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Tradičně netradiční masopust
pobavil a zaujal
Dřevorubec, mafián nebo kuchař. V pátek
21. února hodinu před polednem se v Telči
na náměstí objevily snad všechny profese.
A nejen to. K vidění byla i nejrůznější zvířata, pohádkové postavy či nadpřirozené bytosti. Početná různorodá skupina okamžitě zaujala i procházející asijské turisty, kteří
nestačili tisknout spoušť u fotoaparátů. Letos trochu neobvyklý masopust přilákal pozornost i běžných kolemjdoucích, které neodradil ani studený vítr.
Pestrá směsice dvou stovek masek, od nejmenších dětí z mateřinek až po maturanty z gymnázia, přišla na jeden den převzít
vládu nad městem. Mluvčí jim dělala dvojice výřečných průvodců, se kterými se
do Telče přijelo podívat několik delegací různých národností. Anglická lady se

I letos se masopust povedl.

Užitečné informace ke koronaviru:

svým doprovodem se například neustále
dožadovala horkého čaje a koňského spřežení k prohlídce města. Po nich se slova
ujaly dvě temperamentní Italky, které průvodce ani místostarostu Pavla Komína nechtěly pustit ke slovu.
„A vy tady v Telči nemáte matrjošky?“ Divila se ruská návštěvnice. Německou delegaci naopak nejvíce zajímalo, kde ve městě mohou ochutnat to nejlepší pivo. Došlo
i na otázku chybějícího bazénu. Když i další
delegace zjistily, jaké turistické atrakce jsou
v Telči k vidění, naplánovaly si svůj výlet
a masky si pochutnaly na koblížkách, došlo
k naplnění masopustního zvyku. Místostarosta průvodcům předal klíče a na den jim
tak propůjčil vládu nad městem.
Marie Majdičová

Foto: Marie Majdičová

Bezplatná celostátní infolinka je 1212
V případě vážných zdravotních problémů či
ohrožení života volejte linky 155 a 112.
Nonstop linky Státního zdravotního ústavu
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370.
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina v pracovní dny (Po – Pá: 8:00 – 15:00)
567 564 551, krizová linka 566 650 866,
e-mail: koronavirus@khsjih.cz.
Aktuální informace ke koronaviru, výskyt
onemocnění, rady a doporučení pro domácí
karanténu, důležité informace, otázky a odpovědi, mimořádná opatření na webu www.
koronavirus.mzcr.cz
Pokud se na některou z linek nebudete moct
dovolat, zachovejte klid, podle ministerstva
zdravotnictví mohou být v důsledku zvýšeného zájmu o problematiku koronaviru dočasně obsazené a přetížené.
Jak se před koronavirem chránit?
Myjte si důkladně ruce alespoň půl minuty,
a to nejen po návratu z venku, ale také před
každým jídlem.
Sledujte své okolí a zamezte kontaktu s osobami s viditelnými příznaky infekční choroby (pocení, třas, či kašel). Platí to zejména
v prostředcích hromadné dopravy či uzavřených prostorách.
Lidé s respiračními onemocněními by měli při kašli dodržovat dostatečnou vzdálenost
od jiných osob, zakrývat si ústa i nos kapesníkem a především kašlat a kýchat do rukávu.
Pokud nemáte přístup k mýdlu a vodě, využívejte dezinfekci na bázi alkoholu.
Nedotýkejte se obličeje, abyste zamezili případnému vniknutí kapének do těla.
Pokud máte podezření na koronavirus, nesnažte se léčit antibiotiky, která na virus nezabírají. Zároveň nefunguje ani česnek nebo
alkohol, jak se někdy píše na internetu.

Z jednání rady města
32. schůze - 12. února

--Rada města (RM) schválila odpisový plán
příspěvkové organizace Mateřská škola Telč
na rok 2020.
--RM schválila uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě se společností M-SOFT, spol. s r. o., se sídlem Jana Masaryka
12, 586 01 Jihlava, IČO 49434853.
--RM rozhodla, že zhotovitelem projektové dokumentace pro realizaci stavby na akci Expozice přírodního a kulturního dědictví bude společnost Atelier AJV, s.r.o., IČ:
08842809. RM schválila uzavření smlouvy
o dílo s touto společností.
--RM schválila podání žádosti na opravu střechy, fasády a vnějších omítek kaple sv. Karla
Boromejského v rámci Fondu Vysočiny Památky 2020.
--RM schválila podání dvou žádostí v rámci
programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, a to na dokončení obnovy křížové
cesty (zastavení č. V) ke kapli sv. Karla Boromejského a na opravu kaple sv. Karla Boromejského.
--RM schválila uzavření příkazní smlouvy
mezi krajem Vysočina a městem Telč, jejímž
předmětem je zajištění realizace programu
Fondu Vysočiny Obnovy venkova Vysočiny.
--RM vzala na vědomí předložený materiál
o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok
2019 a plán kontrol na rok 2020.
--RM schválila provedení rozpočtového opatření RM 1/2020.
--RM schválila rozpočet sociálního fondu
na rok 2020.
--RM schválila Romana Fabeše jako zástupce města Telče v konkurzní komisi pro konkurzní řízení na místo ředitele (ředitelky)
Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč.

33. schůze - 26. února

--RM schválila návrh konceptu obnovy lokality Oslednice a Romantika.
--RM vzala na vědomí vyhlášení ředitelského
volna u Základní umělecké školy Telč, příspěvkové organizace, které bylo vyhlášeno
na 19. února 2020.
--RM schválila užití veřejného prostranství pro
zřízení předzahrádek určených k poskytování hostinských služeb pro letní turistickou sezonu v roce 2020.
--RM vzala na vědomí konání sportovní akce Mistrovství oblasti v orientačním běhu
ve sprintu v Telči 25. 4. 2020.
--RM schválila udělení výjimky dle článku 7
odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2005
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství,
ochrany životního prostředí a veřejné zeleně
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na území města Telče (s výjimkou části Studnice) pro konání koncertu dne 20. 6. 2020
od 20.00 do 01.00 následujícího dne na hřišti
v Tyršově ulici v Telči.
--RM schválila uzavření podlicenční smlouvy
mezi městem Telč a Krajem Vysočina o užití
analýzy návštěvnosti Kraje Vysočina.
--RM schválila záměr podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny z Programu
na podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina TIC 2020.
--RM schválila záměr podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny z Programu na podporu měst s památkami světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO
2020.
--RM schválila vnitřní předpis č. 3/2020 Směrnice o postupu a administraci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

--RM schválila podání žádostí o dotace z ministerstva kultury prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu kulturní památky na akci: Restaurování kamenných
božích muk u křižovatky ulic Dačická a Radkovská v Telči.
--RM vzala na vědomí informaci o uvolnění
bytu č. 8 v ul. Radkovské 214, Telč – Staré Město.

ZMĚNA TERMÍNU ZÁPISŮ DO
ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Termín zápisů dětí do základních škol, který byl stanoven ve správním obvodu města
Telče na 3. 4. 2020 – 4. 4. 2020 JE ZRUŠEN. Náhradní termín zápisů je stanoven
na 24. 4. 2020 – 25. 4. 2020.
(Dle situace v době uzávěrky TL)

Výběrové řízení na nového zaměstnance
V současné době je na úřední desce uveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
na odboru životního prostředí, na úseku
ochrany přírody a krajiny. Lhůta pro podávání přihlášek je stanovena do 22. 4. 2020

do 17 hodin. 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
Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Komise pro kulturu a cestovní ruch informuje

Cestovnímu ruchu se věnujeme intenzivněji
Změny už přicházejí. Tím by se dalo shrnout
to, že doporučení, která komise pro kulturu
a cestovní ruch loni dala, se stala skutečností.
Počátkem února se její členové pustili do nové práce a také posuzovali výsledky za poslední rok.
Jedním z loňských témat bylo marketingové řízení cestovního ruchu. S ním je ve městě
počítáno v souladu s návrhovou částí Strategického plánu rozvoje města Telč na období
2014 – 2020. Podle komise však tato část strategie nebyla dostatečně naplňována. Proto už
loni na svém červnovém zasedání doporučila
radě města posílení Odboru kultury o dalšího
pracovníka, který by měl mít na starosti koordinaci cestovního ruchu v Telči. Komise současně navrhla, aby byl telčský Odbor kultury
přejmenován na Odbor kultury a cestovního
ruchu. Rada města obě doporučení projednala a na své 30. schůzi 15. ledna 2020 schválila navýšení počtu pracovních míst v Odboru
kultury o jedno navíc. Došlo také ke komisí
navrhovanému rozšíření názvu odboru. Dalším pracovníkem nyní nově pojmenovaného
Odboru kultury a cestovního ruchu se stal Petr Mach. Jeho úkolem bude na letošním dubnovém zasedání Komise pro kulturu a cestovní ruch prezentovat hlavní aktivity, kterým
se ve své pozici plánuje věnovat.

Nejdůležitějším bodem únorového jednání komise byla příprava návrhu radě města
na rozdělení finančních prostředků kulturním organizacím. V této souvislosti se komise shodla na nutné aktualizaci dokumentu Pravidla pro přidělování dotací na podporu
činnosti kulturních spolků a na pořádání kulturních akcí v Telči. Členové komise v diskusi poukázali na hlavní nedostatky dokumentu. Návrh aktualizace bude jedním z výstupů
příštího zasedání komise.
Jak bylo dohodnuto na prosincové schůzi, pokračuje spolupráce Komise pro kulturu a cestovní ruch s týmem Masarykovy univerzity
v Brně k projektu Spolu v Telči. Koncem ledna proběhl workshop, kterého se kromě členů komise zúčastnili někteří zastupitelé města
i pracovníci Městského úřadu v Telči. V menších pracovních skupinkách hledali přítomní
odpovědi na otázky jako například Jaký obraz
Telče ukazovat a nabízet místním a návštěvníkům? Kdo je ideální návštěvník Telče a kam
ho chceme přivést? Jak sladit služby namířené na návštěvníky se službami pro místní?
Příležitost pojmenovat a prodiskutovat hlavní problémy cestovního ruchu ve městě přítomní bohatě využili. Komise tak získala řadu dalších podnětů pro svou činnost.
Eva Janoušková, předsedkyně komise
TL 4/2020

Radosti a starosti telčského starosty
Na sídlišti Jana Žižky zahájeno

V polovině března zahájila firma Vlastimil
Zelený, která v rámci výběrového řízení podala nejvýhodnější nabídku, práce na revitalizaci druhé části sídliště Na Markových
humnech. Stejně jako v loňském roce v první části i zde dojde k rekonstrukci vodovodních a kanalizačních sítí, kompletní výměně veřejného osvětlení, výstavbě vozovek
a chodníků a také k rozšíření počtu parkovacích míst. Současně s akcí města provede
firma EON rekonstrukci rozvodů elektrické
energie. Na závěr pak dostane novou tvář
i veřejná zeleň. Akce bude probíhat ve dvou
etapách tak, aby byla vždy část sídliště pro
obyvatele alespoň provizorně přístupná. Sídliště jako celek ale bude po dobu stavby pro
ostatní dopravu neprůjezdné. Většina prací
v první etapě by měla být hotova do konce
června, celá akce pak do konce října. Celkové náklady včetně DPH dosáhnou téměř 41
milionů korun s tím, že městu se podařilo získat dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení
a od Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsku.

