelů a studentů telčského gymnázia a dětí ze základních a mateřských škol se vydařil.
Děkujeme všem zúčastněným! Více v příštím čísle TL.
Foto: Ilona Jeníčková
str. 12

TL 3/2020

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 3/2020										

List MAS Telčsko (104)

Lidé mikroregionu

Jednou bych se chtěla stát trenérkou,
přeje si krasobruslařka Kristýna Štanclová
Přestože začala později než ostatní krasobruslařky, podařilo se dvanáctileté Kristýně
Štanclové náskok ostatních dohnat. V lednu se jako nejlepší z Kraje Vysočina účastnila Olympiády dětí a mládeže, kde skončila sedmnáctá. Mladá olympionička prozradí,
co všechno náročný sport obnáší a že nejtěžší
zdaleka nemusí být jen pády na tvrdý led.
Kolik ti bylo, když jsi poprvé stála na bruslích? Pamatuješ si na to?
Úplně poprvé jsem na nich stála v šesti letech
na veřejném bruslení, když jsem se pokoušela naučit se bruslit. S výukou krasobruslení
jsem pak začala v necelých deseti letech. Velmi dobře si vybavuji oba momenty.
Co tě přivedlo zrovna k tomuto sportu?
Ani nevím, ale ráda zkouším nové věci,
a když jsem zjistila, že se v Telči otevřel krasobruslařský klub, chtěla jsem to vyzkoušet. První rok mi to maminka nechtěla dovolit hlavně z časových důvodů, chodila jsem
na malířský kroužek, do sboru a na gymnastiku. Další rok jsem ale pořád toužila po krasobruslení, a tak jsme to vyzkoušeli.
Kolik času věnuješ tréninku?
V mém věku bych měla trávit alespoň devět
hodin týdně na ledě, ve vrcholových střediscích by to bylo až třináct hodin. Takové možnosti ale nemám, náš klub má tréninky čtyřikrát týdně, a tak chodím ještě na veřejné
bruslení. Někdy také mívám soukromé tréninky a dojíždím do Bratislavy za ruským trenérem Vladimirem Dvojnikovem, se kterým
jsem vloni byla třikrát na soustředění.
Ke krasobruslení patří i balet nebo gymnastika. Baví tě i tyto disciplíny nebo vedou brusle?
Dvakrát týdně navštěvuji taneční hodiny
v třešťské základní umělecké škole. Na gymnastiku jsem chodila čtyři roky a bavila mě,
ale teď, když dojíždím na tréninky do Náměště nad Oslavou, už ji časově nestíhám.
Nejvíc mě ale stejně baví bruslení.
Co všechno tedy tvůj trénink zahrnuje?
Ledu vždy předchází pravidelná rozcvička,
rotace skoků na suchu a protahování. Na ledě cvičíme skluz, piruety a skoky. Těm věnujeme nejvíc času. Poté se musíme vyběhat
a protáhnout. Doma pak skáču rotace a přes
švihadlo. K tréninku patří také fyzioterapie.
TL 3/2020

Stíháš se věnovat i nějakým dalším aktivitám kromě školy a bruslení? Jaké jsou tvé
další koníčky?
Přiznám se, že jinak už toho moc nestíhám.
Třikrát za týden jezdím na trénink rovnou ze
školy a vracím se večer. Dvakrát za týden dojíždím na balet a v neděli dopoledne také trénuji. Závody většinou zaberou celý den.
Nyní trénuješ v Náměšti nad Oslavou, z jakého důvodu jsi nezůstala v Telči?
Po první sezóně strávené v Telči jsem se
o prázdninách poprvé účastnila letního soustředění. Tam jsem poznala, co obnáší výkonnostní krasobruslení. Děti většinou začínají kolem šesti let a v mém věku už toho
uměli spoustu. Já jsem začala pozdě a v deseti letech jsem byla teprve na začátku. Proto
jsme začali hledat možnosti, jak bych mohla
vše dohnat a bruslit intenzivněji.
Bruslíš jen sólově nebo i s partnerem či
v různých sestavách?
Bruslím pouze sólově a zatím to nechci měnit.
Co je podle tebe na krasobruslení nejnáročnější?
Velmi obtížná je technika skoků a jízda v hranách, v krasobruslení je klíčové jezdit v obloucích ve vnější nebo vnitřní hraně. Náročná
je i psychická stránka, mít trpělivost a když
vše nejde hned, zvednout se a znovu a znovu
zkoušet. I navzdory pádům.
Říká se, že jde o velmi bolestivý sport, jak
to vnímáš ty?
Pády samozřejmě bolí, ale tělo si na bolest
časem zvykne a tolik ji nevnímá. Žádný úraz
se mi naštěstí nestal.
Jaké jsou zatím tvé největší úspěchy?
Za svůj největší úspěch považuji nominaci
na Olympiádu dětí a mládeže.
Účastnila ses jí letos v lednu, jaký to byl zážitek?
Bylo to skvělé, úžasná zkušenost. Na počátku této sezóny jsem si ani nepředstavovala,
že by se něco takového mohlo stát. Na olympiádu směli za kraj v dané kategorii jet pouze dvě nejlepší dívky podle aktuálního žebříčku v Českém poháru. Podmínkou pro účast
v poháru je splnění příslušných výkonnostních testů. Já jsem žádné testy neměla, protože podle původního plánu jsem měla jezdit

