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LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL:

Rekonstrukce průtahu pokračuje
Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice I/23 naším městem. Po
loňském náročném roce, kdy se při plné uzavírce realizovala kanalizace, vodovod, povrch
silnice a chodníky v ulicích Štěpnická, Oldřichovo náměstí a Na Posvátné, bude letošek pro
řidiče snad přece jenom příznivější. Nevyhnou
se sice v Telči omezením, ale město bude průjezdné. Práce budou realizovány po částech
a dílčí uzavírky budou řízeny semafory.
Celkový harmonogram je nastaven tak, aby
celý průtah byl dokončen počátkem října
letošního roku. První úseky, na kterých se začne v dubnu pracovat, jsou tyto: nedokončená část vozovky u nového mostu ve Štěpnici,
polovina vozovky v ulici Slavatovská od kři-

žovatky s Jihlavskou podél bývalého Školního
statku po vjezd na centrální parkoviště a polovina vozovky v ulici Třebíčská od křižovatky
u Výkupu ke křižovatce s Myslibořskou ulicí.
Tyto úseky by měly být průjezdné začátkem
května. Po jejich dokončení pak přijdou na řadu druhé poloviny vozovek v těchto úsecích.
Tam se plánují práce do poloviny června. Po
polovinách budou následně řešeny zbylé úseky směrem ven z města. Poslední na řadu pak
přijdou samotné křižovatky s ulicí Jihlavskou
a u Výkupu.
O postupu prací budete průběžně informování
v Telčských listech. Dílčí záležitosti zásobování, vstupu do objektů a další záležitosti týkající
se obyvatel dotčených částí budou koordinová-

ny na stavbě přímo s odpovědnými pracovníky
firmy Colas. Spolupráce s nimi v tomto směru
loni fungovala velice dobře.
Již v polovině března byly znovu zahájeny i práce na chodnících na Oldřichově náměstí a Na
Posvátné. Městu se podařilo vyjednat přesunutí nevyčerpané dotace z loňského na letošní
rok, takže na dokončení chodníků v těchto ulicích jsou zajištěny finance. Firma SATES bude
kromě povrchů chodníků dokončovat i zeleň
a veřejné osvětlení. Práce v těchto ulicích by
měly být hotovy do konce června.
Město podalo žádost o dotaci i na chodník
v ulici Slavatovská, který bychom rádi společně s rekonstrukcí vozovky také opravili. Tam
ale výsledek ještě neznáme.

Přišlo jaro

V březnu padal sníh a také se začalo uklízet město. Více o úklidu na straně 3.
Foto: Ilona Jeníčková

ANGLICKÁ VLAJKA opět nad Vysočinou.
V Ořechově si 21. dubna připomenou 70 let výsadku OUT DISTANCE. Více na stranách 9 a 20.

10. zasedání ZM

O Integrovaném systému nakládání
s odpady v Kraji Vysočina
V pondělí 5. března se zastupitelé sešli ke svému v pořadí 10. zasedání ve volebním období
2010-2014. Místem jednání byla aula Univerzitního centra. Přítomno bylo 19 členů zastupitelstva, omluveni byli Stanislav Máca a Hana
Müllerová.
Asi jedním z nejvýznamnějších bodů programu, který se těšil největšímu zájmu zastupitelů, byla dokumentace Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina, jejíž
vypracování si objednal Kraj Vysočina a všechny obce s rozšířenou působností v našem kraji. Klíčovým problémem nakládání s odpady
obecně je nakládání se směsným komunálním odpadem. Kapacita všech skládek v kraji
se naplňuje, v ne příliš vzdálené budoucnosti
se naplní zcela a nebude kam odpad ukládat.
Vypracovaná dokumentace posuzovala 7 variant řešení problému, od vybudování zařízení pro přímé energetické využití přes odvoz
odpadu mimo území kraje až po nulovou
variantu-konzervaci současného stavu. Řídící výbor projektu všechny varianty posuzoval
a na základě hlasování se vyslovil pro variantu
výstavby zařízení pro přímé energetické využívání odpadů. S ohledem na kapacitu zařízení
a odbyt tepla byly vytipovány lokality Jihlava
a Žďár nad Sázavou. Jako optimální byla nako-

nec vyhodnocena lokalita Průmyslová zóna
Bedřichov v Jihlavě. Po obsáhlé diskuzi bylo
přijato usnesení, kterým byl vysloven souhlas
s pokračováním prací na projektu dle předložené dokumentace.
Dalšími body programu bylo projednávání
obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství,
obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, kterou se
ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.
Na zasedání bylo dále schváleno poskytnutí
finančního příspěvku TJ Sokol Telč ve výši 100 tis.
Kč z programu „Zásady pro poskytování dotací
na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina“
pro rok 2012 a uzavření dodatku č. 2 mezi městem na straně jedné a společnostmi Investmanagement, s.r.o., a Panský dvůr Telč, s.r.o., na straně
druhé k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí
smlouvě kupní ve věci projektu rozvoje a revitalizace území Panského dvora.
Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce v podloubí
radnice, internetových stránkách města a je
k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Nové OP. Je dobré zvážit, co si do něj
necháme zapsat
Již tři měsíce, od 1. ledna, vydává pracoviště
občanských průkazů telčské radnice občanské
průkazy v nové, tzv. elektronické podobě. Jednou z novinek, které tato změna přinesla, je, že se
na rozdíl od předchozí praxe do dokladu povinně nezapisuje údaj o rodinném stavu. Zdánlivé
zjednodušení dokladu má ale své úskalí. Vedoucí odboru vnitřních věcí JUDr. Jana Matoušková v této souvislosti pro budoucí žadatele o OP

pro TL uvedla: „O zapsání rodinného stavu do
nového OP musí žadatel požádat sám. Doporučuji důkladně tuto možnost zvážit. V případě, že OP údaj o rodinném stavu neobsahuje,
mohou nastat v životě držitele takové situace, že
bude muset prokázat rodinný stav jiným způsobem, např. výdejem dat z informačního systému evidence obyvatel, za který zaplatí správní
poplatek 50 Kč.“
/z/

Z jednání rady města
32. schůze - 15. února
-

-

-

-

-

RM schválila závěrku Domova pro seniory
Telč a schválila, aby kladný výsledek hospodaření ve výši 293 510,63 Kč byl zúčtován do rezervního fondu organizace.
RM schválila odpisové plány příspěvkových organizací města Telče.
RM schválila závěrky ZŠ Masarykova,
ZŠ Hradecká, Základní umělecké školy,
Mateřské školy a DDM.
RM schválila podání žádostí o dotaci do
Státního fondu dopravní infrastruktury
pro rok 2012.
RM schválila uzavření smlouvy s Krajem Vysočina, jejímž předmětem je zajištění realizace Programu obnovy venkova
Vysočiny.
RM schválila nového člena Komise pro
regeneraci MPR a MPZ P. Mgr. Josefa
Maincla.

33. schůze - 7. března
-

-

-

-

-

-

RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina na festival
Arts&film 2012.
RM schválila uzavření smlouvy se společností RAIN tiskárna, s.r.o., Jindřichův
Hradec na tisk 9 vydání měsíčníku Telčské listy (duben až prosinec 2012).
RM schválila v souladu se školským zákonem vyhlášení konkursů na místo ředitele/
ředitelky Mateřské školy a ZŠ Hradecká.
RM vzala na vědomí přehled pohledávek
k 31. 12. 2011.
RM vzala na vědomí Závěrečnou zprávu
o realizaci projektu za rok 2011 - Charitní
pečovatelská služba Telč.
RM schválila uzavření dodatku č. 2
k nájemní smlouvě ve věci projektu rozvoje a revitalizace území Panského dvora se společnostmi Investmanagement,
s.r.o., a Panský dvůr Telč, s.r.o.
RM vzala na vědomí zprávu o hospodaření
Lesního družstva Borovná za rok 2010.
RM vzala na vědomí informaci o uzavření
smlouvy o podnájmu pozemků mezi společností Služby Telč, s.r.o., a společnostmi
Panský dvůr Telč, s. r. o., a Investmanagement, s. r. o.