Nadymák se dočká opravy

Když jsme loni dokončili opravu stezky kolem Nadymáku, hodně lidí se divilo, proč
je opraven jen kousek opěrné zdi v rybníce.
Důvod byl jednoduchý, zeď se mohla opravit
jen tam, kde přímo podpírá opravenou stezku. Dál už to pravidla dotace nedovolila…
Ale zkusili jsme štěstí jinde a nyní mohu říci,
že úspěšně. Podařilo se nám totiž nyní získat
na opravu břehů rybníka příslib dotace z ministerstva zemědělství. Definitivní přiznání dotace má ještě několik administrativních
podmínek, mimo jiné třeba výběr zhotovitele díla. Ale věřím, že vše v termínu doložíme a budeme moci opravu rybníka v létě
zahájit. V rámci akce dojde jednak k opravě
opěrných zdí kolem celého rybníka, k opravě technických zařízení rybníka a také k odbahnění. To vše musíme zvládnout nejpozději do konce letošního roku.

Spojení do Brna se zlepší

A nejen do Brna, ale i do Českých Budějovic. Právě na zrušené spoje několika dopravců do těchto měst si v poslední době řada
z vás stěžovala. V rámci nového systému Veřejné dopravy Vysočiny je dnes sice možné
dojet do Brna v kombinaci autobusu a vlaku s přestupem v Třebíči. Ale přímé spojení
přece jenom chybí. I proto si myslím, že nová linka společnosti UNITED BUSES Brno
– České Budějovice si svoje pasažéry rychle najde. Zvláště když pojede v podobných
časech, na jaké jsme byli z dřívějška zvyklí.
Linka zahájila svůj provoz 16. března a odjíždí z autobusového nádraží ze stanovišť 5
a 6. Nezbývá než doufat, že tato linka vydrží jezdit déle, než tomu bylo u „žlutých autobusů“. Informace o jízdním řádu najdete
na webu města nebo na nádraží.

TL 4/2020

Obraz akad. malíře Františka Mořice Nágla

Obraz s pamětí

Kdo přijde do mé kanceláře, asi nepřehlédne velký obraz Stanislava Lolka zachycující trh na našem náměstí. Téměř před sto lety
jej zakoupilo vedení města. S odstupem doby stále více oceňujeme jeho tehdejší mimořádný kulturní počin v nelehké době, kterou
prožívalo. Podobně se zachovala RM v devadesátých letech, když rozhodla o zakoupení dalšího obrazu s telčským motivem.
Autorem pohledu na Dolní bránu je Hynek
Janků, jeden ze zakladatelů telčské malírny. Právě to jej dělá, vedle samotné výtvarné
hodnoty, pro dokumentování historie města cenným. Jsem rád, že do pomyslné městské galerie jsme mohli nedávno přispět i my.
Přijetí nabídky na koupi obrazu akad. malíře
Františka Mořice Nágla z roku 1941, na kterém zachytil část náměstí, bylo v radě města jednomyslné. Umělecké renomé autora je
dnes pojmem nejen v republice, ale díky jeho kresbám z terezínského ghetta, prakticky
v celém kulturním světě. Do výtvarného fondu města tentokrát přibyl podle mě „obraz
s pamětí“. Nejen nám, ale i dalším generacím bude připomínat dva muže nesmazatelně
patřící k Telči. Autora, F. M. Nágla a Františka Pavelku, někdejšího přednostu okresního soudu v Telči, z jehož pozůstalosti obraz
pochází. Co oba spojuje vedle společné lásky a obdivu k našemu městu? První se stal
obětí holocaustu, když po internaci v Terezíně zahynul v roce 1944 v Osvětimi. Druhý
poznal již v roce 1939 řadu nacistických vězení. Jednoznačně: Obraz s pamětí...
Chtěl bych na tomto místě poděkovat Lence Filipové-Kudelové, vnučce pana Pavelky,
za nabídku obrazu. A že vám to jméno přijde známé? Nemýlíte se, znáte ji z dabingu
i z brněnských divadelních scén. A třeba ji
uslyšíme i v Telči…

KORONAVIR

Před nějakou dobou jsme toto slovo vůbec
neznali. Dnes je to ale bohužel nejfrekventovanější výraz v médiích a asi i mezi námi.
A ať chceme, nebo nechceme, ať na to máme
rozdílné názory, zasahuje výrazně i do našich životů. Teď v polovině března, kdy tyto řádky píšu je z nařízení vlády vyhlášen
stav nouze. Na základě toho jsou uzavřeny
všechny školy a školská zařízení kromě mateřských škol. Jsou zrušeny všechny veřejné
akce nad 30 účastníků. A zavedena i řada dalších opatření. Ale nyní, když tyto řádky čtete
vy, může být všechno úplně jinak, situace má
překotný vývoj.
A proč tyto řádky píšu? Protože je mi smutno z různých politických proklamací a zaručených rad, co a jak se mělo udělat lépe. A také z médií, která hledají jen senzace. Nikdo
z nás v podobné situaci nikdy nebyl a těžko
dokážeme posoudit rozsah a dopad tohoto
problému. Proto bych chtěl na nás všechny
apelovat, abychom dodržovali všechna stanovená pravidla a byli vůči sobě zodpovědní
a ohleduplní. Nic jiného nám ostatně asi ani
nezbývá…
Roman Fabeš

Zasedání
zastupitelstva města
27. dubna v 16 hodin
obřadní síň radnice

Pokud nedojde ke změně vzhledem
k aktuální situaci
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Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Jak to vidíme my
Tento článek píšeme tentokrát ve velmi nejisté době, kdy vláda ČR vyhlásila nouzový stav
a řadu krizových opatření a kdy se situace mění každým dnem. Je nemožné odhadnout, jak
dlouho bude potřeba dodržovat nařízená opatření, aby se zmírnilo šíření nákazy novým typem koronaviru, a kdy se naše životy vrátí
do normálních kolejí. S ohledem na nastalou
situaci proto odkládáme každoroční jarní gruntování v přírodě – Ukliďme Česko, které mělo proběhnout v sobotu 4. dubna, na neurčito.
Na 27. dubna pak vychází další jednání zastupitelstva města, před kterým pravidelně pořádáme zastupitelský klub pro veřejnost. Pokud už bude nouzový stav zažehnán, rádi se
s vámi potkáme ve čtvrtek 23. 4. od 16 hodin
v zasedací místnosti č. 4 na radnici. V opačném případě vám nabídneme možnost probrat s námi vše, co vás zajímá, alespoň online.
Pro aktuální informace sledujte naše webové
stránky spolecneprotelc.cz a facebook.
Nouzový stav výrazně omezuje život každého z nás. Zároveň ale přináší i čas zastavit se
a zamyslet se nad věcmi, které jsou pro nás
v životě nejdůležitější. Nejvíce zasahuje rodiny se školou povinnými dětmi, seniory, podnikatele, v Telči zvláště provozovatele restaurací a ubytovatele… Věříme, že se situace co
nejdříve uklidní, a všichni tuto nepříjemnou
dobu ustojíme. Nicméně už nyní je jasné, že
i pro naše město to bude mj. znamenat neočekávané ekonomické ztráty. Budeme proto
apelovat, aby město hlídalo své výdaje opravdu obezřetně a také budeme aktivně hledat
možnosti a nástroje, jak pomoci všem vzniklé
problémy zvládnout.
Jiří Pykal, Hana Hajnová, Petra Kujínek Polodnová, Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta

Znáte swap?
SWAP (angl. výměna) neboli výměnný bazar se těší v poslední době čím dál větší oblibě. Smysluplná alternativa k nakupování
v tradičních obchodech nebo second handech
funguje na jednoduchém principu. Přinesete
oblečení a další věci (boty, hračky či knihy),
které už nepotřebujete, a vyměníte je za jiné,
které vám na swapu padnou do oka. A to vše
zcela zdarma. Za přinesené ani odnesené věci
nic neplatíte. V Telči jste si swapování mohli
vyzkoušet v sobotu 22. února v Panském dvoře a podle nečekaně velkého zájmu je jasné,
že jsme neswapovali naposledy. Přišlo kolem
40 účastníků, na dobrovolném vstupném jsme
vybrali 1000 korun pro Sdílení a zůstalo 6
velkých krabic bot a oblečení, které putovaly
do uprchlických táborů v Řecku. Díky všem.
Hana Hajnová
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Parkování a vjezd
na náměstí
Pravidla. Od malička nás rodiče učí, co dělat
máme a nemáme a jak se chovat v určitých situacích k ostatním. Je ale vždy jen na nás, jak
se k pravidlům postavíme. Někteří už v dětství pochopili, že pravidla nám mají usnadňovat společný život s ostatními. Pokud regulují život tak, že jsou nám ku prospěchu, lidé je
dodržují. Pokud však mají pocit, že daná pravidla nefungují nebo jsou těžko vymahatelná,
je třeba zajistit, aby fungovala, a případně je
vhodně upřesnit nebo zlepšit.
I proto po volbách vznikla Pracovní skupina
pro řešení systému parkování ve městě a vjezdu na náměstí, později sloučena s dopravní
komisí, která měla řešit jejich nedodržování hlavně, ale nejen na náměstí. Tato skupina
se tomu v uplynulém roce náležitě věnovala.
Jejím cílem bylo upravit systém parkovacích
karet a vjezd na náměstí tak, aby byl snadněji
kontrolovatelný. Zároveň bylo jedním z jejích
výstupů doporučení zřídit městskou policii,
která by měla onu kontrolu zajistit. Výběrové řízení na městského strážníka je v běhu
a úpravě parkovacího systému se nadále věnuje komise rady města pro dopravu.
Už v listopadu loňského roku byl představen
návrh úpravy dopravního systému radě města
a po únorovém zastupitelstvu, na kterém vystoupil předseda dopravní komise Václav Kadlec, pak rada zadání komise k této problematice upravila do tří bodů:
• posouzení stávajícího systému a konkrétní výhrady a připomínky k jednotlivým bodům nařízení – v čem je nevyhovující, v čem není dodržováno a proč je
potřeba upravit nebo změnit;
• na základě posouzení dle bodu 1), případně navrhnout úpravu systému parkovacích karet v souladu s platnou legislativou na období od 1. 6. do 30. 9. 2021;
• zachování sezonního režimu vjezdu
na náměstí.
Posouzení a znovu sepsání výhrad a připomínek se komise věnovala na svém posledním
únorovém setkání. Stihla i srovnání s platnou
legislativou a v tuto chvíli čeká ještě na posouzení návrhu ze strany právního a dopravního odboru města. Ve chvíli, kdy se vychytají
veškeré právní nedostatky, by mělo proběhnout setkání s občany, kde by jim měl být celý
systém představen a společně prodiskutován.
Cílem je připravit návrh tak, aby mohl nový
systém začít platit od ledna příštího roku. Věříme, že nová pravidla budou dobře sloužit
nám všem.
Jaromír Nosek, Helena Tomíšková
a Petr Vařbuchta
Více informací a kontakty na naše zastupitele
najdete na www.spolecneprotelc.cz

Bylo, je a bude.
Místostarosta informuje.