v nižších závodech Českého krasobruslařského svazu. Přes léto jsem se ale hodně zlepšila a trenér v září rozhodl, že si narychlo zkusím splnit testy a jezdit Český pohár. Vše
jsem zvládla, přestože na trénink nové jízdy
byl pouze měsíc a půl. Do uzavření nominace
jsem stihla odjet alespoň dva závody, které se
nakonec vydařily tak dobře, že jsem z kraje
postupovala z nejlepšího místa.
Jaký je tvůj největší krasobruslařský sen?
Chtěla bych se dostat do české reprezentace.
Máš v krasobruslení nějaký vzor?
Mým vzorem je Ruska Evgenia Medvedeva, která na ledě umí ztvárnit krásné příběhy.
Jednou bych to také chtěla umět.
Jakým směrem se chceš vydat, až budeš
dospělá? Vidíš svou budoucnost u krasobruslení?
Ráda bych se stala trenérkou. Mým cílem je
učit děti a předávat své dovednosti dál.
Marie Majdičová

Zdroj: Archiv Kristýny Štanclové
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Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Jihlava v Telči
Ráda bych vás, čtenáře, seznámila s Charitní
pečovatelskou službou a s novinkami, které
přišly s rokem 2020.
Posláním Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Jihlava je usnadnit život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním
z Telče a blízkého okolí, kteří z důvodu věku,
chronického onemocnění a zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby; podporovat jejich důstojný život zajištěním bezpečné
odborné pečovatelské služby ve vymezeném
čase, s ohledem na soběstačnost uživatelů
a možnosti služby.
V současné době má pečovatelská služba přes
80 uživatelů, v bytech obyvatel Domu s pečovatelskou službou, v Telči, Mrákotíně, Krahulčí, Zvolenovicích, Borovné, na Dobré Vodě, v Častkovicích a ve Vanůvku. Za dobu své
novodobé historie služba obsloužila přes dva
tisíce lidí.
Od ledna jsme rozšířili provozní dobu služby. Nyní jsme klientům k dispozici každý
den od 7 do 19 hodin. Odpolední, víkendová
a sváteční služba je zajišťována jednou pečovatelkou a je určena pro osamělé seniory; ne-

bo pro ty, kde z vážných důvodů nemůže pomoci rodina.
V tomto čase poskytujeme pouze nutnou péči související se zajištěním základní životních potřeb, jako například pomoc a podporu
při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání
a svlékání, pomoc při úkonech osobní hygieny, přípravu a podání jídla.
Ostatní úkony, například nákupy, praní, pochůzky, doprovod, úklid domácnosti a jiné,
budeme nadále poskytovat jen v běžné době,
to je v pondělí až pátek od 7 hodin do 15.30.
Vám nebo vašim blízkým můžeme pomoci
například s přípravou a podáváním jídla a pití, s oblékáním, při osobní hygieně, s praním
prádla, se zajištěním oběda, úklidu, nákupů,
s obstaráním pochůzek, s donáškou léků, s vyřízením příspěvků a dávek a s dalším sociálním poradenstvím.
Obecně řečeno pečovatelská služba by měla pomoci lidem zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí, měla by jim pomoci
s tím, co už sami nezvládnou, a naopak nechat
je dělat všechno to, co zvládnou. Měla by jim
vycházet vstříc, respektovat jejich zvyklosti,

způsob života, jejich domácnost a jejich přání.
Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu,
cena hodiny péče je 130 Kč. Celý úhradovník je k dispozici na webových stránkách Oblastní charity Jihlava - www.jihlava.charita.cz.
Na úhradu služeb je určen především příspěvek na péči, který v případě potřeby pomůžeme vyřídit.
V prosinci loňského roku nám odešly do důchodu dvě velice cenné síly, vedoucí služby
Irena Pejšová a pečovatelka Helena Novoveská, nositelka ocenění Pečovatelka roku
2018. Obě daly pečovatelské službě velký
kus srdce a svého života. Děkujeme jim! Často na ně v dobrém vzpomínáme! Snažíme se,
aby služba i nadále dobře fungovala, a doufáme, že se nám to daří.
Pokud máte pocit, že pečovatelskou službu potřebujete, obraťte se na nás telefonicky,
osobně nebo e-mailem, domluvíme si schůzku v kanceláři Domu s pečovatelskou službou, nebo u vás doma a povíme si všechno
potřebné.
Eva Rosová, vedoucí služby, Tel: 736 523 657,
e-mail: eva.rosova@jihlava.charita.cz

Charitní záchranná síť funguje v Telči
a přilehlém regionu jeden rok
Od ledna 2019 začala svoji činnost v Telči
a okolí Charitní záchranná síť při Oblastní
charitě Jihlava. Pomáhá lidem, jimž není dostupná žádná jiná forma pomoci.
Na začátku roku jsme prováděli takzvanou
depistáž, kdy jsme vyhledávali lidi v nouzových a nepříznivých životních situacích, sociálně znevýhodněné a další potenciální klienty, které bychom mohli podpořit v řešení
jejich potíží. Díky pomoci pracovníků sociálního odboru Městského úřadu Telč, Úřadu
práce Telč, obcí, spolupracujících organizací,