CET informuje. Má vlastní stránky
Projekt Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, Centrum excelence Telč, jehož vědecký park vyrůstá v Batelovské ulici, má vlastní internetové
stránky. Ty informují jak o cílech projektu, tak
také o jeho provozních záležitostech a stavu
realizace. V průběhu dubna by měly být v sek-

ci „realizace projektu“ zveřejněny podmínky výběrových řízení na nová pracovní místa.
V době uzávěrky TL zde bylo zveřejněno pouze mezinárodní výběrové řízení na místo ředitele Centra, o kterém jsme informovali v březnových TL. Podávání přihlášek do zmíněného
výběrového řízení skončilo 31. března.
/z/

Konzultační den rady města
středa 18. 4. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat v sekretariátu MěÚ.
str. 2

Cesta po hrázi
Staroměstského rybníku
uzavřena
Od 2. dubna je na nezbytnou dobu zcela
uzavřena cesta po hrázi Staroměstského
rybníka z důvodu zásadní rekonstrukce mostu a bezpečnostního přepadu
u Židovského hřbitova. Více v příspěvku
starosty města na str. 3.

Radosti a starosti telčského starosty

Po hrázi Staroměšťáku
neprojedete
A to již od 2. dubna. Tímto dnem začne poslední
etapa rozsáhlé akce revitalizace Staroměstského
rybníka. Ten se sice při jarním tání zcela naplnil, ale jen dočasně. Zbývá ještě zrekonstruovat
bezpečnostní přepad a most směrem k Židovskému hřbitovu. A také opravit silnici od hráze
ke křižovatce se silnicí na Novou Říši. Technická náročnost této akce vyžaduje úplné uzavření
mostu. A to nebylo loni možné kvůli uzavírce
silnice ve Štěpnici. Konstrukce mostu je v havarijním stavu a některé kamenné mostovky jsou
prasklé. Bude tedy nutno celý most sundat,
zajistit jeho statiku a vybudovat novou mostní konstrukci. V určité fázi tedy nebude most
použitelný ani pro chodce. Chtěl bych požádat
o pochopení obyvatele této části města, kteří
si zkracovali cestu přes Oslednice, aby na tuto
dobu použili cestu Na Dlážkách. Celá akce by
měla být hotova do konce června.

Města v rozletu
To je pracovní název přeshraničního projektu, do kterého se aktivně zapojilo i město Telč.
Tři rakouská města, Horn, Zwettl a Schrems,
a tři česká města, Třeboň, Jindřichův Hradec
a Telč, se společně zabývají několika důležitými tématy života těchto měst. Máte pocit, že
se centra historických měst vylidňují? Pokud

ano, Horn by měl přijít s návrhem, jak tomu
zabránit. Potřebujete přilákat investora do průmyslové zóny? Tady by měl poradit Schrems.
A ve Zwettlu zase řeší, jak bytovou výstavbou
zabránit úbytku obyvatel. Třeboň si vzala za
úkol řešení problému sezónnosti cestovního
ruchu. A Jindřichův Hradec trápí dopravní systém a obslužnost ve městě. A co zbylo na Telč?
Myslíme si, že naším problémem je malá spolupráce města a podnikatelů v cestovním ruchu.
Chybí vzájemná informovanost a mnohdy si
zbytečně konkurují jednotlivé akce. A jen málo
jsou do nich zapojeni místní podnikatelé. Bezesporu je třeba zlepšit úroveň služeb v cestovním
ruchu. Hledáme nové formy propagace města.
Jinými slovy je třeba táhnout za jeden provaz
a turistu do města nejenom přilákat, ale nabídnout mu široký výběr kvalitních služeb a ve
městě ho udržet. Co naplat, že se návštěvníkovi líbí zámek, když se dobře nenají. A i sebelepší nabídku jídla pokazí otrávený obličej obsluhy nebo nepořádek na náměstí. A je toho více.
Velice si vážím faktu, že ještě než město vstoupilo do projektu, začala se v kanceláři Mikroregionu scházet skupina lidí s cílem hledat řešení.
A projekt na to našel i finance. Takže plánujeme
setkání s podnikateli, odborná školení a semináře pro lidi pracující ve službách, město letos
uvidíte v Panoramě na ČT 2 i na novém webu, přibudou nové stánky a hlavně i společné
akce. Je vítán každý, kdo má zájem se do těchto
společných aktivit zapojit. Heslo přeshraniční-

ho programu, ze kterého jsme získali dotaci, je
„Společně dosáhneme více“. Jsem přesvědčen,
že tohle by mělo platit i v Telči.

Jarní úklid
V minulém čísle jsem děkoval obyvatelům města a pracovníkům Služeb za to, jak zvládli sněhovou kalamitu. Uběhl měsíc a písek, kterým jsme posypali chodníky a silnice, je třeba uklidit.
Tak rychle přišlo do Telče jaro. Chtěl bych proto
znovu požádat vás všechny, kterým není lhostejné, jak vypadá ulice před vašimi domy, o pomoc.
Není v silách lidí a techniky ze Služeb vše v krátké době zvládnout. A určitě všichni chceme, aby
na Velikonoce byla Telč pěkná. Děkuji.

Ocenění si zaslouží
Kolik je hodin? To je otázka, která nás často provází. Na náměstí stačí pohled na věž sv. Ducha.
Možná ale mnozí z vás netuší, že nad správným chodem věžních hodin už léta bdí pan Jiří
Koubík. Za tuto nezištnou pomoc byl městem
nominován na krajskou cenu Ď pro mecenáše
a dobrodince. V anketě zvítězil a spolu s oceněním kraje získal i postup do celostátního kola.
Anketa Sportovec Jihlavska za rok 2011 pro náš
region dopadla také dobře. V kategorii družstev
do 15 let zvítězili bojovníci teakwondového klubu SK Kyonggi kwon Telč. A jejich člen Milan
Hoang byl v jednotlivcích druhý. Blahopřeji.
Roman Fabeš

Telč na ČT1 2. dubna ve 22:05

Rodinné zlato
40. výročí podepsání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a dvacet let od zápisu prvních českých
památek (Praha, Český Krumlov a Telč) na
jeho seznam připomene Česká televize 13dílným seriálem s pracovním názvem „Rodinné zlato“, který postupně představí všechny
tuzemské památky zapsané na Seznamu UNESCO. Průvodcem po jednotlivých památkách
je známý herec Miroslav Táborský. Díl věnovaný Telči bude vysílán v pondělí 2. dubna.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury

160 let GOB a 90 let SOŠ
Hlavní den oslav

sobota 6. října 2012
Den otevřených dveří areálu školy
Výstavy
Od 17 hodin posezení absolventů
a hostů v sokolovně
Podrobnosti později

V pátek 2. března uvítal na radnici starosta Roman Fabeš prvního občánka Telče v roce 2012
Evu Smejkalovou s rodiči.
Foto: Roman Pokorný

str. 3

Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v únoru řešili policisté Obvodního oddělení PČR Telč.

Opět řádil vandal
V době od 9. do 10. 2. poškodil neznámý pachatel dvě kovová tělesa veřejného osvětlení na
hrázi Staroměstského rybníka na Oslednicích.
Městu Telč způsobil škodu za 45 tis. Kč.

Barevné kovy „letí“
Neznámý pachatel v době od 23. 1. do 23. 2.
odmontoval v Krahulčí ze sloupu elektrického vedení kompletní transformátor, který v tu
dobu byl stále pod napětím. Shodil ho na zem
a následně z něho odcizil měděné vinutí. Způsobil škodu ve výši nejméně 55 tis. Kč.
K další krádeži barevných kovů došlo v době od
10. 1. do 29. 2. v ul. Na Sádkách. Pachatel vnikl do domu, ze kterého odcizil měděné potru-

bí teplovodního topení, čímž majiteli způsobil
škodu předběžně za 45 tis. Kč. V průběhu šetření uvedeného případu se podařilo pachatele
vypátrat.

Dopadli zloděje nářadí
Policisté vypátrali pachatele, který ve Strachoňovicích odcizil z budovy pily různé nářadí
a upínací vozík za katr.