Konec skládkování
odpadu v Čechách
Mnozí z nás právě nyní v jarních měsících
provádí větší úklid nejenom ve svých domech, ale i ve svém okolí a přijde na mysl Nerudovské: Kam s ním?
Na půdu poslanecké sněmovny se v lednu dostal balíček nové odpadové legislativy. Co to
pro nás znamená?
Zásadním cílem nové odpadové legislativy
je především zvýšit třídění a recyklaci odpadů a zakázat skládkování využitelných odpadů pro ČR od roku 2030. V návrhu je zaneseno postupné zvyšování poplatku za ukládání
odpadů na skládky, kde dnešní poplatek bude
v roce 2030 o 1350 Kč vyšší.
Tato legislativa si klade za cíl eliminovat tvorbu hůře opravitelných či recyklovatelných výrobků, čehož chce dosáhnout právě i pomocí
zvýšení sazby pro tyto výrobky zatěžující životní prostředí. Celá naše planeta i budoucí
generace jistě toto ocení.
My v Telči jsme se k tomuto problému postavili čelem už v roce 2015, kdy jsme se založením dobrovolného svazku obcí Oběhové
hospodářství Renesance (OHR) učinili první
kroky vedoucí ke zvýšení recyklace a od konce roku 2016 námi vyhozený směsný odpad do popelnice nekončí na skládce, nýbrž
ve spalovně odpadů SAKO Brno. Je na každém z nás, jak dodržujeme principy třídění,
aby směsného odpadu bylo co nejméně a abychom v budoucnu dále nezatěžovali naše životní prostředí a naše peněženky vyššími náklady za odpady.
Pavel Komín

Pomoc seniorům
a lidem v karanténě
V rámci zamezení rozšíření možné nákazy
nabízí město Telč pomoc seniorům a lidem
v karanténě, kteří nemají možnost zajistit si
vyzvednutí léků v lékárně a nákupu nejnutnějších potravin a hygienických potřeb. Zájemci
se mohou hlásit na telefonním čísle infocentra
města 567 112 407 od pondělí do pátku v čase od 8 do 10 hodin. Nákup jim bude doručen
v den objednání v čase od 11 do 18 hodin prostřednictvím pracovnic Sdílení, o. p. s. Hodnota jednoho nákupu bude max. 500 korun.
Služba bude pro zájemce bezplatná, ceny nákupů budou zájemcům vyúčtovány souhrnně
po ukončení mimořádného opatření.
Obdobnou službu nabízí i Charitní pečovatelské služby Telč na telefonním čísle
736 523 657.

TL 4/2020

Bez podpory a výchovy, které se mi
v Telči dostalo, bych se předsedou
Senátu nikdy nestal, říká Miloš Vystrčil
Od 19. února po zveřejnění výsledků tajné
volby má Telč zastoupení v nejvyšších patrech
české politiky. Předsedou Senátu se stal bývalý starosta a hejtman Kraje Vysočina Miloš
Vystrčil. Rozpovídal se o tom, jaké byly jeho
pocity těsně po zvolení a čemu bude následujících několik měsíců ve funkci klást největší
pozornost.

Zdroj: Archiv Miloše Vystrčila
Jaké byly vaše pocity, když jste se dozvěděl, že budete novým předsedou Senátu?
První pocit byl takový, že ze mě všechno
spadlo. Spíše než radost, jsem následně pocítil odpovědnost. Náhle jsem si naplno uvědomil, že jsem se ocitl v pozici, o které jsem ještě donedávna vůbec nepřemýšlel a ani ve snu
by mě nenapadlo, že se někdy stanu druhým
nejvyšším ústavním činitelem.
Mluvil jste o tom, že byste se za osm měsíců ve funkci rád soustředil na vysvětlování role Senátu, zlepšení komunikace se
sněmovnou a zorganizování veřejného slyšení. Myslíte, že se vám podaří vše stihnout?
Nemyslel jsem to tak, že chci stihnout vše, ale
rád bych se tomu intenzivně věnoval. Za osm
měsíců není možné učinit velký skok nebo
zásadní změnu. Ale o pár poctivých kroků se
budu snažit.
Co je pro vás z těchto oblastí prioritou
a čemu tedy budete klást největší pozornost?
Jednoznačně se budu soustředit zejména
na kvalitu legislativního procesu. Byť se to
na první pohled nezdá, máloco může napáchat více škody než špatně napsaný zákon.
TL 4/2020

Jaká místa plánujete v rámci osvětlování
důležitosti horní komory navštívit? Bude
to Vysočina?
Na Vysočině jsem každý týden. Kdyby nebyl vyhlášen stav nouze, proběhl by na jaře
v sedmi městech mého senátního obvodu tradiční Den senátora, kdy bych navštívil Dačice, Slavonice, Telč, Třešť, Jihlavu, Brtnici
a Polnou. Jinak se po celé Vysočině pohybuji
velmi často, od jara opět i s běžeckými botami na nohou.
Řada Čechů o Senátu pochybuje a považuje jej za zbytečný, myslíte si, že se veřejnost postupně daří přesvědčovat o jeho roli a důležitosti?
To asi není otázka pro senátora. Možná, že se
v poslední době Senátu svou činností podařilo některé přesvědčit, ale je třeba se ptát spíše
lidí než senátorů.
V čem zatím spatřujete rozdíly mezi funkcí senátora a předsedy Senátu?
Důležité je nejprve říci, že oba mají jeden
hlas. Takže z hlediska počtu hlasů jsou na tom
všichni senátoři stejně. Zároveň také platí, že
předseda Senátu není nadřízeným žádného
senátora. Předseda je na druhou stranu nadán
některými významnými speciálními pravomocemi, jako je například vyhlašování volby
prezidenta republiky, zastupování Senátu navenek či převzetí některých kompetencí prezidenta, pokud by se jeho úřad uvolnil.
Chtěl byste čtenářům Telčských listů
na závěr ještě něco vzkázat?
Rád bych jim poděkoval za podporu a výchovu, které se mi v Telči dostalo. Jsem si
téměř jistý, že kdyby se mi nedostalo podpory od široké rodiny a „nevychovávala“ mě
celá řada lidí z Telče a okolí, nikdy bych se
předsedou Senátu nestal. Děkuji moc. Protože nás nečeká jednoduché období, zkusme být k sobě tolerantní a v boji s koronavirem si pomáhejme. Prosím ty, kdo mohou,
pomáhejte zejména starším lidem, aby nebyli zbytečně vystaveni rizikovým setkáním
a prostředí. Chovejme se, prosím, maximálně odpovědně, dodržujme pravidla a buďme
disciplinovaní a stateční.
Marie Majdičová

Inzerujte v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková,
odbor kultury a cestovního ruchu
MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu

Předsedou Senátu
je telčský občan
Miloš Vystrčil
Druhým nejvyšším ústavním činitelem
po prezidentovi republiky je předseda Senátu. Letos se jím stal náš občan Miloš Vystrčil. Troufnu si říct, že ho dobře znám, několik
let jsem byl jeho blízkým spolupracovníkem,
a přestože jsme v něčem byli trochu rozdílní,
vždy jsem ho respektoval. Zároveň byl také
potvrzením rčení, že doma nikdo není prorokem. Slyšel jsem totiž o něm a jeho kariéře
i nejrůznější nepravdivé pomluvy, které se
stydím i jen vyslovit. Zvláště na malém městě, jakým je i naše Telč, se ty negativní zprávy vymyšlené o známých lidech šíří rychlostí
blesku. A další českou specialitou je skutečnost, že jakýkoliv výrazný úspěch se neodpouští. Zvláště v politice.
Ovšem všichni, kdo Miloše Vystrčila znají, ví,
že byl vždy až extrémně pracovitým a slušným člověkem. Byl mi sympatický i jeho nadhled a tolerance i k odlišné politické orientaci
a jiným názorům. Má přátele i mezi politickými protivníky. Nebyl nikdy fanatickým vyznavačem jediného možného nazírání na realitu. Není náhodou, že byl například výrazným
odpůrcem kouření, a přesto blízkým přítelem
náruživého kuřáka a všeobecně oblíbeného
politika Jaroslava Kubery, jehož úmrtí bylo
pro něj šokem a velmi bolestivou zprávou.
Myslím, že můžeme být všichni v Telči pyšní na to, že právě náš občan Miloš Vystrčil je
předsedou jedné z komor Parlamentu České
republiky.
Jan Kaleta

Putování s párou
Tak se jmenuje nový pořad České televize.
Jeho třetí díl s názvem Krajinou České Kanady měl premiéru 5. března a mohli jsme
v něm vidět naše krásné město a jeho okolí.
Nový televizní pořad s oblíbeným moderátorem Josefem Poláškem o krásách naší země, kterou prozkoumává pomocí parních vlaků, zavítal i do našeho města a jeho
okolí. Jednalo se konkrétně o třetí díl a mapoval železniční trasu Telč – Slavonice.
V průběhu putování jsme se dozvěděli zajímavosti o rybnících v okolí Telče (Černíč),
navštívili jsme „Magorovo“ Prostřední Vydří, Dačice nebo třeba Slavonice. Pořad se
natáčel v průběhu Parního léta v minulém
roce – konkrétně při nedělní jízdě 4. srpna.
Pořad je dostupný na webových stránkách
České televize (Případně pod červeným
tlačítkem pro majitele novějších typů TV),
kde si ho můžete kdykoliv znovu pustit.
/red/
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Názory a zajímavosti: Telč a voda