a občanů, kteří s naším projektem sympatizují, jsme navázali kontakt s 69 potřebnými
v obtížných životních situacích. Z toho jsme
52 lidem poskytli krátkodobou podporu a 17
lidem pomáháme dlouhodobě.
Naším cílem je pomoci lidem, pro které není
dostupná žádná jiná forma pomoci. V mnoha
případech se jedná o zprostředkování návazné služby, kdy je nutné překonat bariéry zabraňující využití už existujících služeb. Nabízíme
pomoc právníka a psychoterapeutky. Poskytujeme materiální pomoc – potraviny, hygienické

potřeby, ošacení a pomáháme se zprostředkováním vybavení domácnosti (kamna, pračka,
sporák, drobné domácí vybavení apod.) V případě zájmu poskytneme i duchovní pomoc
ve spolupráci s duchovním. Pracujeme v terénu, za klienty dojíždíme do jejich domácností,
snažíme se je podporovat v jejich samostatnosti, aby si dokázali co nejvíce pomoci sami nebo
za podpory jejich přirozeného prostředí. Veškeré formy naší práce jsou zdarma.
Naším hlavním cílem je nabídnout pomoc
každému, kdo by se ocitnul na okraji společnosti nebo prostě zůstal sám na světě.
Tímto chceme velmi poděkovat všem, kteří
nám v tomto úsilí pomáhají, jak praktickou
pomocí, tak darováním potřebných věcí.
Jan Vraspír
Kontakt:
Jan Vraspír, DiS
Telefon: 731 686 943
e-mail: jan.vraspir@jihlava.charita.cz
Ida Mitisková
Telefon: 731 697 664
e-mail: ida.mitiskova@jihlava.charita.cz
Odborný garant:
Mgr. Martina Hynková
Telefon: 734 170 703
e-mail: martina.hynkova@jihlava.charita.cz
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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

Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC,
přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích
souprav, matrací. Tel. 721 123 595.
• Koupím staré OBRAZY různých motivů a stáří (krajiny, portréty, akty, mořské a lovecké výjevy) a jiné zajímavé obrazy i poškozené a bez autora. Mám zájem i o hutní sklo Telčskou keramiku. Koupím i různé dekorační STAROŽITNOSTI
porcelán hodiny sochy a sošky z různých materiálů, hudební nástroje housle violoncello kontrabas, lovecké paroží dalekohled zbraně i znehodnocené, dále různé šperky z českých
granátů brilianty i bižuterii. Koupím i celou pozůstalost. Platba výhradně v hotovosti rychlé a solidní jednání. Tel. kontakt
704787323
• Prodám 2 elektrokola, málo jetá (jedno ještě v záruce). Původní cena 25 000, nyní 15 000. Tel. 774 236 400.

Za jazykovou
a obsahovou stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavatelé.
str. 16
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Líbí se mi, že se na Vysočinu lidé rádi vrací, říká cestovatel Zibura
Na konci ledna se do Telče už podruhé vrátil
poutník a spisovatel, sedmadvacetiletý Ladislav Zibura. Tentokrát přijel vyprávět o svých
cestách po Arménii a Gruzii. Zaplněný sál
Panského dvora se co chvíli otřásal smíchem,
když blonďatý rošťák, jak se sám sebe Zibura
tituluje, popisoval své příhody ze stopování či
noclehů u místních. Stejně tak, jako poznávání cizích zemí, má rád i Česko, o kterém jsme
si chvilku popovídali.
V Telči přednášíte už podruhé, co se vám
v souvislosti s městem vybaví?
Vysočina, památka UNESCO, krásné náměstí a soutěž Zlatá včela. Díky přednáškám hodně cestuji po republice a naši zemi tak celkem
důvěrně znám. Je málo míst, kde jsem nebyl.
V Telči mě teď hodně zaujal Panský dvůr
s novou restaurací.
A co Vysočina? Jaký k ní máte vztah?
Vysočina je pro mě velmi specifický region,
který jakoby do Česka vůbec nezapadal. Lidé
jsou zde hodně zadumaní, ale v tom nejlepším slova smyslu. Je to rázovitá oblast, kde
se ještě stále trochu žije v souladu s přírodu.
Líbí se mi, jaký vztah ke kraji mají lidé, kteří
odtud pochází. Přestože je to tady trochu složitější s prací, lidé se sem rádi vrací.
Díky přednáškám navštívíte celou řadu
měst, přemýšlel jste někdy o tom, že byste
podnikl nějakou túru právě po České republice?
Na to myslím od úplného začátku. Vždy jsem
měl v plánu, že poslední knížka, kterou napíšu, bude o Česku. O této cestě přemýšlím
už velmi dlouho, ale paradoxně jsem měl
vždy pocit, že nejsem dost připravený. Stejně
dobře jako Česko znám já, jej znají i čtenáři, proto je těžké téma dobře zpracovat. Navíc poté, co se vrátím třeba z Arménie, vy-

beru pár zajímavostí a napíšu o nich, ale
u nás se mi zdá zajímavé snad úplně všechno. Rád bych zmapoval velké historické příběhy, o kterých se moc nemluví, události spojené s odsunem Němců, odbojem nebo církví
a komunismem. Například relikviář svatého Maura má tak úžasný příběh, že by vydal
na hollywoodský film.

Když mluvíme o Česku, procestoval jste
spoustu zemí a poznal mnoho národností,
v čem se Češi od ostatních odlišují?
Líbí se mi, že Čechům není nic svaté, humor tady nemá hranice. Zdejší lidé také mají
dobře vyvinutý určitý smysl pro nesmysl, jistou recesi. Existují u nás například komínáři,
lidé, kteří systematicky zdolávají tovární komíny. Podle nich je to možné pouze tady, jinde pro tuhle zábavu policie nemá pochopení. Také si myslím, že Češi jsou velmi uctiví
a stydliví. Když český člověk naváže vztah
a někoho si pozve k sobě domů, myslí to vážně, a ne jako pouhou zdvořilostní frázi.