Duben s Českou inspirací
HRADEC KRÁLOVÉ

Pil a pak řídil
14. 2. ve 2:15 hod. prováděla hlídka OOP Telč
silniční kontrolu v Olšanech. U řidiče Škody Favorit zjistila, že řídil pod vlivem alkoholu. Bylo mu naměřeno 2,62 promile alkoholu
v dechu. Navíc měl výtečník od Okresního soudu v Jihlavě zákaz řízení.
Podle zprávy vedoucího OOPČR Telč
npor. Bc. Luboše Pavlíka

29. 4. – Hradec neznámý: Po stopách knihy Starý Hradec Králové dům od domu
Návštěvníci mají již potřetí možnost poznat
zákoutí starého města. Program doplní korzo v historických kostýmech, jarmark a kulturní vystoupení.

CHEB
31. 3. – 7. 4. - Velikonoční trhy
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

JINDŘICHŮV HRADEC
Policie ČR
Obvodní oddělení Telč, Luční ulice 586
tel.: 567 243 633, 974 266 520, 724 846 692
jiooptelc@mvcr.cz

Hasičské zprávy
V uplynulém období vyjížděli hasiči HZS KV
stanice Telč ke třiceti zásahům. Z tohoto počtu
bylo osmnáct technických zásahů a v deseti
případech se jednalo o dopravní nehodu. Jednou z těchto dopravních nehod byla i dopravní nehoda nákladního automobilu u Mrákotína, kdy řidič dostal smyk v lesním úseku na
kluzkém povrchu vozovky. Při této dopravní
nehodě nedošlo k vážnějšímu zranění. Došlo
však k úniku provozních kapalin vozidla do
půdy a vodního toku. Zásah si vyžádal sanaci kontaminované půdy. Od 15. do 16. února způsobilo husté sněžení dopravní komplikace. Ve zmíněných dnech jsme vyprošťovali
řadu vozidel překážejících plynulosti silničního provozu a v několika případech likvidovali
následky dopravních nehod. Zasahovali jsme
také u požárů v Krahulčí a v Horních Dubenkách ve spolupráci s jednotkami sborů dobrovolných hasičů z Mrákotína, Horních Dubenek a Studené.
Npor. Bc Jiří Fišara, velitel stanice

Poděkování oddělení
Policie ČR v Telči
14. března došlo v restauraci U Marušky v Telči
k slovnímu i fyzickému napadení obsluhy, která
po hostu požadovala zaplacení účtu. Díky včasnému příjezdu a profesionálnímu zásahu policie nedošlo k žádnému zranění. Muž napadl
a vyhrožoval i policii, proto byl zadržen a odveden v poutech. Děkujeme za pomoc.
Zaměstnanci restaurace U Marušky.

Vysvětlení a omluva

K distribuci TL
V souvislosti se změnou způsobu distribuce
předplacených TL došlo u březnového čísla
k jejich opožděnému dodání. Navíc v několika případech nebyly předplatitelům doručeny
vůbec. Všem předplatitelům se tímto omlouváme. Ti, kdo březnové TL ještě nedostali a napíší na adresu tl@telc-etc.cz nebo zavolají na číslo 567 112 407, obdrží březnové TL obratem.
Děkujeme za pochopení.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury

Sběrový kalendář
Objemný odpad:
I. – II. 3. 4.
III.
4. 4.

IV.
V.

Biologický odpad:
I. – II. 10. 4.
IV.
III.
11. 4.
V.
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5. 4.
6. 4.

12. 4.
13. 4.

11. 4., 19 hod. – Koncert Karla Plíhala
Koncert legendárního písničkáře v KD
Střelnice

KUTNÁ HORA
1. 4. - 30. 6. - Project room/Marek Číhal
- Stříbrná
Výstava v Galerii Středočeského kraje představí velkoplošné malby volně inspirované
kutnohorskou iluminací

LITOMYŠL
28. - 29. 4. - Zahájení první litomyšlské
lázeňské sezóny
Mariánská promenáda
V Litomyšli budou, dle odkazu Josefa Váchala z Krvavého románu, vyhlášeny první lázně ducha v České republice

POLIČKA
5. - 18. 4. – Festival Polička Jazz 2012
www.jazz.policka.org

TELČ
26. 4. 2012 - 31. 1. 2013 - Jízda králů
Městská galerie Hasičský dům, vernisáž
výstavy ve čtvrtek 26. 4. v 16 hodin.

TŘEBOŇ
7. 4. - Velikonoční hospodářský trh a trh
chráněných dílen
9 - 15 hod. Masarykovo náměstí
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz

Dny otevřených dveří
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 Květinové, V – Štěpnice II. – u garáží

na stanici HZS Kraje Vysočina

v Telči
Luční 586
3. - 5. května od 8 do 17 hodin
Zveme širokou veřejnost.

Po uzávěrce

Soutěž, soutěž, soutěž...

Vysočinská cena
Ď pro J. Koubíka

Česká inspirace
– města plná života!

Ve dvanáctém ročníku celostátní ceny díků neboli ceny Ď, jež vyjadřuje poděkování osobnostem, které nezištně podporují kulturu a společenský život, byl v krajském kole
na Vysočině oceněn pan Jiří Koubík z Telče za
dlouholetou nezištnou péči o hodiny na věži
sv. Ducha. Postoupil tak do celostátního kola,
jehož slavnostní večer se bude konat 21. června v Národním divadle v Praze. Blahopřejeme
a držíme palce.

To je název nové soutěže, kterou vyhlásilo
sdružení Česká inspirace. O co v ní jde? Soutěží se o zajímavé víkendové pobyty v členských městech sdružení. Na otázku, jak se
do soutěže zapojit, odpovídá místostarostka Hana Müllerová, která Telč ve sdružení
zastupuje: „Do 10 června stačí vyplnit jednoduchý kvíz umístěný na webových stránkách
www.ceskainspirace.cz a pak si při troše štěstí užít některou z výher.“ Jaké ceny na výherce čekají? Víkendový pobyt v Chebu, noc na
hradě Svojanově u Poličky nebo třeba volné
vstupenky na Prázdniny v Telči.
Bojíte se, že otázky kvízu budou těžké?
Místostarostka Müllerová pro TL prozradila, že všechny správné odpovědi lze nalézt
na webu sdružení. Pro většinu z vás ale hledání nebude nutné. Vždyť odpovědi na otázky, které jsme namátkou vybrali, znáte: Který hudební skladatel se narodil v Litomyšli
nebo který vojevůdce třicetileté války byl
zavražděn v Chebu?
Podstatné pro všechny soutěžící uvedla H.
Müllerová na závěr: „Předání cen proběhne
v rámci festivalu Arts&film v polovině června
v Telči. Výherci budou informováni o výhře
předem tak, aby se mohli slavnostního předání cen osobně zúčastnit.“
Podle TZ

Připomínáme si
80 roků
22. dubna 1932 se v Praze narodil akad. malíř
Jiří Mareš (+ 1984). Po studiu na Akademii
výtvarných umění se převážně věnoval grafice. Autor nespočetného množství dřevořezů a litografií s náměty koní vytvořil většinu
svého díla na Vysočině a především v Telči
v Palackého ulici.

60 roků
20. března 1962 zemřel v Telči P. Josef Rampula
(*1884). Profesor náboženství na telčském gymnáziu je zřejmě největší osobností Telče první
poloviny 20. století. Dvacet roků (1920 - 1940)
byl nepřetržitě členem městské rady. Svým
rozhledem pozitivně ovlivnil řadu rozhodnutí tehdejší samosprávy ku prospěchu města.
Zásadním způsobem se zasloužil o postavení
Katolického domu s orlovnou, byl zakladatelem
Včelařského spolku a členem řady dalších spolků. Zcela mimořádná je jeho badatelská a publikační činnost k historii Telče. Práce J. Rampuly
nejsou dodnes překonané a patří do základního
fondu historiografie města.