Jak to doopravdy bylo s rybníkem Velkým Pařezitým
Na závěr dokončení díla bych chtěl uvést
několik pravd:
Průsaky hrází rybníka Velký Pařezitý jsem
měřil týden co týden po dobu deseti let!!!
Mám tedy právo se i k tomuto stavu vyjádřit. Hráz opravdu na několika místech prosakovala. Vývěry vody byly hrází na její vzdušné straně na přisypané patce. Kdo
to chtěl vidět, tak je viděl. Některé průsaky, které vyvěraly ve větší hloubce a byly
až daleko za přitěžovací patkou, v divoké
trávě a keřích, pochopitelně nikdo neviděl.
Veškerá mnou prováděná měření prověřoval dvakrát za rok takzvaný Technicko-bezpečnostní dozor nad vodními díly z Prahy
(TBD), který o zjištění pořizoval zápisy
a ty zasílal vlastníkovi rybníka – Agentuře
ochrany přírody a krajiny ČR v Havlíčkově
Brodě (AOPK). Tyto zápisy byly vyhodnocovány, ale AOPK neměla dlouho na opravu hráze finanční prostředky. Agentura se
tak dostávala do nepříznivé situace z hlediska bezpečnosti tělesa hráze. Dle ústního
podání už podobná situace v minulosti nastala. Tlaková vlna z protržené hráze údajně smetla na trase další rybníky, například
Váňovský v Třešti, Jezdovický v Jezdovicích, Kostelecký v Kostelci a následně se
v Jihlavě utopilo několik lidí.
Při vědomí, že se situace může opakovat,
bych nechtěl být v „kůži“ AOPK. Nikdo
z takzvaných petentů, kteří celou věc zpochybňovali, by nepodepsal, že za hráz ručí s tím, že ještě vydrží dvacet až třicet let
v dobrém stavu.
Po velkém úsilí získala AOPK finanční
prostředky na opravu hráze, a to na rok
2019. Tím, že měla tyto prostředky, začala i přes velké sucho Velký Pařezitý rybník
na podzim roku 2018, po sezoně, vypouštět. Vlastní stavební práce byly zahájeny
v jarních měsících roku 2019.
Investor AOPK měl šťastnou ruku ve výběru dodavatele stavby, neboť firma se
zhostila svého úkolu velmi dobře a zodpovědně.
Mně jako nestrannému pozorovateli se
zdálo poněkud úsměvné, že na jedné straně měl investor a dodavatel snahu rozdělané dílo v termínu dokončit a na straně druhé byli takzvaní petenti, kteří celou stavbu
zpochybňovali, psali různé petice všemi
směry, kterým na štěstí nikdo nepřikládal
žádnou váhu. Kdyby měli petenti jen trochu přehledu o současné situaci, věděli by,
že podobná finanční částka se nedá sehnat
každý rok. Jednalo se totiž o téměř 50 milionů korun. Samotnému se mi z této částstr. 6

ky zatočila hlava. Projektant mně však slíbil, že na uvedenou částku bude zpracován
podrobný rozpočet, což mě uklidnilo.
Součástí stavebních prací byla také výměna několik set let starého dřevěného výpustného potrubí z rybníka. Za tím účelem bylo nutno provést výkop do hloubky
osmi metrů, což bylo také kamenem úrazu.
Bylo totiž nutno pokácet několik vzrostlých buků, jejichž stáří se odhaduje hodně
přes sto let. Při takové investici do hráze
by bylo chybou původní výpustné potrubí nevyměnit. Jak napsal ve svém článku pan Kaupa dne 20. 8. 2019, mimochodem jeden z rozumných článků uvedených
v Jihlavských listech, „co se týká vzhledu
krajiny v okolí Pařezáku, ta si velmi rychle napraví šrámy vzniklé stavební činností“. Záruka je v Agentuře ochrany přírody
a krajiny České republiky, neboť kdo by se
měl lépe starat o přírodu, než AOPK.
„Pařezák už nebude Pařezákem“ – Jihlavské listy dne 12. 8. 2019. V článku je plno nepravd. Například, že Studánka Páně
vyschla vlivem vypuštění Pařezáku. Toto je nesmysl, neboť Studánka Páně nemá
s Pařezákem vůbec nic společného. Dále ovlivnění vodovodu Mrákotín a Řásná tím,
že zdroje ve veřejných vodovodech nebudou dostatečné – nic takového se nestalo!
„V roce 2002, kdy byly záplavy, tak se nic
nestalo“ - další nepravda, neboť to byla taková záplava, že na břehu mého malého
rybníčka, kde jsem měl na přání manželky
obsypán břeh nakoupenými oblázky, tlaková vlna z Pařezáku smetla tyto oblázky
do rybníka. Kvůli tlakové vlně jsme museli otevřít vrata, což bohužel vytopilo několik domů. Naštěstí po úpravě přepadů
k takové situaci už prakticky dojít nemůže.
V článku je plno dalších nepravd hraničících s neznalostí petentů.
Další diskutovanou otázkou je takzvaný
asanační průtok. To je průtok protékající rybníkem při jeho zastavení a napouštění. Přes napouštění rybníka musí malá
část vody neustále protékat do koryta potoka směrem pod rybník, aby tak nedošlo
k jeho vyschnutí, a tím k vyhynutí všech
živočichů v potoce. Toto je však předmětem dalších sporů, neboť řada lidí o této
skutečnosti vůbec neví a myslí si, že při
napouštění rybníka voda zbytečně přepadá a rybník se plní nedostatečně. Přitom
od zastavení rybníka Pařezitý od poloviny září minulého roku jsme vlastně všichni
na jedné lodi, neboť všichni máme zájem,
aby se rybník co nejdříve naplnil. Nikdo

by tedy vodu nepouštěl zbytečně přes česle
z rybníka. O manipulaci s vodou v rybníce
se stará manipulantka, která je na rybníku
přítomna několikrát za týden a stav hladiny má pod kontrolou.
Ke dni kolaudace rybníka, to je k 11. únoru 2020, bylo změřeno, že do plné hladiny chybí 1,60 metru. Jak je to možné, když
měsíc leden byl prohlášen v denním tisku za nejsušší měsíc vůbec – po celou dobu měření. Aby čtenář pochopil tento „zázrak“ musí se vrátit do historie, čímž poprvé
sdělím, jak to vlastně funguje v praxi. To,
co napíšu níže, téměř nikdo neví. A nechci
si tyto zajímavé skutečnosti vzít s sebou
do hrobu.
V polovině šedesátých let, kdy jsme připravovali stavbu nouzové úpravny vody pro
město Telč s odběrem z rybníka Velký Pařezitý, mi volal Zdeněk Zapletal z Městského úřadu v Telči a sdělil mně toto: „lidé tady v Telči říkají, jak chceme brát z Pařezáku
vodu v množství 10 l/s, když do rybníka přitékají pouhé 2 l/s.“ Toto sdělení mě zarazilo a druhý den jsem hned vyrazil do Řásné
a s vedoucím polesí Řásná, panem Hamerníkem, prochodil půl dne v lese mezi Pařezákem a Javořicí. Zjistil jsem „zázrak“.
Pomocí virgule jsem ověřil, že celá řada
pramenů jde od Javořice a vyvěrá až přímo ve dně rybníka, což nikdo neví.
Z vybudované úpravny vody jsme pro Telč
odebírali 10 l/s, Po takzvané intenzifikaci
úpravny až 12 l/s. A rybník to dokázal dodat. Tento stav vyvěrajících pramenů stále
trvá, což se ukázalo jednak při stavbě výpustného potrubí a jednak, že v rybníku
Velký Pařezitý neustále hladina nastupuje i přesto, že se jedná o zimní měsíce bez
sněhu a téměř bez deště.
Při tomto ověřeném zjištění si dovoluji tvrdit, že rybník nastoupne bez ohledu
na déšť či sníh. Bude to samozřejmě trvat
delší dobu než pomocí sněhu a deště, ale
hladina nastupovat bude.
Václav Zeman, celoživotní vodař
České dráhy:
V koordinaci s Krajem Vysočina bude
od soboty 28. března do odvolání omezen provoz vybraných regionálních
vlaků v Kraji Vysočina.
Více informací na:
http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-31025/
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Stanovisko k Pařezáku od sdružení Petice
za Pařezák a Spolku
Pařezáček 2020
Občané, sdružení do Petice za Pařezák a Spolek Pařezáček 2018, stejně jako mnoho dalších
občanů sledují s potěšením navyšování hladiny rybníka. Rozhodně bude dobře, pokud bude možné se v letní sezóně 2020 koupat. Těžké rány na vzhledu lokality kolem Pařezáku
po vykácení mnoha stromů bude příroda léčit
ještě dlouho, stejně jako obrovské škody, způsobené v okolních lesích kůrovcem.
Naše stanovisko ohledně termínu a způsobu i ceny opravy hráze Pařezáku je původní
a neměnné. Jsme přesvědčeni, že takto k přírodě drastická rozsáhlá a velmi drahá oprava
hráze Pařezáku neměla opodstatnění. Technický dozor i investor argumentovali „děravostí hráze“ a rostoucími průsaky. Když jsme
ale žádali, aby nám předložili zápisy z měření průsaků za poslední roky, čímž by doložili
svá tvrzení, byli jsme odmítnuti. Proč? Také
dotační titul, který byl napsaný i na billboardu, a to, že „oprava hráze ochrání majetek
a životy občanů Řásné před následky povodně“ z protržení hráze, nebyl pravdivý. Povodeň – jak všichni ví z povodňových map,
které jsou i na internetu – by netekla z Pařezáku směrem na Řásnou, ale směrem jiným,
na Doupě a Třeštici. Žádost o dotaci ze zdrojů EU a ministerstva životního prostředí se
nám jeví po prozkoumání jako nedostatečně
podložená. Měla mnoho formálních nedostatků. Přesto na ministerstvu životního prostředí prošla a dotace byly přiděleny. Stejně tak ceny zásadních položek provedených
prací na opravě hráze se jeví osloveným odborníkům jako výrazně nadhodnocené. Celou
záležitost převzala a šetří odborná komise Evropského parlamentu.
V současnosti se setkáváme s tím, že velmi široká hráz Pařezáku, připomínající silnici, láká automobilisty dojet s autem až ke hrázi,
občas i na samotnou hráz, a to i proti zákazu.
I přesto, že nyní bojujeme proti virové nákaze,
neměli bychom zapomínat na to, že jsme součástí přírody, nadále ji chránit a pečovat o ni
s péčí dobrého hospodáře.
Všem přejeme pevné zdraví a krásné jarní
dny.
Michal Salamánek

Sleduje informace ohledně
onemocnění COVID - 19
https://www.telc.eu/obcan/informace-1/
koronavirus
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Voda pro Telč od středověku
po současnost – 1. část.
V následujících číslech zařadíme seriál o historii vody pro Telč od Jindřicha Kaupy.
Zdrojem vody pro obyvatele osídlující
prostor staré Telče byl potok přitékající z krajiny pod Javořicí. Byl jím tehdejší Telečský
potok (původní název). Ve středověku bylo běžné, že se z potoků a rybníků v blízkém
okolí odebírala voda pro pití a denní potřebu.
Potok, protékající v blízkém okolí středověké
Telče, umožnil i vybudování a provozování
vodních mlýnů.
Zvyšující se potřeba vody, zejména pro
mlýny, byla důvodem, proč se naši předci
rozhodli posílit průtok vody Telečským potokem. Jediným zdrojem vody byl v té době
rybník Malý Pařezitý, vodní nádrž s dostatečným množstvím zadržované vody a vybudovaný v místech se silnými prameny podzemní

nelze historicky doložit, ve kterém století byl
vybudován Malý Pařezitý a za jakým účelem.
Nejsou známy ani informace kdo byl stavitelem, který vybudoval kanál z Malého Pařezitého do prameniště Telčského potoka.