Zima už asi nepřijde

Na svých cestách jste často přespával
u místních, vzali by i Češi domů cizince?
Pohostinnost je výrazná hlavně v chudých
zemích. Lidé tam mají více času, jsou rádi
za zpestření běžného dne a sami nikdy neví, kdy budou pomoc potřebovat. V Evropě
je ale situace trochu jiná. Pohostinnost je spíš
výsledkem okolností, ale je milá a moc rád
ji přijímám. Abych se svým hostitelům nějak
odvděčil a měl čisté svědomí, posílám peníze
na charitu. Občas když u někoho spím a vím,
že je opravdu chudý, schovám u něj peníze
tak, aby si myslel, že je tam zapomněl sám.
Jaká místa budete objevovat letos?
Chystám se opět vyrazit na pouť do Santiaga
de Compostela. Rodičům bych pak chtěl ukázat Náhorní Karabach a možná ještě podniknu nějaký menší výlet. Čím dál víc jsem ale
rád doma, je mi to tady hodně blízké a rád trávím čas se svými kamarády a slečnou. Cestovat jsem většinou vydržel nejvýše tři měsíce
v kuse, ale to už jsem se těšil domů a stýskalo
se mi, což je vlastně dobře, protože to znamená, že se má člověk kam vracet.
Co vás baví víc? Cestovat, nebo o tom pak
vyprávět?
Jde o zcela odlišné disciplíny. Cestoval bych,
i kdybych o tom pak nemluvil. Koneckonců jsem cestoval od osmnácti do třiadvaceti, aniž bych o tom komukoliv vyprávěl. Náhodou se to pak stalo mým povoláním. Mám
rád oboje a těší mě, že se to navzájem podpoří. Když cestuji s vědomím, že o tom pak budu vyprávět, vede mě to k tomu, abych říkal
spíš ano než ne. Zároveň mě těší, že na přednášky chodí hodně starších lidí, kteří neměli
možnost cestovat a dnes už si třeba kvůli jazykům netroufají. Jsem rád, že jim to mohu
zprostředkovat.
Marie Majdičová
Denní teplotní maxima a minima a srážky
naměřené na meteostanici telčské radnice:

od 18. 1. 2020 do 18. 2. 2020.

Leden v číslech
Průměrná teplota: 		
Průměrný tlak: 		
Srážky: 			
Max. teplota: 		
			
Min. teplota: 		
			
Max. rychlost větru:

-0,8°C
1027 hPa
10,2 mm
10,7°C,
31. 1. v 15:49
-8,1°C,
22. 1. v 8:29
36,8 km/h, 4. 1.

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.
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Sport

Tři mušketýři z Telče na Dakaru

Hokej

Pravidelně přinášíme rozhovor s našimi
známými telčskými mechaniky z Dakaru –
Martinem Šmachem, Janem Doležalem
a Petrem Novákem. Jako každý rok zažili
v týmu Martina Prokopa velké dobrodružství a přišli nám o něm vykládat. Necháme stranou výsledky a spíše se zaměříme
na každodenní starosti na této světoznámé rally…
Letos se jelo v Saudské Arábii, jaké to
tam bylo?
Saudská Arábie je zvláštní a specifická země, takže i svým způsobem zajímavá, ale

Pomáhají si týmy mezi sebou?
Ano, toto je někdy vidět, jak na trati, tak
i v bivaku. Když někdo přijde, že potřebuje nějaký díl nebo materiál, a vy ho máte
a můžete tu věc postrádat, tak pomůžete.
Se spoustou lidí z cizích týmů se už dobře
známe, tak si občas vypomůžeme.
Jak je to při závodech s hygienou? Může
si závodník při etapě dovolit odskočit?
Od pořadatele jsou v každém bivaku toalety a sprchy. Záchody využíváme, ale sprchy máme naše. Na boky našich dvou kamionu připneme plenty a připojíme hadici

Dakar v Jižní Americe v nás zanechal více
zážitků a emocí. Ale i na tento Dakar budeme vzpomínat.
Máte nějaké veselé zážitky s místními?
S místními obyvateli veselé zážitky nemáme, tento druh sportu jim zatím nic neříká, ale v rámci možností si s nimi můžete popovídat a dozvíte se třeba, odkud
jsou, co dělají a tak dále. Jsou ale vstřícní
a ochotní.
Jakou měl váš speciál spotřebu paliva
a gum?
Náš závodní speciál Ford Raptor má motor
Fordu Mustang 5l 8válec. Jeho spotřeba se
pohybuje mezi 50 až 100 litry na 100 kilometrů. Podle stylu jízdy a obtížnosti terénu. Pneumatiky jsou individuální, protože jeden den uděláte tři defekty a další
den přijedou s pneu, které můžete použít
do další etapy.