Pro děti
o prázdninách
Salesiánské hnutí mládeže Klub Telč pořádá
i v letošním roce prázdninové chaloupky pro
děti od 5 do 15 let. Jejich nabídku představila
TL Tereza Pavlíčková:
PRO NEJMLADŠÍ OD 5 DO 8 LET
Místo: Opatov
Termín: 5. – 10. srpna
Téma: Asterix a Obelix
Hlavní vedoucí: Martina Kolmanová
(608 371 397, martina.kolman@seznam.cz)
MLADŠÍ DĚTI 8 – 12 LET
Místo: Štítary
Termín: 15. – 28. července
Téma: Na vlnách FM
Hlavní vedoucí: Zdeněk Knos
(736 789 130, zknos@seznam.cz)
MLADŠÍ DĚTI 8 – 12 LET
Místo: Velký Újezd
Termín: 29. července – 11. srpna
Téma: Lovci pokladů
Vedoucí: Mgr. Silvie Frydrýšková (606 826 716,
silvie.marie@volny.cz)
STARŠÍ DĚTI 13 – 15 LET
Místo: Provodov
Termín: 1. – 14. července
Téma: Poznej sám sebe!
Hlavní vedoucí: Jan Pavlíček (720 612 426,
pavlicek@biskupstvi.cz)
Podrobnosti o přihláškách, slevách za včasné
přihlášení (do 15. května) a další změny na
http://www.mladeznici.cz/

Vzpomínáme na 20. století

Přednáškový cyklus, který pro širokou
veřejnost pořádá
Národní památkový úřad v Telči

Historie odívání III.
Baroko
Přednáší Ing. Lucie Bláhová
Pokračování exkurze do historie módy bude opět doplněna ukázkami replik
historických oděvů.

18. dubna v 18 hodin
Univerzitní centrum Telč

Popiska k dnešní unikátní fotografii je velmi krátká. 20. století je na samém počátku. Vystrčilova strojírna v Těšíkově ulici má tuto zmizelou podobu. Vpravo stojí původní Hahnův dům. Píše se rok 1905.
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Co viděly TL v březnu?

SLADKÝ START. První akce k výročí založení gymnázia se konala 13.
března ve školní jídelně. Čokoládová show mistra kuchaře Romana Ťulpy se líbila a hlavně: byla sladká!

HVĚZDOU MĚSÍCE byla každá slepice, která v březnu snášela vejce.
Ta na snímku je z Knínic, nejjižnější obce Mikroregionu Telčsko.

ŠTĚSTÍ V NEŠTĚSTÍ měl 7. března řidič kamionu u Mrákotína. Více v Hasičských zprávách na str. 4.

PŘÁTELÁK 2012. Florbalový turnaj v nové
sportovní hale ZŠ Hradecká. V brance nejhezčí brankář turnaje - Denisa Kolářová. Výřez
vpravo potvrzuje, že se pořadatelé nespletli.

CHVÁLÍME ČESKOU POŠTU. Za přemístění poštovní schránky na nejfrekventovanější místo na
náměstí. Její staronové umístění určitě usnadní odesílání pozdravů z Telče.
Foto na této straně: Archiv HZS a TL, Stanislav Máca, David Kovář a Ilona Jeníčková.
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160 let GOB a 90 let SOŠ
Významná výročí oslaví v letošním roce jak Gymnázium Otokara Březiny, tak také Střední odborná škola. Ta své počátky spojuje se vznikem zemědělského školství
ve městě. V několikadílném seriálu připomeneme historii obou školských subjektů. Jubilea si shodou různých okolností připomínají v jednom organizačním celku.
Jak je obvyklé, dáváme přednost tomu staršímu. Historie gymnázia se začala psát již v roce 1852! Pro TL ji připravuje Mgr. Zdeněk Bártů.

Když se psalo c. k.
Počátky střední školy v Telči jsou spojeny
s ministerskou výzvou zřídit ve městě nižší reálku. Ta vznikla roku 1852. Významným momentem historie nové školy byl souhlas c. k. místodržitelství s žádostí o povolení češtiny jako
hlavního vyučovacího jazyka. Tak se roku 1862
stala nižší reálka v Telči první střední školou na
Moravě s vyučovacím jazykem českým.
5. října 1871 se z obecní školy stává nižší zemská reálka a jejím prvním ředitelem byl jmenován profesor Jan Mládek.
Škola neměla vlastní budovu a sídlila na náměstí v soukromých domech č. 41, č. 42 (pro orientaci - dům, kde se dnes nalézá směnárna Brzek),
č. 43 a v budově radnice. Problém vyřešilo obecní
zastupitelstvo rozhodnutím postavit novou školní
budovu na místě bývalé chmelnice v dnešní Masarykově ulici. Dne 29. června 1874 byl slavnostně
položen základní kámen (přibližně ve stejné době
došlo k rozšíření nižší reálky na vyšší) a na konci
školního roku 1875/1876 se již v nové budově rozdávala vysvědčení. V následujícím roce 1876/1877
zde proběhly první maturitní zkoušky. Telč získala budovou reálky krásnou dominantu a škola se
brzy stala uznávanou institucí.
V letech 1883-1887 na telčské reálce studoval
nenápadný žák z Počátek Václav Jebavý, který se
v budoucnu stane jednou z nejznámějších osobností české literatury přelomu století. Jeho pravé
jméno sice zapadlo, ale umělecký pseudonym
Otokar Březina slyšel snad každý, kdo měl možnost se seznámit s dějinami české literatury.

Po svém dvacetiletém působení odešel roku
1892 J. Mládek a jeho nástupcem byl jmenován
významný český archeolog a paleontolog profesor Karel Jaroslav Maška, který v Telči působil
až do roku 1915.
Světové události počátku 20. století přerostly
ve válku, která brzy dostane přívlastek světová. Válka přinesla těžké chvíle i škole. Zajímavé
jsou například zprávy sbírané prof. O. Šašecím,

Dva konkursy

Netradiční start oslav GOB. V kuchyni!

Rada Města Telče vyhlásila ve smyslu zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konkursy na pracovní místa ředitele/ředitelky
Mateřské školy Telč
•
•
Základní školy Telč, Hradecká 234
Podrobné znění oznámení konkurzů (požadavky, nezbytné přílohy, předpokládaný nástup
a způsob podání přihlášek) je zveřejněn na
úřední desce MěÚ Telč v podloubí radnice a na
el. úřední desce na http://www.telc-etc.cz
Přihlášky s uvedenými doklady lze podat do
pátku 20. dubna do 12 hodin včetně na adrese Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč.

podle kterých konalo vojenskou službu v různých hodnostech v letech 1914- 1917 přibližně
70 % všech, kteří v posledních 25 letech telčskou reálku navštěvovali.
Konec války roku 1918 přinesl obrovskou úlevu celému světu. Přišel 28. říjen, den vyhlášení československé samostatnosti. Stará monarchie se stala pojmem učebnic dějepisu a pro
reálku nastaly nové časy.

Zápis do Mateřské
Co vařil šéfkuchař?
školy Telč
Na jiném místě informujeme o „Čokoládové
show“ Romana Ťulpy ve školní jídelně GOB
13. března. Vystoupení známého mistra kuchaře se neomezilo jen na zmíněnou pochoutku,
ale podílel se také na přípravě hlavního menu
jídelny. Jaké bylo?
Polévka: Dědečkova hříbková s brambory
Oběd 1: Vepřový závitek plněný listovým špenátem a masovou pěnou, rýže
Oběd 2: Plněný měšec zlatou rybou, šťouchané brambory
Moučník: Lesní pochoutka

Školní jídelna GOB a SOŠ v Hradecké ulici nabízí
cizím strávníkům volnou kapacitu pro stravování.