Místa v krajině s viditelnými zbytky kanálu.

Zdroj: mapy.cz

vody. Byl vybudován umělý kanál v délce téměř 6 kilometrů zaústěný do prameniště Telečského potoka ležící v louce mezi dnešním
Vanůvkem a Řídelovem.
Voda byla odebíraná z chobotu po jeho pravém břehu a tekla kanálem kopaným tak, že
vedl po vrstevnici dnes v mapách označenou
číslem 625.
Od Malého Pařezitého pokračoval kanál nad
rybník Pilný a stáčel se přes silnici směřující do Batelova k bývalé Řídelovské myslivně. Odtud pokračoval po pravém straně toku
Vobůrek, dnes Třešťský potok, nad rybníkem
Drdák, dále přes luční údolí, podtékal silnici do Batelova a ústil v prameništi Telčského potoka.
Bližší, zejména technické informace nelze dohledat i přesto, že některé úseky jsou
i po staletích v lesním porostu zřetelně viditelné. Zaměřených a fotograficky zdokumentovaných je 35 viditelných úseků kanálu.
Rozsáhlý požár Telče v roce 1530 zničil
městské kroniky a veškeré listiny, a tak dnes

V roce 2019 byly odebrány vzorky dřeva ze
dvou pařezů ze dna vypuštěného Malopařezitého rybníku.
Na základě dendrochronologickému datování posledních použitelných letokruhů lze určit
stáří do let 1512 až 1514. Bohužel vnější letokruhy pařezů byly ohnilé, a tak datace mýcení stromů bude určitě o několik let mladší.
Je zřejmé, že toto finančně náročné středověké vodní dílo bylo pro tehdejšího majitele telečského panství velmi důležité. Posílení prameniště Telečského potoka vodou z dalšího
povrchového zdroje významně navýšilo průtok potokem a prodlužovalo dobu provozování vodních mlýnů v okolí Telče, do té doby
závislých pouze na vodu z dešťových srážek.
Starý kanál sloužil až do doby, než Zachariáš
z Hradce nechal vybudovat v roce 1565 rybník Velký Pařezitý, aby jeho telečské panství
získalo další a trvalý zdroj povrchové vody.
Zdroj:
Kniha „Dějiny Telče v dílech místních
historiků“ od Drdácký-Aristocrat-Telč
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U bledulí bylo rušno

Ohlédnutí za masopustem

Pravděpodobně
největší
bleduliště na Moravě, Jechovec u Staré Říše, se
na počátku března opět ukázalo v celé své
kráse. Rozkvetlé bledule přilákaly mnoho
návštěvníků, u lesa téměř každý den parkovalo několik aut. Jechovec svou rozlohou patří k největším bledulištím v republice, chráněnou lokalitou bylo vyhlášeno
v osmdesátých letech minulého století.

„Brněnská cestovka“ se na všechno poctivě zeptala

Foto: Marie Majdičová

Foto: Marie Majdičová

Foto: Marie Majdičová
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Přijeli i turisté z Asie

Foto: Ilona Jeníčková

Lidí a masek bylo taky dost…

Foto: Ilona Jeníčková
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Nové knihy
městské knihovny

Knižní novinky
z knihovny NPÚ

Beletrie

Vickers: Architektura: historické proměny
velkoměsta; Fidler: Architektúra seicenta:
stavitelia, architekti a stavby viedenského
dvorského okruhu v Rakúsku, Čechách,
na Morave a na Slovensku v 17. storočí;
Matoušek: Válečné události 17. – 19. století z interdisciplinární perspektivy; Elbel:
Z Trevisa do Brtnice: příběhy šlechtického
rodu Collalto ukryté v českých archivech;
Miquel: Data, která změnila svět; Schubert: Dějiny Židů
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Naučná

V následujícím rozhovoru představujeme v současnosti asi nejznámějšího herce z Telče

Bauer: Kdo zradil krále; Berry: Maltézská výměna; Duffková: Zápisník alkoholičky; Harasimová: Černá vdova; Hassel:
Krvavý batalion; Hindráková: Svítání
nad savanou; Horáková: Dáma v modrém; Jackson: Stříbrná cesta; Kara: Fáma;
Liviero: Stezka v troskách; Ludvíková:
Muži zrají jako víno; Minier: Na okraji
propasti; Paulsen: Divoká pustina; Steel:
Hrdinové; Tilbury: Patříš mi; Tománek:
Lustr pro papeže; Váňová: Mlsná huba;
Voosen: Sněhurčina rakev
Au: Terárium; Herman: Jsi tam, brácho?;
Leffler: Zelené pokoje; Mára: Nový
Zéland; Palán: Návrat do divočiny; Šídlo:
Kdo ví, kde budu zítra. Tomáš Etzler

Dětská

Pavla Dorotku

Čech: O zahradě; Kubašková: Čarodějky
malostranské; MacDonald: Rošťák Bertík.
Tesákyyy!; Pařízková: Stela a 16 huskyů;
Smith: Bruno na venkově
Z důvodu šíření koronaviru je knihovna do odvolání uzavřena. Ruší se plánované akce. Aktuální situaci můžete sledovat
na webových stránkách knihovny. Výpůjčky
a rezervace budou automaticky prodlouženy.
Děkujeme za pochopení!
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová
Foto: Archiv Pavla Dorotky

Novinky Knihovny UC
Jiří Kalát: Všichni tady lžou: Velké zmatky ve Svaté zemi
Jiří Bláha: Herzan: stavitelský rod z Třebíče
Petr Koukal: Varhany brněnské a loketské školy a jejich zvukové ideály
Jiří Kroupa: Zelená hora: Žďársko Jana
Santiniho
Hana Synková: Koření proti choření
Paříž: inspirace na cesty
Petr Fořt: Tak co mám jíst?
Richard Rohr: Pád vzhůru: spiritualita
pro obě poloviny života
Drahomír Suchánek: Církevní dějiny:
Antika a středověk
Drahomír Suchánek: Církevní dějiny:
Novověk
Ota Konrád: Cesty z apokalypsy
Ondřej Horák: Průvodce neklidným
uměním II.: Příběhy moderní české architektury
Pro TL připravuje Ilona Martinů
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Co vás přimělo dát se na dráhu herce?
Těch důvodu bylo více, ale nejvíce to asi
ovlivnila nemoc borelióza, kterou jsem víckrát prodělal. Během této nemoci jsem si slíbil, že pokud se z toho dostanu, tak půjdu
za svým snem, a tím bylo právě věnovat se
herectví.
Co na vaše úspěchy říká rodina?
S rodinou se o tom moc nebavíme, jelikož
mám svoji hlavu, tak mi do toho moc nemluví, protože ví, že si to stejně udělám po svém.
Ale zároveň nejsou proti, že by mi třeba řekli, už do té televize nelez, to určitě ne.
Co vás na herectví nejvíc baví?
Mohu být kýmkoliv. Setkávám se slavnými
lidmi, které jsem předtím znal jen z televizní obrazovky. Navíc já jsem člověk, který je
rád středem pozornosti, a to se mi jako herci dostává. Těch důvodu, proč je herectví tak
skvělé, je mnohem víc, to bychom tu byly
až do zítra.
Která slavná osobnost na vás zvlášť udělala dojem?
Například Zdeněk Svěrák velice zajímavý člověk, ale těch osobností je pochopitelně více.

Co chystáte do budoucna?
Další role na televizní obrazovce, taky bych
rád natočil celovečerní film ze svého života,
rád bych i vydal básnickou sbírku a určitě se
ještě něco najde.
Co říkáte na stoupající popularitu vaší tvorby na internetu a jak reagujete
na kritické komentáře?
Jak už jsem říkal, jsem rád středem pozornosti, takže čím větší popularitu mám, tím
více mě to motivuje točit. Pokud jde i o kritiku, tu beru s nadhledem. Nikdo na světě není tak dobrý, aby se jeho tvorba líbila všem,
vždycky se najde někdo, kdo bude vašim
kritikem. Je třeba se nenechat odradit, protože když člověk chce v jakémkoliv odvětví
uspět, musí překonávat i překážky.
Je vaše popularita ve všem pozitivní, nebo
má i své stinné stránky?
Určitě není jen pozitivní, řekl bych, že jsem
dost kontroverzní filmař, tudíž mám i dost
kritiků. Ale jak sem už řekl, pokud člověk
chce dosáhnout úspěchu, nesmí se nechat
odradit, protože pak je tam dost toho pozitivního. Lidi se se mnou fotí, žádají mě o autogramy, můžu se vidět na televizní obrazovce,
setkávám se se slavnými lidmi a především,
a to si myslím je nejvíc pozitivní, dělám to,
co mě baví, a o to přece jde.
Co je podle vás váš největší úspěch, případně neúspěch?
Největší úspěch... Věřím, že mě teprve čeká.
V tuhle chvíli to, že dělám, co mě baví. A neúspěch - jako malý sem chtěl být i profesionální fotbalista, ale to se mi už asi nepovede.
Co byste závěrem poradil dalším, kteří by
se chtěli stát herci?
Pokud je to jejich sen, tak ať jdou za ním. Život žijeme jen jednou, je třeba ho žít naplno.
Petr Mach