se sprškou s malou spotřebou vody. Když
nefouká studený vítr, tak se to dá zvládnout, jinak je to otužování. Jezdci jedoucí o vítězství nebo o umístění v top 15 si
to nemůžou moc dovolit, ale když člověk
musí, tak se nedá nic dělat. Někteří omezují konzumaci vody a těžkého jídla na minimum.
A co jídlo? Jak to tam bylo zajištěné?
Dělají se pauzy na oběd?
U pořadatele máme zaplacené kompletní
stravování. Jenže náš šéf chce, abychom
jedli kvalitně, tak s sebou vozíme svého
šikovného kuchaře Libora. Takže od pořadatele využíváme jen snídaně kvůli brzkému odjezdu z bivaků. A když jsou naše
přejezdy delší než 500 kilometrů, tak nafasujeme balíčky s různými pochutinami
k obědu.
Petr Mach

Krajská soutěž mužů Vysočiny
Tabulka v době uzávěrky TL
1. Telč
16 105:51
2. Polička
17 90:79
3. Zastávka u Brna
16 80:74
4. Velké Meziříčí B
17 63:70
5. Náměšť nad Oslavou 16 83:66
6. Bystřice n. P.
16 73:72
7. Velká Bíteš B
16 32:114

38
33
28
26
23
23
0

Stolní tenis

Krajský přebor I. Třídy
1. Havlíčkův Brod B
16
2. Telč A
16
3. Světlá A
16
4. Chotěboř B
16
5. Žďár nad Sázavou B 16
6. Humpolec A
16
7. Nížkov A
16
8. Jihlava B
16
9. Nové Dvory A
16
10. Lhotky A
16
11. Chmelná B
16
12. Nové Město na M. A 16

132:106 38
143:106 36
146:108 36
136:105 36
130:102 34
131:107 31
123:132 29
112:128 27
113:146 25
111:131 22
97:146 20
91:148 19

Florbal v březnu
Sobota 28. 3. – Liga Vysočiny přípravek
– SH Hradecká Telč
Začátek turnaje v 9.15 – 13.00 hod - účast
10 mužstev - hra 3+1 na dvou hřištích,
účast mužstev - FBŠ Jihlava, PSKC Okříšky, Spartak Pelhřimov, Florbal Telč, TJ
Centropen Dačice, SK Jihlava.
Přijďte povzbudit naše nejmladší mužstvo
(narozeni 2011 a mladší) je připraven bohatý sportovní program.
Jaroslav Novák

Trénují na novém
„Zimní přípravu na jarní část fotbalové
I. A třídy jsme zahájili v půlce ledna. Pokud
to jde, trénujeme v cyklu úterý, pátek a neděle. Letošní přípravu nám výrazně usnadňuje
nový areál v Hradecké ulici s umělou trávou,
kde můžeme prakticky celou zimu trénovat
s balónem,“ shrnul trenér Jiří Nerad s tím, že
na nové hřiště se těšilo celé mužstvo a všichni si váží možnosti na něm trénovat. Zároveň
ale dodává, že několik tréninků museli zrušit
kvůli neodklizenému sněhu, letošní mírná zima jim tak spíš hrála do karet. „Do jarní části
sezóny však půjdeme s pokorou, protože víme, že samotná zimní příprava na umělé trávě nemusí nic znamenat,“ dodal Nerad.
Marie Majdičová
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Kulturní kalendář

Divadla

1. 3.
14.30
sokolovna
Karneval pro děti
Sokol Telč zve děti na odpoledne plné her,
soutěží a loutkovou pohádku.

6. 3.
19.00
orlovna
Dokonalá svatba
Orel jednota Telč ve spolupráci s divadelním spolkem při N.K.N. Jemnice uvedou
komedii Robina Hawdona. Vstupné dobrovolné (doporučené 100 Kč). Bar s občerstvením otevřený od 18.30. Výtěžek z baru
bude použit na opravy orlovny.

8. 3.
14.00
orlovna
Deskohrátky v orlovně
Odpoledne s deskovými hrami. Vyberte
si z několika desítek her, vhodné pro děti
i dospělé. Pořádá Jednota Orel Telč a Salesiánské hnutí mládeže.

7. 3.
19.00
Panský dvůr
Láska, sex a finanční úřad
Divadelní spolek VOJAN Studená se rozhodl podpořit Sdílení uvedením komedie
Williama Van Zandta a Jane Milmorové.
Vstupné dobrovolné.

14. 3. 16.00
Pivovar Trojan Telč
Pivovarský den
Narážení Josefovské dvanáctky, hudba,
občerstvení, pivní soutěže, pivo.
www.pivovar-trojan.cz

Telčské divadlení

Akce

21. 3. 9.00 - 12.00
sál hotelu Antoň
Jarní telčský bazárek dětského ošacení,
hraček a potřeb pro děti
21. 3. 9.00 - 14.00
Den otevřených dveří na Meteorologické stanici Kostelní Myslová
Zahájení jednotlivých exkurzí vždy 5 minut po celé hodině, poslední ve 13.05 hodin. Akce se koná při příležitosti Světového meteorologického dne.
29. 3.
od 14 hodin
sad U Punčošky
Vynášení Morany a vítání jara
ul. Batelovská
pořádá lesní klub Na Větvi, z. s.
4. 4.
13.30
náměstí
Vítání svátků jara
Zahájení jarní sezóny s místními horáckými folklorními soubory Kvíteček, Kvítek
a Podjavořičan a Krahuláčkem z Krahulčí.
Více na str. 6
4. 4.
10.00 – 17.00
zámek
Velikonoční jarmark Sdílení
Po celý den budou na nádvoří zámku připraveny tvořivé dílny pro děti, nabídka
a prodej rukodělných výrobků, občerstvení. Celodenní sbírka na podporu mobilního
hospice.
Více na str. 6
Město Telč a Státní zámek v Telči zvou
na Zahájení turistické sezóny v Telči
pro občany a podnikatele v cestovním
ruchu. Konference se koná v úterý 24.
března v 16.00 hod. v Konírně zámku.
Jste srdečně zváni!
TL 3/2020

22. 3. 14.00
sál Univerzitního centra
Lucerna
Pohádková hra. Fakultní divadelní společnost Právnické fakulty MU / Autor: Alois Jirásek, 60 minut, vstupné dobrovolné.