Ředitelství mateřské školy oznamuje,
že zápis se bude konat

4. dubna 2012
od 13,00 hod. do 16,30 hod.
v budově MŠ Komenského.
Zveme všechny zájemce
o umístění dětí do MŠ
na školní rok 2012/2013
to je od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013.
Den zápisu proběhne formou
Dne otevřených dveří. Děti si mohou
prohlédnout prostředí školy a pohrát,
proto jim, prosím, vezměte bačkorky.
Blanka Hauzarová
ředitelka školy
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Pozvánka na koncert KPH

Recitál Evy Pavlíkové - Kotíkové
Na dubnovém koncertě Kruhu přátel hudby
v Telči se představí ve svém recitálu Eva Pavlíková - Kotíková. Čtenáři TL si o ní mohli přečíst
v naší rubrice Dotazník (TL 2006/5), Telčané ji
znají jako učitelku ZUŠ, návštěvníci koncertů
pak jako členku úspěšného ženského vokálního
souboru Triodam. Takže jen malé doplnění. Eva
Pavlíková pochází z Jihlavy, zpěv vystudovala
na Pedagogické fakultě v Olomouci, kde také
začala učit. Dalším jejím působištěm byla Telč,
nejdříve gymnázium, dnes ZUŠ. Vedle pedagogické činnosti má za sebou také bohatou koncertní činnost po celé republice. Jejím repertoárem jsou písně i opery.
Na dubnový koncert KPH přichází s recitálem,
na který se mohou posluchači zcela určitě těšit.
Na myšlence jej připravit se podílela jak sama
sólistka, tak její současná „paní učitelka“ Jarmila Krátká (profesorka brněnské JAMU), u které pokračuje ve studiu zpěvu. „Recitál by měl
ukázat výsledky našeho snažení a zároveň být
motivací k dalšímu studiu a zdokonalování,“
říká Eva Pavlíková. Zazní na něm samozřejmě
skladby autorů, které má nejraději. „Vybírala
jsem je i s ohledem na svůj hlasový obor, proto budou v první části árie koloraturního typu,
několik barokních árií a Mozartovo Exultate
Jubilate,“ představuje začátek programu. V druhé části pak uslyšíme písňový cyklus Antonína
Dvořáka V Národním tónu a písně slovenského
skladatele Mikuláše Schneidera Trnavského. Na
klavír bude zpěvačku doprovázet Veronika Landecki, absolventka JAMU, v současné době také
učitelka telčské ZUŠ.
Při odpovědích na otázky, jak se dlouho na
vystoupení připravovaly, co bylo pro ně zejména obtížné, se shodují: „Intenzívně jsme začaly
zkoušet před třemi měsíci. Nejtěžší bylo sladit
naše harmonogramy a najít na zkoušení čas.“

Eva Pavlíková ještě dodává, že pro ni osobně
nebylo lehké se naučit některé písně zpaměti.
Kdo zná vokální trio Triodam, se kterým Eva
již několik roků vystupuje, ví, že si posluchač
z jeho vystoupení vždy odnese příjemný zážitek profesionální úrovně. Proto mně nedá se
nezeptat na jeho další koncerty. „Přípravy na
recitál byly časově velmi náročné, s pěveckým triem máme momentálně několikaměsíční pauzu,“ dostávám tak trochu očekávanou

odpověď,“ rozhodně ale svoji činnost nekončíme, ti, kteří si nás rádi přicházejí poslechnout, se mohou těšit na naše vystoupení ještě
v letošním roce.“ A co říká na Evino pracovní
vytížení a koncertování několikaměsíční novomanžel? „Snaží se mě maximálně podporovat, i když hudba není vůbec jeho obor,“ zazní
v závěru rozhovoru se sympatickou protagonistkou recitálu. Koncert se koná ve čtvrtek
12. dubna v sále ZUŠ Telč v 19 hodin.
/h/

Foto: Ilona Jeníčková

Pomozte pátrat:

Archeologie Vysočiny aneb:

Byl tam civil a četník Co se skrývá pod povrchem
Výzva k pátrání po vývěsním štítu krejčovské
dílny pana Františka Svobody v Dačické ulici
(dnes 9. května), jehož autorem byl akad. malíř
Antonín V. Slavíček, v minulých TL vzbudila
mezi čtenáři pozornost. Byť zatím bez úspěšného výsledku. Ano, je to tak. Pražský sběratel
a odborník na dílo A. V. Slavíčka nás upozornil
na výjimečnou práci umělce, který v mezidobí
1921 až 1938 žil a tvořil v Telči a dodnes nám ho
připomíná sgrafito Blaník na sokolovně. Podle
dochovaných osobních zápisků namaloval A. V.
Slavíček zmíněný štít s postavami mužů v civilním obleku a policejní uniformě, které pan Svoboda běžně zhotovoval, jako odměnu za ušití
svrchníku. Že pozoruhodný obchod skutečně
proběhl, dokazuje dodatečná poznámka Mistra
Slavíčka „Odbyto“ s hezkou glosou na adresu
krejčího, že mu svrchník dobře seděl.
/z/
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Od 22. března je ve výstavních prostorách. Muzea Vysočiny v Jihlavě na Masarykově náměstí
výstava nálezů, které v uplynulých dvou letech objevili archeologové muzea. Výstava potrvá až do
10. června. Pro čtenáře TL je to jedinečná příležitost seznámit se s nálezy z historicky největšího archeologického průzkumu v Telči, který proběhl v minulém roce ve Staroměstském rybníku.
Na výstavě jsou prezentovány i archeologické výzkumy z dalších lokalit. Tou nejbližší je pro nás
historický střed Mrákotína.
Podle TZ

Pěvecké sbory v Krahulčí
15. 4. ve 14 hodin se v Krahulčí bude konat již 21. ročník Setkání pěveckých sborů. Jde o nesoutěžní akci, která
je otevřená pěveckým sborům různých úrovní a kategorií. Setkání probíhá za přátelské atmosféry a mezi zpěváky i posluchači je velice oblíbené. Během let zde vystoupilo přes 50 dětských, mládežnických, komorních,
smíšených, mužských a ženských pěveckých sborů, převážně z Vysočiny. V letošním roce vystoupí dětský
pěvecký sbor TELČísla ze ZUŠ Telč a dětský pěvecký sbor Kvítek působící v ZUŠ Dačice. Dalšími účinkujícími budou smíšené pěvecké sbory Záboj Pelhřimov, Melodie Jihlava, mužský pěvecký sbor Záboj Pelhřimov
a Smetana Telč, pořadatel setkání. Akci podpořila i Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko.
PK

mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
TL 4/2012

List MAS Telčsko

Dnes představujeme: Ořechov

Out Distance a Bivouac spojily svůj osud s Ořechovem
Uvést představení obce událostmi z II. světové války není zrovna obvyklé.
U Ořechova to ale nejde jinak. Díky jim zná obec ležící 7 km od Telče celá
republika. Je jaro roku 1942. Tu dobu si dnes lze jen těžko představit. Jen
pro připomenutí. Reinhard Heydrich je již půl roku nejmocnějším mužem
protektorátu, ministerský předseda Alois Eliáš čeká ve vězení na popravu.
Do zahájení bitvy u Stalingradu schází ještě dlouhých pět měsíců, otevření západní fronty je v nedohlednu... Všude vládne strach. 28. března probudí Ořechov hluk leteckých motorů. Za měsíční noci se k zemi snáší tři
padáky. Přistává jeden z prvních paravýsadků z Anglie OUT DISTANCE
ve složení Adolf Opálka, Ivan Kolařík, Karel Čurda. O pár týdnů později.
V hájence Na Kozinci u Ořechova klepe na okno neznámý muž. Hajný Jan
Novák mu poskytuje úkryt, jídlo a zprostředkuje kontakt na odbojovou
skupinu v Telči. Nikdo již nezjistí, zda se dozvěděl pravé jméno neznámého. Františka Pospíšila z výsadku BIVOUAC zastřelí v roce 1944 v Terezíně, Jan Novák je popraven 19. prosince 1943 ve Vratislavi...