Ohlédnutí za…

České večerníčky
očima dětí
V březnu se ve vstupních prostorách uskutečnila výstava České večerníčky očima dětí, která byla hojně navštěvovaná především
dětmi se svými rodiči či prarodiči. Do výtvarné akce se zapojily děti z mateřských
škol z Telče, Krahulčí, Mrákotína, Nevcehle, Nové Říše, Staré Říše Sedlejova, Radkova a také děti z Lesního klubu Na Větvi
a vytvořily opravdu krásná dílka s tematikou českých večerníčků. 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.
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Z prací žáků ZUŠ
Začátek jara v telčské Základní umělecké škole je věnován absolventům výtvarného oboru a jejich spolužákům z vyšších
ročníků. Výstava ve vstupních prostorách
školy představuje kromě tradičních přehledů
dva větší společné projekty. První nazvaný
Design světla je variací na papírové lampi-

ony inspirované přírodními motivy (na obr.
objekt a negativní kresba Terezy Blahové).
Druhý projekt vyšel ze spolupráce s architektem Lukášem Komínem. Úkolem žáků
bylo drobným zásahem zvelebit konkrétní
místo ve městě. Jak by se vám líbila vyhlídková věž na starém zimáku a bazén s restau-

rací na střeše zpustlé garáže (model Justýna
Zíková a Klára Petrů)? Kdo by se nechtěl zastavit v tzv. útulně na stezce mezi Telčí a Jánem (projekt a model Klára Doskočilová)?
Nebo sjet po tobogánu u Belpské lávky (model Johann Sequens a Štěpán Kuhn)?
Pavla Doležalová

Objekt a negativní kresba Terezy Blahové

Model Justýna Zíková a Klára Petrů

Projekt a model - Klára Doskočilová
TL 4/2020

Model Johann Sequens a Štěpán Kuhn
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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.
• Autoškola Vladimír Roupec - učebna v Telči na Myslibořské
ulici, výuka a výcvik na osobní automobil. Více info na www.
autoskolaekol.wz.cz a tel. 607 185 517.
• 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 704 787 323
str. 12

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Lidé mikroregionu

S velikonočními perníky začínám na konci února,
peču ze třiceti kil mouky, říká Vlasta Přibylová
Ruční práce provází čtyřiašedesátiletou
Vlastu Přibylovou ze Studnic po celý život.
Vyučená malířka skla vyrábí zahradní dekorace z betonu či oblázků, háčkuje nebo šije.
Posledních pět let většinu volného času věnuje pečení a zdobení perníčků. Jejími malými uměleckými díly si lidé zdobí své domácnosti právě teď v období jara a Velikonoc.

Jak jste se k pečením perníčků dostala?
Moje maminka pekla, takže jsem u pečení
vyrůstala a odjakživa mě přitahovalo. Pracovala jsem jako malířka skla, k malování
mám proto velký vztah. Navíc mám moc ráda ruční práci a řemeslo. Když jsem před pár
lety šla do důchodu, řekla jsem si, že ve volném čase budu dělat jen to, co mě baví, a ten
sen jsem si splnila. S dcerami jsme začaly
péct před pěti lety.
Jaké byly vaše začátky?
Zpočátku jsme pekly z hladké mouky, ale
postupně jsme přišly na to, že nejlepší perníky jsou jedině z žitné mouky, a to jak kvůli
konzistenci těsta, tak i chuti. Zároveň jsme si
také začaly míchat vlastní koření. Snažíme
se neustále zdokonalovat. Jezdíme na kurzy,
kde získáváme další zkušenosti, a nakupujeme nové moderní cukrářské potřeby.
Vytvořily jste si za roky pečení nějakou
svou tajnou recepturu, kterou neprozrazujete?
Na vše jsme postupně přicházely samy a trvalo to dlouho, proto své postupy a recepTL 4/2020

ty nesdělujeme. Každý má ale možnost začít
péct a zkoušet. Navíc je řada malířek perníku, které pořádají různé kurzy, kde je možné
zkušenosti získat.
V jakém ročním období býváte nejvytíženější?
Nejvíc práce máme především před Vánocemi a Velikonocemi. V prvním případě většinou začínáme na počátku října a nyní pečeme od konce února. Ruční práce je časově
velmi časově náročná, aktuálně bychom tak
potřebovaly ještě trochu času navíc.
Kdy si mezi tím najdete čas na zkoušení
nových technik nebo motivů?
Pokud mě něco napadne, musím všeho nechat a jít to zkusit, dokud to mám v hlavě.
Takže okamžitě zadělávám a peču. Vymýšlet něco nového se ale snažíme pořád. Navrhujeme si své formičky, které nám vyrábí
jeden šikovný pán. Mám ráda prvovýrobky,
perníčky jsou od formy až po zabalení originální ruční prací.
O jaké motivy mají v současnosti lidé největší zájem?
Teď především o klasické velikonoční tvary, jako jsou vajíčka, květiny, slepice a další zvířátka. Nebráníme se ani využití barev,
které k jaru prostě patří. Každé období je jiné a má své kouzlo, do výrobků se přenáší
nálada, která je s ním spojená. Na Vánoce
by mě třeba vůbec nenapadlo míchat barvy,
zdobíme pouze bílou. Základem ale je, aby
se perníčky lidem líbily a dělaly jim radost.
Z kolika kil před Velikonocemi zaděláváte těsto?
Nepočítala jsem to, ale třicet kilo to bude určitě. To je ale jen mouka, k tomu patří ještě patnáct kilo cukru a vejce ani nepočítám.
Před Vánocemi je to podobné, jen s rozdílem vánočních chaloupek, jejichž výroba
vyžaduje více těsta.
Při zdobení perníčků využíváte i různé
další techniky, kde hledáte inspiraci?
Využíváme například marcipán, na který si
vyrábíme formičky ze silikonu. Dcera nedávno absolvovala kurz kaligrafie, teď trénuje na papír, aby pak stejně krásné písmo
přenesla i na perníček, kde pero sedí jinak.
Zdobení perníků pro nás neznamená jen bílkovou polevu, snažíme se k tomu vždy při-

dat něco navíc, aby byl poznat náš rukopis.
V současnosti je velké množství možností,
prodává se například jedlý inkoust nebo různé jedlé hmoty, cukrářské fígle jsou úžasné.
Co vás na perníčkách baví úplně nejvíc?
Každé období má něco do sebe, když už
máme plnou hlavu Vánoc, těšíme se na jaro
a motivy s ním spojené. Vyrábíme také jmenovky na svatby. Mám ráda, když vyrazíme
na trhy a vidím, že lidé ruční práci ocení, líbí
se jim a mají o ni zájem. To je pro mě největší radost. Pravidelně jezdíme jen do Telče a na třešťské Předadventní světélkování,
více už toho bohužel nestíháme.
Stalo se vám někdy, že perník nedopadl
podle vašich představ? Co pak s ním?
Moc často se to nestává, ale pokud se perníček nepovede, většinou skončí v koši. Za roky pečení jsme vůně skořice a hřebíčku tak
přesycené, že už je nejíme.
Zbývá vám kromě perníčků čas také
na koníčky?
Ráda trávím čas na zahradě. Většinou to dělám tak, že půl dne jsem venku a pak sednu
k perníkům, u kterých se nedá být celý den,
už jen kvůli zádům. Také mě baví vyrábět
různé dekorace, ať už venkovní, například
z betonu nebo háčkované dečky. Každá ruční práce má své kouzlo.
Vaše výrobky se objevují na nejrůznějších benefičních akcích, na čem všem se
podílíte?
Spolupracujeme se Sdílením, které nám
v loňském roce velmi pomohlo, je to úžasná organizace. Účastníme se jarmarků, které organizují, vyrábíme perníkové medaile
na Běh městem šťastných lásek nebo dary
do tomboly na ples.
Kde budou v nejbližší době moct lidé vidět vaše perníčky?
V Telči na zámku, kde budeme mít 4. dubna
na velikonočním jarmarku od Sdílení svůj
stánek.
Tvorbu Vlasty Přibylové a jejích dcer můžete obdivovat na facebookové stránce Studnické perníčky.
Marie Majdičová
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Policie ČR Telč
informuje
Řidič byl pod vlivem alkoholu
V sobotu 15. února odhalili policisté v Telči
řidiče, který měl téměř dvě promile alkoholu.
Jednadvacetiletý muž z Jindřichohradecka jel
s vozidlem VW Golf po ulici Dačická, kde ho
před jednou hodinou v noci zastavila hlídka.
Policisté provedli u řidiče dechovou zkouška
a naměřili mu hodnotu 1,77 promile alkoholu.
Opakované zkoušky u něho ukázaly hodnoty ještě vyšší. Opilému muži policisté zakázali pokračovat v další jízdě a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Řidiči následně sdělili
podezření ze spáchání trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky, případ policisté
řešili ve zkráceném přípravném řízení.
Muž řídil auto přes uložený zákaz
Ze spáchání trestného činu je podezřelý třiadvacetiletý muž z Jihlavska, který řídil auto
i přes uložený zákaz. Ve čtvrtek 20. února jel řidič s vozidlem Suzuki Swift ve směru od obce
Kostelní Myslová na Telč, kde ho na ulici Masarykova před desátou hodinou večer zastavila policejní hlídka. Při kontrole policisté zjistili, že řidičem je muž, který řídit vozidla nesmí,
neboť má od konce loňského roku rozhodnutím magistrátu vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to na dobu jednoho roku. Řidič již v další
jízdě nesměl pokračovat. Muž je podezřelý ze
spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, případ policisté prověřují.
Případ poškození oken policisté objasnili
Policisté dopadli muže, který poškodil v objektu u Telče okna a majiteli tím způsobil škodu přibližně za patnáct 15 tisíc korun. Zahájili trestní stíhání devětapadesátiletého muže
z Třebíčska, který byl obviněn z přečinu poškození cizí věci. Ke spáchání činu došlo na konci
loňského roku v místech zvaných Panské nivy, kde muž rozbil okna u budovy ubytovacího
zařízení. Případ po přijetí oznámení policisté
prověřovali a pátrali po pachateli. Podezřelého
muže se jim podařilo dopadnout a na základě
shromážděných důkazů zahájili jeho trestní stíhání. Případ dále vyšetřují.
Řidič byl pod vlivem drog
Policisté odhalili v Telči řidiče, který usedl
za volant pod vlivem drog. V pondělí 17. února jel kolem jedné hodiny odpoledne s vozidlem Citroen po ulici Radkovská. Automobil
Vozidlo policisté zastavili a provedli kontrolu. Dechová zkouška byla u muže negativní,
test na zjištění ovlivnění návykovou látkou
byl pozitivní na amfetamin. Požití drog před
jízdou řidič přiznal. Policisté mu zakázali pokračovat v další jízdě a zadrželi muži řidičský
průkaz. Řidič je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku dopravy, který policisté předali k projednání správnímu orgánu.
npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení
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Hasičské zprávy