Koncerty

2. 3.
19.00
NPÚ (Lannerův dům)
Trio Českého rozhlasu
Lukáš Pavlíček – hoboj, Lukáš Dittrich –
klarinet, Libor Soukal – fagot
Na programu jsou skladby Beethovena, Smetany, Dvořáka, Martinů, Janáčka
a dalších skladatelů.
6. 3.
19.00
sál ZUŠ
Koncert absolventek českobudějovické
konzervatoře Terezy Svobodové a Anny
Voborové
20. 3. 19.00
sál ZUŠ
Dora Hájková - violoncello a Matouš
Zukal - klavír
Umělci z Listiny mladých umělců ČHS.
23. a 24. 3.
17.00 - 19.00 sál ZUŠ
Beseda, workshop a koncert Ondry Kozáka
ZUŠ Telč vás zve na besedu, workshop
a koncert multiinstrumentalisty Ondry Kozáka se zaměřením na housle (pondělí 23.
3.) a na kytaru (úterý 24. 3.).
27. 3. 17.00
Dům s pečovat. službou
Čaj o páté
Pořádá akordeonové oddělení ZUŠ Telč
a ZUŠ Třešť.
2. 4.
17.30
sál ZUŠ
Společný koncert žáků ZUŠ Telč a ZUŠ
Dačice
3. 4.
18.00
sál ZUŠ
Kytarový koncert Jolany Novotné

5. 4.
14.00
orlovna
Setkání pěveckých sborů
Pořádá Pěvecký sbor Smetana Telč.

Přednášky

10. 3. 18.00
Univerzitní centrum
3D modely bývalé jezuitské koleje a kostela Jména Ježíš v Telči
Přednáší Ing. Mgr. Ondřej Hnilica,
Ph.D. a Ing. Ivan Klíma.
13. 3. 18.00
orlovna
Křesťané v Iráku
Orel Jednota Telč zve na cestopisnou besedu a videoprojekci s Janem Bartoškem. Vstupné dobrovolné, výtěžek půjde
na opravu orlovny.
18. 3. 17.30
Knihovna UCT
Středeční psychologie s Janou
„Deprese je černý pes, který Tě zalehne“
Cyklus měsíčních přednášek pro širokou
veřejnost s Mgr. Janou Kindlovou.
20. 3. 17.00
Dům Beneše Optáta
(nám. Zachariáše z Hradce 21)
Putování Ukrajinou
Historická společnost VERITAS zve na
přednášku Jana Svobody s besedou a promítáním v rámci cyklu „Letem širým světem.“
20. 3. 18.30
orlovna
Lesk a bída Indie
Orel Jednota Telč vás zve na projekci a besedu Marie Gregorové.
23. 3. 17.00
Knihovna UCT
Uruquay, perla Latinské Ameriky
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč, Muzejní spolek v Telči a Univerzitní centrum zvou
na přednášku Mgr. Michala Zourka, Ph.D.

Výstavy

2. - 31. 3.
vstupní síň radnice
České večerníčky očima dětí
Děti malovaly, tvořily a vyráběly na téma oblíbených pohádek. Vernisáž výstavy
v pondělí 2. 3. v 10.00 hod. s doprovodným programem dětí z MŠ Telč.
Více na str. 21
2. 3. - 30. 4.
Knihovna UCT
Letem módním světem
Výstavu doplní výtvarné práce žáků ZŠ
Urbanov, studentů GOB a SOŠ Telč a ZUŠ
Telč. Výstava bude zahájena módní přehlídkou 2. 3. v 16.00 a bude otevřena během provozní doby knihovny.
Zve Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč,
Univerzitní centrum a spolek Dobová
móda.
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do 24. 3.
Knihovna UCT
Tři perly UNESCO – Telč - Zelená hora
- Třebíč
FOIBOS BOOKS s.r.o., Město Telč a Univerzitní centrum Telč zvou na putovní výstavní expozici památek UNESCO v Kraji
Vysočina.
26. 3. - 10. 6.
Galerie Hasičský dům
Soukromý vesmír
Petr Hejný - obrazy, kresby, sochy
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 26. 3. v 17.00
hod., kulturní vystoupení Petr Hejný – violoncello. Výstava je přístupná úterý –
neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.,
od května do 17.00.
1. - 30. 4.
vstupní síň radnice
Česká cena za architekturu 2019
3. - 5. 4.
Dům zahrádkářů
Velikonoční výstava zahrádkářů
Výstava je otevřena v pátek 14.00 - 17.00
hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00.
Výstava je prodejní. Prodává se zboží tematicky související s výstavou (rostliny,
dekorace, pečivo)