Ořechov

První zmínka
o obci

Nadmořská
výška

Počet
obyvatel

1355

635

68

Není to příliš mnoho náhod na tak malou obec, ptám se starosty Ořechova Pavla Volavky v úvodu našeho setkání. „To, že hned dva výsadky
parašutistů z Anglie spojily svůj osud částečně s naší obcí, náhoda určitě
byla. Jsme ale hrdí na to, jak čestně, hrdinsky se s těmito situacemi vypořádali naši předci. Díky záměrné liknavosti, se kterou byl výsadek OUT
DISTANCE z obce nahlášen, získali parašutisté několikahodinový náskok,
a tak nebyli bezprostředně po seskoku dopadeni. Čin pana hajného Nováka pak již byl skutečným hrdinstvím. Neměli bychom na tyto události
nikdy zapomenout. Proto také každoročně organizujeme vzpomínkovou
akci u pomníčku npor. Opálky, který byl na okraji obce postaven v roce
1973.“ Ta letošní, připravovaná na sobotu 21. dubna (její program přinášíme na str. xx), bude mít slavnostní ráz. Od válečných událostí uběhlo letos
70 roků! Organizátoři mají ohlášenu účast jak představitelů české armády,
tak také zástupců armád z Anglie, Slovenska a válečných veteránů. Se starostou Pavlem Volavkou opouštíme téma historie a vracíme se do současnosti. Na to, jak je Ořechov malou obcí, se má čím pochlubit.

nu, nechtěl Pavel Volavka již ani vypočítávat. Není na ně ale sám. Podle
jeho vlastních slov by povinnosti starosty bez aktivního přístupu ostatních zastupitelů sotva zvládal. Starosta Volavka ale trval na tom, aby se

Ořechov, jak ho neznáme.

Zastupitelstvo obce: Ing. Pavel Volavka, starosta; František Krejčí, Jana
Divišová, místostarostové; Stanislav Beseda, Stanislav Holík, Jindřiška
Petrů, Václav Železný
Obecní kanalizaci zde mají již od 70. let minulého století. Na počátku
toho současného, v roce 2000, vybudovala obec plynofikaci a nyní staví obecní vodovod. I když se starosta Volavka mému přirovnání bránil, tahle poslední akce si oprávněně zaslouží
označení stavba tisíciletí. Na investici za 5,5
mil. Kč se podařilo získat 80% dotaci Ministerstva zemědělství! „Není to samoúčelný projekt,“ říká vážně Pavel Volavka a vysvětluje,
„díky poloze na téměř samém hřebenu zdejších kopců se již řadu let potýkáme s nedostatkem vody ve studních u jednotlivých usedlostí. Navíc ve většině případů není její kvalita
dobrá.“ Nakonec pan starosta nezapřel profesi
učitele, když vypočítal: „Jsme řádově stokrát
menší než města v našem okolí, a tak se naše investice dá srovnat se stovkami milionů, které by musela investovat ona.“ Ostatní starosti, jako je
údržba kulturního domu, hasičské zbrojnice či pořízení územního plá-

Postavit v době normalizace, v roce 1973, pomník členu paravýsadku z Anglie, npor. Adolfu Opálkovi, byl mimořádný čin. Zasloužilo se o něj tehdejší vedení obce, JZD a telčské organizace Svazu protifašistických bojovníků.
Mnoho nechybělo a byl v následujících letech odstraněn.
v příspěvku objevila také pochvala úředníků telčské radnice. Pokud je
potřeba, snaží se mu prý v jeho práci vždy pomoci. Bez jeho vědomí přidám ještě jednu pochvalu. Je myšlena zcela vážně a patří jeho rodině.
Bez její podpory a pochopení by Pavel Volavka nemohl být čtvrté volební období zastupitelem a třetí starostou.
/z/
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Oprava komunikace a sadové úpravy v Knínicích
V 1. výzvě MAS Telčsko v roce 2011 byla přidělena dotace i obci Knínice, a to na projekt pod názvem
„Oprava komunikace a sadové úpravy dolní části obce Knínice – 1. etapa“. Do konce ledna tohoto roku
byl projekt zrealizován.
V rámci projektu byla provedena komplexní úprava veřejného prostranství před budovou bývalého
obchodu a přilehlé komunikace navazující na náves. Byl obnoven asfaltový povrch, vybudovány nové
chodníky, okolní terén ozeleněn a vznikla nová odpočinková místa.
Celkové výdaje projektu se vyšplhaly na 962 855 Kč, z toho bylo 360 000 Kč hrazeno z dotace.
Ing. Petra Karásková, projektový manažer MT

Mikroregionální střípky
Hodice
13. 4. III. Setkání seniorů
Setkání seniorů z okresu Jihlava. Začátek od 14
hodin v KD Hodice. Spolupořadatelem je Svaz
postižených civilizačními chorobami. Hraje
Seniorka

Růžená
14. 4 Štafetový závod MTB – Lovětín.
Trať závodu je stejná jako předchozí ročníky
(z Lovětína okolo Zudova vrchu přes Batelov
zpět do Lovětína), okruh měří 10,15 km. Jedná se o závod 4členných nebo 3členných (ženy,
junioři) družstev. Každý člen absolvuje stejný
okruh.
Startovné je 150 Kč za závodníka. Prezentace
od 10 hod., start ve 13 hod. Večer taneční zábava. Hraje ROS3S.

Krahulčí
15. 4. Setkání pěveckých sborů

Urbanov - Den Země
20. 4. Výstava na téma rostliny a živočichové,
třídění odpadu, výrobky z odpadového materiálu … Umístěna bude v budově školy, na
školní zahradě a v prostoru před školou – dle
počasí.
21. 4. Společná výsadba stromořadí
(Urbanov – Ořechov, podél cyklotrasy 5123).
Po výsadbě bude následovat kulturní program
- posezení v místním KD s hudbou.

Výzvy MAS

Podpora regionální kultuře
Jak jsme informovali v minulých TL, vyhlásila MAS Telčsko 1. března Výzvu na pořádání kulturních akcí. Žadatelům bude na uspořádání akce poskytnut příspěvek 2 tis. Kč.
V době uzávěrky TL se sešlo 14 žádostí. Příjemným překvapením pro nás je, že většinu žádostí
podaly místní spolky a sdružení. Paleta chystaných akcí je více než pestrá - od setkání pěveckých
souborů přes sportovní akce, požární soutěž, Čertovkiádu, kácení máje, Noc kostelů až po sázení stromků.
„Minivýzva“ tak přispěje k naplnění jednoho z cílů Místní akční skupiny, podporovat tradice
a společenský život v obcích.
V průběhu dubna MAS chystá i další kolo „velké“ výzvy. Tentokrát bude vypsáno všech šest fichí
/ opatření, které má MAS k dispozici.
Více informací najdete na www.telcsko.cz/mas
Eva Skálová, Kancelář Mikroregionu Telčsko

Zlatá jeřabina
Ještě do 13. dubna můžete svým hlasem na internetových stránkách Kraje Vysočina podpořit památky a kulturní počiny z Mikroregionu Telčsko v tradiční krajské soutěži Zlatá jeřabina. Jako obvykle
se soutěží ve dvou kategoriích:
Kulturní aktivita:
•
Jazz na Roštejně
•
Prázdniny v Telči
Péče o kulturní památky
•
Nová Říše - restaurování maleb v klášterním kostele sv. Petra a Pavla
•
Telč - obnova zámecké konírny
Hlasuje se elektronicky prostřednictvím hlasovacího formuláře uveřejněného na stránkách kraje v sekci Kultura a památky nebo písemně pomocí originálního hlasovacího lístku uveřejněného
v březnových novinách Kraj Vysočina. Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé kategorii.
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Sedlejov
28. 4. - 29. 4. Soutěž lodních modelářů - Dolní rybník.

Třeštice
30. 4. Pálení čarodějnic od 19 hod.

Radkov
30. 4. Pálení čarodějnic od 20 hod. ve sportovním areálu. Hudba a občerstvení.
Hlasuje se pro cenu kraje

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Jihlavě

Kontaktní pracoviště Telč
Palackého 23 (bývalá poliklinika)
platná telefonní čísla:
zaměstnanost
950 123 211, 950 123 212, 950 123 213
státní sociální podpora
950 123 241, 950 123 242
hmotná nouze
950 123 243
příspěvek na péči
950 123 245
příspěvek na mobilitu
950 123 246
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Oznámení
Od 1. dubna dochází ke změně ordinačních hodin
urologické ordinace
MUDr. Zdeňka Lavičky.
Poliklinika Telč

pondělí 7, 30 - 15, 30 hod.
čtvrtek 14 - 18 hod.
Telefon 731 845 570
Ke změně dochází z organizačních
důvodů. Děkujeme za pochopení.
str. 12

Kdy na fotbal

Nabídka volného bytu

Rozpis zápasů mužstev SK Telč na domácím hřišti:
7. 4.
7. 4.
8. 4.
14. 4.
14. 4.
14. 4.
15. 4.
15. 4.
22. 4.
28. 4.