Zprávičky ze školky

Od 13. února do 13. března zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina stanice Telč u patnácti událostí.
V tomto období došlo ke čtyřem dopravním
nehodám. U obce Markvartice havarovala řidička s osobním vozidlem, u obce Studnice
byla zraněna chodkyně projíždějícím vozidlem, u Vanova vyjížděla jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu na střeše
a ke dvěma osobním vozidlům k obci Svojkovice, která dostala smyk na zledovatělé vozovce. Telčští hasiči provedli také jedenáct technických zásahů. V telčském podzemí měřili
koncentraci uniklého plynu, dvakrát spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou
při ošetření pacienta, a jedenkrát byla jednotka
vyslána na požární poplach vyhlášený požární
signalizací v ÚTAM v ulici Batelovská v Telči. V souvislosti s další vichřicí ve dnech 23.
a 24. února zasahovala naše jednotka pětkrát
na popadané stromy na silnici u obce Mrákotín, Telč a Černíč. Řadu zásahů v těchto dnech
provedly i jednotky sborů dobrovolných hasičů z Nové i Staré Říše, Mrákotína a Horních
Dubenek. V obci Krahulčí provedla jednotka
HZS KV stanice Telč opatření k zajištění provozu přístroje podporující dýchání pacienta
při výpadku elektrické energie.
npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč

V Mateřské škole v Telči se během února
konaly kromě jiného maškarní karnevaly.
Všechny karnevalově vyzdobené třídy byly rázem plné princezen, superhrdinů, zvířátek a pohádkových bytostí. Součástí dopoledního maškarního reje byly přehlídky
masek, soutěže, hry, tancování a hlavně
spousta legrace.
Ve vstupní síni radnice jste mohli během
celého března navštívit výstavu výtvarných
prací dětí na téma České večerníčky očima
dětí, a to nejenom z naší mateřské školky,
ale i těch okolních. Bylo vidět, že malování, kreslení, vyrábění a tvoření z různých
netradičních materiálů a technik děti velmi baví a je jejich hlavní náplní při pobytu
v mateřské škole. Na vernisáži, která proběhla v pondělí 2. března, vystoupil pěvecký sboreček naší školky, a tak výstavu děti ještě doplnily písničkami z večerníčků.
Překvapením, o které se postaral pan školník a paní kuchařky, byla velká perníková
chaloupka, ze které si všechny děti mohly
za odměnu odloupnout perníček.
Od 10. ledna probíhá další kurz bruslení
v rámci projektu Děti do bruslí. Naše malé bruslaře čekala 27. března poslední závěrečná lekce, které se mohou zúčastnit i rodiče či prarodiče a zabruslit si tak společně
se svými dětmi.
V současné době se soustředíme na přípravu předškoláků na zápis do základní školy. Ověřujeme všechny potřebné dovednosti a předpoklady k plynulému přechodu dětí
ze školky do školy. Rodičům předškoláků
jsme nabídli možnost individuálních konzultací o prospívání a výsledcích vzdělávání jejich dětí.
Olga Zdeňková Pešová

Nezaměstnanost v únoru
ČR
únor 3,0 %, leden 3,1 %
(prosinec 2,9 %, listopad 2,6 %, říjen 2,6 %)
Kraj Vysočina
únor 2,8 %, leden 2,9 %
(prosinec 2,7 %, listopad 2,3 %, říjen 2,3 %)
Správní obvod Telče
únor 4,6 %, leden 4,9 %
(prosinec 4,4 %, listopad 2,6 %, říjen 2,6 %)
Telč
únor 4,5 %, leden 4,6 %
(prosinec 4,1 %, listopad 2,6 %, říjen 2,6 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5 % hranicí
na konci února: Hostětice (8,2), Lhotka (5,3), Mrákotín (9,0), Mysletice (5,7),
Ořechov (6,8), Radkov (6,0), Rozseč (6,0),
Řásná (7,8), Řídelov (5,3), Stará Říše (5,4),
Strachoňovice (5,2), Vanov (10,7), Vápovice (7,1), Vystrčenovice (7,4), Žatec (7,8)
Zdroj: Statistiky ÚP

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč
Luční 625
telefon: 567 243 633, 974 266 721
krpkvy.oop.telc@pcr.cz
974 266 720 (vedoucí)
974 266 722 (zástupce vedoucího)
HZS Kraje Vysočina
Stanice Telč
Luční 586
telefon: 950 272 111, 774 150 363
jiri.fisara@hasici-vysocina.cz

Jarní deratizace kanalizačních sítí 16. 3. - 9. 4.
V roce 2020 bude pro VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST a.s. divizi Jihlava zajišťovat deratizaci provozovaných kanalizačních sítí na území měst a obcí firma EKOSLUŽBY Michal Novotný (kontaktní osoba Michal Novotný, tel. 603 834 783, 568 829 733).
TL 4/2020

Letošní dotační
program pomůže
se škodami v lesích
Kraj Vysočina opět v letošním roce otevřel
dotační program Fond Vysočiny, Hospodaření v lesích 2020. Vlastníci lesů na území
našeho kraje si díky tomu budou moct požádat o poskytnutí finančních prostředků
na snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem,
sněhem či klimatickými změnami. Poskytnuté finance mohou být použity například
na ochranu a potřebnou péči o založené lesní porosty (oplocenky) a výchovu porostů.
Pro letošní rok je v dotačním programu Hospodaření v lesích 2020 alokováno celkem 30
milionů korun. Sběr žádostí proběhne od 16.
3. do 16. 4. 2020. Administraci žádostí provádí a potřebné informace vlastníkům lesů
sdělí Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor
životního prostředí a zemědělství, Oddělení zemědělství, úsek dotační agendy lesního
hospodářství a zemědělství.
Vlastislav Soukup, MěÚ Telč, OŽP

Telčské osobnosti
Z druhého dodatku biografického slovníku
Kdo byl kdo z telčských osobností – výroční zpráva Muzejního spolku v Telči 2017

BÉM Jan

* 24. 11. 1917 Vídeň, Rakousko
+ 29. 5. 2005 Praha
vysokoškolský pedagog, sportovec
Absolvent telčského gymnázia (1935) vystudoval Fakultu tělesné výchovy na Univerzitě Karlově. Od mládí se věnoval
sportu, především lehké atletice. Zprvu
v Sokole v Telči, později v pražských jednotách. V atletice se věnoval především
skoku o tyči. Výborných výsledků dosahoval také ve skoku dalekém, desetiboji a bězích. Na prvním poválečném mistrovství
Evropy v lehké atletice v roce 1946 získal výkonem 410 cm bronzovou medaili.
Československo ještě reprezentoval v roce 1948 na mezinárodním utkání ČSR –
Maďarsko – Holandsko, kdy ve své disciplíně, skoku o tyči, zvítězil výkonem
390 cm. Svůj nejlepší výkon v této disciplíně, 415 cm, dosáhl bohužel ve válečném
roce 1943. Podstatnou část svého profesního života působil jako vysokoškolský učitel tělesné výchovy na několika fakultách
ČVUT, nejdéle na Fakultě stavební.
Zdroj: Archiv rodiny
/z/
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Panský dvůr
v roce 2020

Univerzitní centrum
muselo omezit své akce

V Panském dvoře si letos pro návštěvníky
připravili hned několik novinek, které potěší místní obyvatele i turisty. Nabídka Panské
restaurace je v pracovní dny nově rozšířena
o polední menu. Milovníci poctivého piva
ocení možnost ochutnávky a exkurze do Panského pivovaru pod vedením sládka.
Panská restaurace byla otevřena na konci loňského roku a hned v prvních týdnech přivítala
řady zvědavých hostů. „Lidé se k nám vracejí, máme radost, že jim u nás chutná. Nejlepší ohlasy máme na naše pivo. Mezi dobrotami z kuchyně vedou burgery a tradiční české
speciality,“ sdělil provozní Marek Dvořák.
V pracovní dny v Panské restauraci rozšířili
nabídku o polední menu. Zákazníci si mohou
vybírat ze dvou hlavních jídel, samozřejmostí
je polévka a dezert.
Pro zájemce, kteří chtějí nahlédnout do zákulisí a seznámit se s pivovarnickým řemeslem,
v Panském pivovaru zavedli možnost exkurze s ochutnávkou. Exkurze vede zkušený sládek Marcel Hofman. „Prohlídku pivovaru si
u nás zákazníci mohou rezervovat už od 6
osob. Stačí si předem zavolat a domluvit si
termín. Součástí exkurze je ochutnávka čtyř
druhů piva a také malý dárek,“ zve návštěvníky Hana Plachá, manažerka areálu. Exkurzi
lze objednat i formou voucheru, který je originálním narozeninovým dárkem.
V Panském dvoře se letos chtějí zaměřit i na firemní klientelu. „Máme nádherné konferenční
prostory, technické vybavení, penzion, restauraci s vlastním pivovarem a zázemí pro sportovní i jiné aktivity. Od letošní sezóny firmám
kromě jedinečné atmosféry nabízíme kompletní servis na konference, školení, teambuildingy nebo večírky,“ uvedla Hana Plachá.
V areálu se letos uskuteční i několik svateb. „Už
se nám ozvalo několik zájemců, ale stále máme
volné atraktivní termíny v hlavní sezóně. Pronajímáme venkovní i vnitřní prostory, zajistíme
catering i další služby,“ doplnila Plachá.
Revitalizovaný hospodářský statek Panský
dvůr Telč dnes nabízí vyžití pro všechny generace. Zdejší chloubou je unikátní lanové
centrum s lezeckou stěnou, dále dětská herna
s kavárnou, půjčovna elektrokol i příjemné
ubytování v novém penzionu. V průběhu roku Panský dvůr pořádá výstavy, divadla, koncerty, festivaly, dětské tábory i na míru ušité
školní a firemní dny.
Bližší informace včetně otevírací doby najdete na stránkách www.panskydvurtelc.cz.
Pro další informace prosím kontaktujte:
Panský dvůr Telč
Hana Plachá (manažerka areálu)
+420 778 754 594, placha@panskydvurtelc.cz
/Dle TZ/