Městská knihovna

Březen – měsíc čtenářů - 11. ročník
více na www.mktelc.cz nebo v knihovně
Městská knihovna Telč se zapojuje do celostátní kampaně na podporu čtení a čtenářství, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, těmito
akcemi: pasování prvňáčků na rytíře řádu
čtenářského, vyhlášení nejlepšího čtenáře
dětského oddělení, přednáškami, tvořivými dílnami a novinkou – donáškovou službou - knihy až k vám domů.
4. 3.
17.30
Knihovna UCT
Mozkem proti fake news
Surfařův průvodce po internetu a workshop
o mediální gramotnosti pořádá Knihovna UCT a městská knihovna. Jak se vyznat
v dnešním složitém informačním světě, na co
si dát pozor a jak se nenechat vodit za nos.
26. 3. 17.30
radnice
Severní Indie
Cestovatelská přednáška Petra Nazarova.
Vstupné dobrovolné.
30. 3. 17.30
městská knihovna
Jarní tvořivá dílna pro dospělé
31. 3. 13.00 - 16.00 městská knihovna
Velikonoční dílna pro děti

Chovatelé

8. 3.
7 - 9 hod.
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
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Panský dvůr

Centrum volnočasových aktivit,
www.panskydvurtelc.cz,
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
do 31. 3.
Velká cesta napříč Asií
Výstava fotografií Jolany Sedláčkové. Nespočet fotografií, které berou dech. 1 auto |
2 lidi | 7 měsíců | 23 zemí | 63.423 km.

Krteček

Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče
s dětmi v orlovně, Jihlavská 77, otevřeno
každé úterý od 9 do 12 hod. Příjemné posezení v herničce, hravé tvoření a cvičení.
Tel. 775 219 362, www.krtecek.org,
www.facebook.com/centrumkrtecek

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Slavíčkova 387. Klub: po - pá 14 - 18 hod.,
www.jihlava.charita.cz/nzdm/zastavka
Téma na březen: „Ve zdravém těle zdravý duch“
12. - 13. 3.
19.00 - 8.30
Přespávačka
O jarních prázdninách nesmí na ZASTÁVce chybět tradiční přespávačka.
13. 3. 14.00 - 15.30
Filmový kvíz
Jsi fanoušek filmů a seriálů? Neváhej a přijď
poměřit své znalosti z této oblasti.
18. 3. 13.00 - 17.00
Kruhový trénink
Akce pro příznivce sportu a posilování.
Kdo se stane železným mužem / ženou
ZASTÁVky?
26. 3. 13. 00 - 17.00
Tvoření z FIMO hmoty
Vyrábět budeme šperky z FIMO hmoty.

Klub důchodců

29. – 31. 3.
v budově polikliniky
Velikonoční výstava
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek ručních prací ● Biblický kroužek ●
Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický
kroužek ● Více informací v klubu

Zimní stadion

Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html
7. 3.
9.00 sportovní hala Masarykova
Jarní turnaj mládeže
Pohár Vysočiny 2020 v judu

Koncert Terezy Svobodové a Anny Voborové
Koncert absolventek českobudějovické
konzervatoře Terezy Svobodové a Anny
Voborové se koná v pátek 6. března v 19
hodin. v sále ZUŠ.
V klavírním provedení bude k poslechu
výběr z Douze preludes, op. 38, od francouzského varhaníka Louise Vierna. Zazní
Balladen, op. 10, z německé tvorby Johannese Brahmse, který patří mezi skladatele
klasicko-romantické syntézy z konce 19.
století. Tomislav Baynov, bulharský skladatel a pianista 21. století, stojí za nejmodernější dílem večera, kterou je Toccata.
Díla pro sólovou kytaru nás vezmou z Evropy na americkou půdu. V tvorbě Heitora Villa-Lobose se podíváme do Brazílie a zazní výběr z jeho 5 Preludií, která
vznikla roku 1940. Z mexické tvorby uslyšíme autora, jenž je považován za otce klasické hudby Mexika. Manuel Maria Ponce a jeho slavná Sonatina Meridional, která
je silně inspirovaná mexickým folklórem,
konkrétně 1. věta Campo a 2. věta Copla.
Jako nejstarší skladba večera se představí
Aria con Variazioni, od pozdně renesančního italského skladatele Giromala Frescobaldiho.

Březnové koncerty KPH
V pondělí 2. března v 19 hodin vystoupí
v NPÚ (Lannerův dům) Trio Českého rozhlasu ve složení Lukáš Pavlíček – hoboj,
Lukáš Dittrich – klarinet, Libor Soukal –
fagot.
Trio Českého rozhlasu bylo založeno exkluzivně členy Symfonického orchestru
přímo z Českého rozhlasu, pro který pravidelně nahrává a vystupuje. Nad to je
Prague Radio Trio vytížené nahráváním,
vystupováním na privátních i veřejných
akcích po ČR a v zahraničí (Japonsko, Německo, Rakousko aj.), přinášející úctyhodný úspěch. Jejich patron, Český rozhlas, je
jako jediné dechové trio výhradně podporuje, kvůli jejich nekonvenčnímu a modernímu pojetí, kterým popularizují hudbu
české kultury doma i ve světě. V repertoáru tělesa jsou skladby od období baroka
přes klasicismus, až po hudbu 20. století.
My se můžeme těšit na skladby Beethovena, Smetanu, Dvořáka, Martinů, Janáčka
a dalších skladatelů.
V pátek 20. března od 19 hodin vystoupí
v sále ZUŠ Dora Hájková (violoncello)
a Matouš Zukal (klavír), umělci z Listiny mladých umělců ČHS.
Lubomír Zadina
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Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

13. - 14. 3. - Veletrh Infotour a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis
Návštěvníci najdou inspiraci na dovolenou
a výlety. Tradiční součástí je zajímavý doprovodný program.