9.00
11.15
15.30
9.00
11.15
15.30
9.00
10.45
16.00
9.00

dorost ml. Kamenice n. L.
dorost st. Kamenice n. L.
muži A
Studenec
dorost ml.
Pacov
dorost st.
Pacov
muži B
Rohozná
žáci st.
Žďár n.S.
žáci ml.
Žďár n.S.
muži A
Šebkovice
dorost ml.
Bedřichov

28. 4.
28. 4.
29. 4.
29. 4.
1. 5.
1. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.
6. 5.

11.15
16.00
9.00
10.45
9.00
11.15
9.00
10.45
16.30
9.00

dorost st.
muži B
žáci st.
žáci ml.
dorost ml.
dorost st.
žáci st.
žáci ml.
muži B
přípravka

Bedřichov
Kněžice B
Chotěboř
Chotěboř
Bystřice n.P.
Bystřice n.P.
Kamenice n.L.
Kamenice n.L.
Stonařov C
turnaj Telč

Dle vyhlášky města Telče č. 2/92
„O zásadách pro nájem bytů, které
jsou ve vlastnictví města Telče“, nabízí město k pronájmu následující byt
v Domě s pečovatelskou službou:
Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 28 (1+0) situovaný
ve 3. podlaží
Celková plocha: 26,50 m2
Nájemné celkem: 908,- Kč

Termín pro přijetí žádostí:
do 15. dubna 2012
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu
jsou zveřejněny na úřední desce
a na internetových stránkách města
(www.telc-etc.cz).
Bližší informace: odbor rozvoje
a územního plánování – J. Pavlíčková,
tel.: 567 112 425.

Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích
plachet na přívěsné vozíky. Pergoly,
zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.:
721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.
• PRÁŠKOVÁ LAKOVNA - KOMAXIT,
tryskání - pískování, ul. Mlýnská 9616
- Jihlava, tel.: 777 326 863, www.Lakoma.cz
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír
Roupcovi. Učebna v Telči na Myslibořské ulici, výuka a výcvik na osobní
automobil a všechny skupiny motocyklů. Info na tel. 607 185 517, autoskolaekol.telc@seznam.cz
• Pronajmu nebytový prostor – 55
m2 v centru města Telče. Telefon:
567 213 945, 603 449 188.

Stolní tenis zve
3. 4. Velikonoční turnaj žáků ve florbale
14. 4. Velikonoční turnaj dospělých ve florbale - 8.30 hod.
21. 4. 28. ročník Velikonočního turnaje ve
stolním tenise o „Přeborníka města Telče“
8.00 hod. Vše v herně stolního tenisu
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Festival Concentus Moraviae i v Telči
Letošní, již 17. ročník známého festivalu proběhne mezi 2. a 30. červnem s podtitulem „Kouzlo čísel“. Na více než třech desítkách koncertů
zazní hudba z období od středověku až po baroko v podání špičkových českých a zahraničních
hudebníků zabývajících se autentickou interpretací staré hudby. Festival Concentus Moraviae
nabízí posluchačům procestovat křížem krážem
jižní Moravu a Vysočinu a propojit návštěvu
jedinečných koncertů s poznáváním regionu
a jeho architektonických i přírodních krás.

Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae letos zavítá také do našeho města.
V Telči zazní koncert Vlámského vokálně instrumentálního souboru Zefiro-Torna ve čtvrtek 28.
června v Divadelním sále státního zámku. Předprodej vstupenek na koncerty je již zahájen prostřednictvím internetového prodeje www.ticketportal.cz Rovněž je možné si vstupenky zakoupit
v našem Informačním středisku.
Až do začátku festivalu 2. června mají zájemci možnost zakoupit v městském předprode-

ji standardní vstupenky za zvýhodněnou cenu,
sníženou o 50 Kč oproti ceně plné.
Organizátoři festivalu nabízí také cenově zvýhodněnou permanentku na pět a více koncertů dle výběru. Koupi permanentek lze domluvit v brněnské festivalové kanceláři na telefonu
542 210 713 nebo prostřednictvím emailu monika@concentus-moraviae.cz
Informace ke koncertům najdete na festivalovém webu www.concentus-moraviae.cz
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Velikonoce
Blíží se Velikonoce, co to znamená?
Kromě kočiček a zlatého deště ve váze koupit bílá vejce, upéci beránka, nazdobit perníčky. Dále nezapomenout kvasnice na přípravu
mazance a také dát vychladit láhev moku pro
koledníky.
Bílá vejce, která jsou na kraslice nejlepší, se dají
sehnat již celkem lehce, i když cena je dnes taková, jako by to byla vajíčka s překvapením. Ale
kuře byste uvnitř marně hledali, natož nějakou
hračku. Jednou se mi zdálo, že tam něco přeci jenom je, vajíčko jsem rozklepla, a to byste
nevěřili, jak takové překvapení může páchnout.
A pak beránek. Pokud se krásně vyklopil z for-

které se opravdu hodně liší od obrázků Josefa
Lady, kde chlapci prohání bosá děvčata v krátkých sukních. Dnes byste stěží našli hochy prohánějící se někde po louce s pomlázkou za děvčaty, takže zůstaneme u trasy chodba, kuchyň,
chodba. A syn mne opravil, že většinou to je jen
dveře, zadek, dveře. (To jsou nezapomenutelné
velikonoční zkušenosti z panelákového sídliště.)
V souvislosti s výše uvedeným dnešním pojetím
Velikonoc se asi nebude nikdo divit, že k nám chodí koledníci velmi rádi, protože mít pět ženských
pohromadě je z časových důvodů velmi ekonomické a co si budeme povídat, čas jsou peníze.
A abyste nemuseli nikde hledat recept na
beránka, jeden, velice osvědčený, nabízím.
100 g másla, 120 g cukr moučka, 1 vanilkový
cukr, citrónová kůra, 2 žloutky.

Suroviny našleháme na hustý krém.
Přidáme 1 balíček kandovaného ovoce, 1 prášek do pečiva, 350 g polohrubé mouky. Dále
vmícháme šálek mléka (250 ml) a lehce vpracujeme sníh ze dvou bílků. Formu na beránka
vymastíme, důkladně vysypeme strouhankou
a pečeme asi 45 minut na 190 stupňů. Upečeme, vyklopíme, necháme vychladnout a potom
polijeme bílkovou polevou.
Poleva: 1 bílek+ 140 g cukr moučka+pár kapek
citronu = šleháme dohusta
Já polévám tak, že položím beránka na záda,
aby se poleva pěkně roztekla po čumáčku a na
ouška, po chvilce ho narovnám a pokračuji na
zádech, z tuhého bílku udělám vlásky.
Ať se dílo podaří a všem přeji veselé a pohodové Velikonoce.

Třebechovické muzeum betlémů
ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava, pobočkou Telč a městem Telč
pořádá seminář

O mechanických betlémech
my a nemusíte část hlavy chirurgicky přidělávat
k tělu párátky, máte vyhráno. Stačí jen doladit
spokojený výraz očičkama z rozinek a úsměvem z bílkové hmoty. Nezapomenout na mašli
se zvonečkem, i když pochybuji, že by se někam
zatoulal, ale tradice je tradice.
Velikonoce, to jsou tradiční jídla, tradiční výzdoba, tradiční zvyky a bohužel již tradiční počasí,

s restaurátorem Kamilem Andresem
(autorem restaurace betlému manželů Vostrých v telčském muzeu)

středa 25. dubna od 9,30 do 16,00 hod.
Obřadní síň radnice v Telči.
Přihlášky nejpozději do 18. 4. na adresu muzea nebo e-mailem na adresu
badatelna@betlem.cz Organizační dotazy: Petra Jahnová na tel.č. 606 199 172
nebo na adresu badatelna@betlem.cz