Univerzitní centrum: Zrušená výuka U3V
i akce, zavřená knihovna, ale také solidarita
Ve chvíli, kdy vzniká tento text, je situace čerstvá a nepřehledná. Není jednoduché
předpovídat, jak se vše bude vyvíjet, a jestli
bude aktuální i v době, kdy ho budete číst.
Přesto je dobré vědět, že i my v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči jsme v celé virové krizi s vámi. Znamená pro nás nejen okamžitá opatření jako jsou
přerušení všech kurzů Univerzity třetího věku, uzavření knihovny a zrušení prakticky
všech březnových a dubových akcí (v době
vzniku tohoto textu byla mimořádná opatření přijata do 13. dubna). Bohužel se musíme
připravit na zásadní změny i v celé letošní
sezoně. To jsou však jen relativně malé ztráty ve srovnání s tím, co by znamenaly škody,
které může rychlé a plošné rozšíření nemoci
způsobit. Doufejme, že se vše brzy uklidní
a vrátí k normálu a nejdéle v příštím vydání Telčských listů už budeme moci přinést
opět standardní zprávy o akcích, které pro
vás v Telči připravujeme.
Na druhou stranu, každá krize je zároveň výzvou a příležitostí v každém z nás objevit i to
dobré. Masarykova univerzita se snaží nejen
ochránit své studenty a zaměstnance, ale nabízí i pomoc. Rektor MU tak například mimořádným opatřením uvolnil mladé mediky
z 5. a 6. ročníku LF pro jejich zapojení do praxe. Hned v prvních dnech po vyhlášení nouzového stavu vznikla databáze Dobrovolníci
MU, která shromáždila kontakty na studenty
či zaměstnance ochotné pomáhat při zvládání
epidemie. Je dobré si připomenout, že nejsme
bezohlední a lhostejní k ostatním, protože jak
napsal rektor MU Martin Bareš: „Na prahu
druhé stovky naší existence se jako univerzita a jako společenství ocitáme uprostřed situace, kterou nikdo z nás dosud nezažil. Ovšem
platí, že pravá povaha institucí – stejně jako
pravý charakter lidí – se ukazuje v čase krizí. A nyní máme možnost prokázat, jak pevně jsme spjati s našimi kořeny; s masarykovskými ideály, jakými jsou odvaha, moudrost,
otevřenost a humanismus. Musíme a budeme
postupovat společně a jednotně. S rozvahou,
odpovědností a solidaritou. Protože jsme jedna univerzita. Jsme jedna akademická obec.
Jsme jedno společenství. A věřím, že ze současné krize vyjdeme jednotni a posíleni. Protože my jsme univerzita Masarykova.“ Jen
dodejme, že jsme hrdou součástí naší Telče.
Podrobnější informace o všech akcích jsou
k dispozici na webu nebo u Jaroslava Makovce, ředitele UCT, tel. 777 119 220,
www.uct.muni.cz,
facebook.com/UniverzitnicentrumTelc
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Vzpomínáme na 20. století
Jak se v Telči sáňkovalo ve vzpomínkách.
Dnes, když se objeví patřičné množství sněhu, využívají mnozí z nás jeho příkrov k provozování zimních sportů. Mezi nimi nechybí
ani sáňkování. Je samozřejmé, že je jiné než
před léty. I sáně doznaly modernější podoby.
A jak se v Telči sáňkovalo v polovině minulého století? Neodmyslitelně k němu patřily
Oslednice, a to ty horní. Říkávalo se jim višňovka pro aleje višní podél cesty, dnes je tu
zahrádkářská kolonie. Dolní jsou poblíž železničního viaduktu.
Jakmile začal padat sníh, začali jsme chodit
na nádraží a dívat se přes koleje, jak toužebných vloček přibývá. Netrpělivě jsme čekali,
až budeme moci vzít z půdy své sáně a vydat
se vstříc zimním radovánkám.
Pak naše kroky mířily směrem na Zvolenovice pod železniční viadukt, posléze cestou
vlevo podél parku s obeliskem a kaštany a už
dlouhým kopcem vzhůru dokud nás nezastavil lesní porost. Přitom jsme si říkávali, že
o co více se nataháme se sáněmi nahoru, o to
lepší zážitky budou při jízdě dolů.
S dychtivostí jsme vždy naskočili na sáně
odrazili se a po snaze najít co nejlepší stopu nastala regulace jízdy provazovými táhly a částečně i nohami. Kopec jsme sjížděli
s povzbuzujícím pokřikem na ty, kteří teprve
stoupali se sáněmi vzhůru. Dopravní provoz
nebyl tehdy velký, a tak jsme vesměs bez
obav přejížděli i silnici vedoucí ke Zvolenovicím až k tunélku v náspu pod železniční tratí nebo více doleva k malému hřišti, které tu
bývalo mezi stromy a kde jsme v létě hrávali
míčové hry. Přesto jsme na radu rodičů dávali pozor abychom se nestřetli s nějakým autem či motocyklem nebo kolem, ale více bylo
koňských povozů, kterých jsme byli také pa-

Zdroj: pixabay.com

mětlivi. Těm, co se nesoustředili plně na řízení saní, se však jejich ledabylost vymstila.
Převrátili se nebo vrazili do stromu. Mnohdy to mělo i nepříjemné následky. To už byla
práce pro známého telečského lékaře MUDr.
Krulicha, aby dal postižené do pořádku.
Když nás sáňkování omrzelo anebo cítili potřebu nějaké změny, následovalo stavění sněhuláků nebo koulování, případně tzv. válení
sudů – lehnutí na zem a koulení celým kopcem dolů.
Mnohdy jsme se vysáňkovali a vydováděli až
do únavy plni nádherných pocitů. Atmosféru nám zpestřoval kolorit nedalekého nádraží, jemuž tehdy vévodily parní lokomotivy
nechávající za sebou bohaté množství páry
a přehršle jisker.
Nejkrásnější pocity byly, když pořádně chumelilo a celá naše zábava nabývala pohádkový ráz. Ale ať tak či tak, vždy zvuk jedoucích

Počasí v Telči – jaro už se blíží

saní, hlahol a smích oživoval stráně Oslednic
mnohdy až do pozdního soumraku. Cestou
do domů jsme sice unavení, ale šťastní se těšili na další den, kdy se zase po splnění školních povinností vydáme na „naše“ Oslednice
vstříc sněhu.
Jiří Ptáček

Denní teplotní maxima a minima a srážky
naměřené na meteostanici telčské radnice:

od 18. 2. 2020 do 18. 3. 2020.

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

3,2°C
1015,9 hPa
52,2 mm
13,4°C,
10. 2. v 9:09
-4,8°C,
9. 2. v 7:39
56 km/h, 10. 2.

Počasí v Telči

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

Kulturní kalendář

Stolní tenis

Kulturní a sportovní akce
jsou do odvolání zrušeny!

Krajský přebor I. Třídy
Tabulka po 20. kole
1. Světlá A

20

186:128 65

2. Telč A

20

182:136 64

3. Havlíčkův Brod B

20

166:130 63

4. Žďár nad Sázavou B 20

163:137 54

5. Chotěboř „B“

20

161:139 53

6. Humpolec A

20

157:139 51

7. Nížkov A

20

160:153 49

8. Nové Dvory A

20

147:176 45

9. Jihlava B

20

139:165 42

10. Lhotky A

20

140:164 40

11. Chmelná B

20

121:185 32

12. Nové Město na M. A 20

115:185 30

Hokej

Krajská soutěž mužů Vysočiny
Konečná tabulka soutěže
1. Telč

18

118:55 44

2. Polička

18

90:79

3. Zastávka u Brna

18

92:853 33

4. Velké Meziříčí B

18

67:73

33
29

5. Náměšť nad Oslavou 18

100:74 27

6. B. n. Pernštejnem

18

81:80

7. Velká Bíteš B

18

37:131 0

25

Fotbal

Krajská I. A třída na počátku jarní části

• Konzultační den rady města
středa 22. 4. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ
• Všechna usnesení RM v úplném znění
naleznete na www.telc.eu/mesto
v záložce samospráva.
• 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

K 78. výročí seskoku
paraskupiny
OUT DISTANCE
Z důvodů současné situace se letošní
vzpomínková akce Ořechov 2020 ruší.
Věříme, že nás chápete a zachováte nám
v následujících letech přízeň.
Na naše československé vojáky účastnící
se bojů ve 2. světové válce a současných
zahraničních misí budeme vzpomínat průběžně celý rok.

• Našel se ve vaší obci poklad nebo
třeba jen houby v zimě jako ve Velké Lhotě?● Stalo se u vás něco neobvyklého?
• Připravujete nějakou společenskou
nebo sportovní akci?
• Přijede k vám známá osobnost nebo
„jen“ známý rodák?
Napište nám na tl@telc.eu, uzávěrku
máme vždy v půlce měsíce.

1

Kamenice nad L.

13

43:21

34

2

Světlá n. S.

13

26:18

26

3

Mírovka

13

34:19

26

4

SK Telč

13

26:16

21

5

Rozsochatec

13

32:26

19

6

Třešť

13

32:27

19

7

Košetice

13

22:18

19

Sběrový kalendář

8

H. Brod B

13

20:23

18

Biologický odpad

9

Štoky

13

28:33:

17

10 Kostelec

13

22:30

16

11 Humpolec B

13

24:33

16

12 Leština

13

21:31

14

13 Nový Rychnov

13

26:43

9

14 Černíč

13

16:34
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I. - II.
III.

20. 4.
21. 4.

IV.
22. 4.
V. - VI. 23. 4.

Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok,
III – Podolí, křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova
u viaduktu, IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II., u garáží, VI –
Družstevní

Společenská rubrika
Blahopřejeme novomanželům
Radek Kožiarský, Dobronín
a Simona Šutová, Dobronín

Opustili nás

Vladimír Přibil, Mysliboř
Ludmila Čechová, Hladov
Jiří Hunčár, Nová Říše
Květoslava Nosková, Žatec
Karel Pospíchal, Štěpnice
Pavel Benda, Staré Město
Marie Veselá, Staré Město

62 let
79 let
65 let
94 let
84 let
80 let
88 let

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

NZDM
ZASTÁVka Telč
S ohledem na epidemiologickou situaci
v ČR je omezen běžný provoz NZDM
ZASTÁVka Telč od pondělí 16. 3. do odvolání.
Dočasná provozní doba je PO – PÁ vždy
od 6.00 do 14.30 hodin.
Nabízíme poradenství přes sociální sítě či
mobilní telefon:
• Facebook – Zastávka Telč
• Instagram – zastavka.telc
• Telefon – 604 535 577
Pokud někdo bude mít zájem o osobní
schůzku, je potřeba se předem domluvit
s pracovníky zařízení a následně dodržet
základní hygienické zásady.
Děkujeme za pochopení.
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Koronavir v Telči
Nepříjemným projevem současné situace kolem koronaviru je i rušení akcí a liduprázdné náměstí. Musíme být ale zodpovědní – hlavně
k druhým. Dodržovat pravidla a společně to přečkat. Každá karanténa jednou skončí a život se zase vrátí do normálních kolejí!

Foto: Pavel Boček

Vylidněná Telč – žádní turisté, žádní místní.
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Foto: Petr Mach

Foto: Ilona Jeníčková
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