CHEB

19. 3. - Chyť mě, jestli na to máš / T. McNally, M. Shaiman
Skvělá muzikálová komedie se strhujícím příběhem a hudebními čísly nabitými energií! –
o nejneuvěřitelnějším podvodníkovi Ameriky. Západočeské divadlo Cheb od 19 hodin.

JINDŘICHŮV HRADEC

20. - 22. 3. – Čokoládový festival
Veletrh, workshop, degustace. Místo konání KC Jitka.

KUTNÁ HORA

20. 3. – Rovnodennost v Sedlecké katedrále – 10. ročník
Společné pozorování putování paprsku zapadajícího slunce presbytářem nejstarší katedrální stavby střední Evropy, spojené s hudebním zážitkem.

LITOMYŠL

Do 19. 4. - Výstava Babiččina Barunka /
200 let od narození Boženy Němcové
Regionální muzeum v Litomyšli
Božena Němcová v Litomyšli dvakrát pobývala a vydala zde svoji Babičku.

POLIČKA

5. 3. – Expediční kamera 2020
Divadelní klub Polička od 18 hodin.
Filmový festival outdoorových filmů.

TELČ

26. 3. - 10. 6. - Soukromý vesmír
Výstava obrazů, kreseb a soch hudebníka a malíře Petra Hejného v Městské galerii
Hasičský dům. Vernisáž 26. 3. v 17.00 hodin.,
kulturní vystoupení Petr Hejný – violoncello.

TŘEBOŇ

21. – 22. 3. - Třeboň poetická
Krajská přehlídka divadla poezie a uměleckého přednesu v Divadle J. K. Tyla s představením pro děti Knihomoli (hraje Divadlo
Navětvi 22. 3. v 15.30).
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Sobotní mše sv. v březnu vždy
v 17.00 v kostele Jména Ježíš
Nedělní mše sv. v březnu
7.30 Jména Ježíš
9.00 Jména Ježíš
10.30 Matka Boží

Evangelické

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

Adventisté

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

Církev Slovo života

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

České večerníčky
očima dětí
V pondělí 2. března se v 10 hodin uskuteční vernisáž výstavy České večerníčky
očima dětí. Zajímá vás, jak vidí české večerníčky děti z mateřských školek na Telčsku? Baví ještě současné děti večerníček?
Přijďte a přesvědčte se sami, jak děti malovaly a tvořily na téma české večerníčky.
Inspirací jim také bylo nedávné promítání večerníčků v Panském dvoře. Mateřské
školky měly o promítání velký zájem.
V promítacím sále se vystřídalo více jak
tři sta dětí z Telče, Krahulčí, Mrákotína,
Nevcehle, Nové Říše, Staré Říše, Sedlejova, Radkova a také děti z lesního klubu
Na Větvi si promítání večerníčků nenechaly ujít. Výstavu České večerníčky očima
děti si můžete prohlédnout ve vstupních
prostorách radnice města Telče kdykoliv
od 2. do 31. března. Všichni jste srdečně
zváni nejen na vernisáž, na jejímž programu se podílejí především děti z MŠ Telč,
ale také na prohlídku celé výstavy. Přijďte
podpořit malé umělce. Akce je realizována
v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. reg. č. CZ.02.3.
68/0.0/0.0/17_047/0009139, jehož nositelem je Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko.
Markéta Tichá

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Lukáš Petrů, Štěpnice
Sofie Tosecká, Staré Město

Opustili nás

Jaromíra Machovcová, Staré Město
Marie Nováková, Podolí
Vlastimil Lobiš, Staré Město
Jan Sova, Staré Město
Ludmila Peštová
Bohumil Tripal, Štěpnice
Jiří Štěpánek, Štěpnice
Miroslav Burian, Žatec
Zdenka Andrysíková, Štěpnice
Josef Šneider, Podolí
Josef Gabriel, Staré Město
František Augusta, Mrákotín
Zdeňka Netoličková, Mrákotín

99 let
77 let
87 let
94 let
91 let
91 let
70 let
71 let
89 let
73 let
74 let
78 let
68 let

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

21.3.

20.00

KUPODIVU

Dyjice

alternativně popové uskupení z Brna
Bezobav Dyjice
Kulturní domek
Vstupné 100, děti zdarma

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se
zajímavými fakty z historie města
Prohlídka je možná pouze po objednání
v Informačním centru na radnici - osobně,
tel. 567 112 407
e-mail info@telc.eu
Telčské listy 3/2020 – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411,
567 112 406, 567 112 404, email: telc.eu.
Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce
si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce:
P. Mach, M. Majdičová, I. Jeníčková, P. Petrů.
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Přinášíme krátkou fotoreportáž z kácení stromu v zámeckém parku
Byl už starý a nemocný. Aby nedošlo ke zranění kolemjdoucích, musel bohužel k zemi…

Asi poslední fotka tohoto krásného stromu, kolem kterého jsme každý
desítky let chodili cestou na náměstí po ulici Na Baště.

Vzhledem k poloze stromu museli být povoláni hasiči. Začali postupným odstraňováním větví….

Po odstranění všech větví se začal strom řezat po částech od špičky dolů…

...až po něm nic nezbylo...
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Foto: Petr Mach
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