Duben podle KiRRi
Ahoj,
tak je tu duben a s ním i jaro. Všichni máme
zimy plné zuby. S hezkým počasím přichází
i Velikonoce (je přestupný rok – holky vytáhněte vařečky!), ale také tradice Pálení čarodějnic.
A kde to oslavit?
Mě osobně nejvíce zaujalo ,,Telčské čarování“
u rybníka Roštejn. Vstup činí 65 Kč pro dospělé a 30 pro děti (pokud ale přijdou s tematickou
maskou, tak ZADARMO). Výtěžek půjde na
zvelebení areálu u Roštejna.
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Program bude velmi pestrý, jsem přesvědčená, že si na své přijdou všichni. Začíná se v 13
hodin. Pro děti bude připraven skákací hrad a se
svými rodiči si mohou zahrát fotbálek v nafukovací aréně a další hry a atrakce - vše zdarma!
Zároveň se bude konat i první grilování ,,U Roštěnky“ a pro mlsouny tam bude i cukrová vata.
Těšit se můžete na známé B&B duo ve složení
Tomáše Bartušky a Pavla Buriana a také na Svahovou dostupnost 12°. Ve 20 hodin se dočkáte
zapálení velké hranice a ve 22 hodin dokonce

divadla. Jakého? Nechte se překvapit.
Bude se také konat soutěž o ceny. Tou hlavní bude
LET BALÓNEM NAD TELČÍ. Každý si užije
určitě spoustu zábavy a v případě špatného počasí (radši dvakrát zaťukám) bude připravený stan.
Budu se moc těšit, snad se Vás dostaví hodně.
A nakonec malé poučení z historie. Dřív se pálení čarodějnic pořádalo kvůli oslavě plodnosti.
Mějte se krásně.
S pozdravem
KiRRi (Kristýna Langová)

Knihovna není jen půjčovna knih
Suchá statistická čísla říkají, že telčská
městská knihovna měla na konci loňského roku téměř 29 tisíc knih a 1235 registrovaných čtenářů, z nichž 375 bylo méně
než 15 roků. Z nabídky knihovny si všichni vypůjčili na 63 tisíc titulů knih a časopisů. V množství čísel určitě zaujme, že do
knihovny přišlo 19 540 návštěv, to je skoro
každý den sto. Ve dvou tisících případech
využili čtenáři on-line služby knihovny,
ostatní za knihovnicemi, Lenkou Zamaza-

lovou a Andreou Fajtovou, přišli osobně.
V porovnání s předchozími lety zaznamenává tak knihovna výrazně zvýšený zájem
veřejnosti. Samozřejmě, že to obě knihovnice těší, ale také zavazuje. „Čtenáři považují
za samozřejmé, že, byť třeba s čekáním, si
budou moci u nás vypůjčit mediálně známé knižní novinky. Není jich v současné
době málo, stačí se podívat na pulty knihkupectví,“ říká Lenka Zamazalová. „U tak
zavedené knihovny, jako je telčská, existuje

O nejmenší čtenáře nemá knihovna nouzi. Díky aktivitám Lenky Zamazalové.

Foto: Andrea Fajtová

také nemalý počet čtenářů, kteří mají obor
svého zájmu v našem fondu doslova „přečtený,“ doplňuje kolegyni Andrea Fajtová.
Obě tak reagují na úvahu, proč pořizovat
nové knihy, když těmi stávajícími knihovna „přetéká“.
Ani jedna z knihovnic nemá obavu, že by
v dohledné době zájem o knihovnu klesl.
Společně pak tvrdí: „Ceny nových knih,
stoupající počet seniorů a také tlak škol,
aby děti přečetly některé tituly, mají hlavní podíl na vzrůstajícím počtu čtenářů
i výpůjček.“ Andrea Fajtová pak k tomu
ještě dodává: „Knihovna dnes není jen půjčovna knih. Mladé čtenáře sem přivádí řada
akcí, které pro ně celý rok připravuje kolegyně Lenka.“ Má pravdu. Soutěže, poNOCování v knihovně, tvůrčí dílny jsou akce,
které mají stále vzrůstající počet účastníků. Logicky se z nich stávají noví čtenáři.
Na otázku, jaké jsou oblíbené tituly, mají knihovnice pohotovou odpověď. „Pomineme-li ty, které patří do tzv. doporučené,
někdy předepsané, literatury ve školách,
tak se naše statistiky shodují s žebříčky nejprodávanějších či čtenářsky nejúspěšnějších knih v republice. Takže i u nás vloni
byl největší zájem o knihy tragicky zemřelé Simony Monyové a celosvětový hit, trilogii Milénium, Stiega Larssona. Dlouhé
čekání na vybranou knihu čeká také všechny zájemce o historické romány Vlastimila
Vondrušky.“ Nejen pro ty, kteří se chystají do knihovny poprvé, mám pár „nej“ čísel na závěr. Nejnavštěvovanějším dnem
v naší knihovně je úterý, nejvíce knih si
čtenáři půjčují ve čtvrtek. Nejvíce čtenářů
v jednom dni navštívilo knihovnu vloni 28.
června (177). 691 knih půjčených v jednom
dnu je další rekord, který knihovní počítač
registruje.
(pokračování na str. 16)

EXTRA
na veletrhu
14. února se dalšího ročníku Veletrhu fiktivních firem v Brně zúčastnili i studenti telčské SOŠ. Samozřejmě se svou firmou Extra,
s.r.o, která se zabývá nákupem a prodejem
výrobků Kosteleckých uzenin. V konkurenci
19 týmů se jim tentokrát nepodařilo obsadit
pro ně tradiční stupně vítězů. „Účast na veletrhu byla pro nás velmi poučná,“ uvedla pro
TL členka telčského týmu Monika Bastlová
s tím, že bezprostředně po návratu z Brna se
studenti začali připravovat na další podobný
veletrh, který se bude konat v dubnu v Praze.

Martina Bártů při soutěžním klání na veletrhu v Brně.

Foto: Jana Horníková
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Knihovna není jen půjčovna knih
(dokončení ze str. 15)
Možná překvapí, že jednomu čtenáři nechali rodiče vystavit čtenářský průkaz, když mu byl
jeden rok. Naopak ten nejstarší má v kartotéce uveden rok narození 1919.
Přání knihovnic na závěr? Aby k nám čtenáři nadále rádi chodili a hlavně, aby od nás odcházeli spokojeni. Obě společně věří, že letošní omezené prostředky na nákup nových knih jsou
jen přechodným jevem. V to musí doufat i všichni klienti knihovny. Bez možnosti vypůjčit si
na přečtení novinky knižního trhu by se knihovna za čas proměnila v nezajímavý antikvariát,
skladiště knih, bez čtenářů.
/z/

Otevírá se hrad ZUŠ sbírá
Roštejn
úspěchy
V sobotu 31. března v 10 hodin otevře poprvé
v nové sezóně svou bránu hrad Roštejn. Kastelánka Zdena Vaníčková při té příležitosti avizuje, že na hradě bude v dubnu otevřeno i o Velikonočním pondělí 9. 4. V dubnu budou probíhat
ještě stavební úpravy v areálu hradu. Rozsáhlou
rekonstrukcí projde prostor hradní hospody
a novou elektroinstalaci dostane věž. Prohlídky interiérů ale nebudou nijak omezeny, provoz
věže jen minimálně. K otevření hospody dojde
nejpozději v polovině května. Hlavní „atrakcí“ letošní sezóny na hradě bude rozsáhlá výstava kostýmů z více jak deseti filmových pohádek
s názvem „Zpátky do pohádky“. Ta se návštěvníků poprvé otevře 3. května. Aktuální informace najdete na webových stránkách www.rostejn.
wz.cz nebo na http://muzeum.ji.cz
Podle TZ

Také letos účast žáků naší ZUŠ v národní soutěži základních uměleckých škol více než splnila naše očekávání. V dechových nástrojích
jsme získali dvě druhá místa v okresním kole
(Petr Klíma – klarinet a Jan Lojda – trubka)
a jedno třetí místo (Eva Elingerová – trubka).
Ještě více se dařilo sólovému zpěvu, kde jsme
v okresním kole získali pět prvních míst a jedno třetí. V okresním kole školu reprezentovaly Ivana Moravcová, Kristýna Rambousková, Daniela Bínová, Kristýna Floriánová, Jana
Veselá a Karolína Kubíčková. První tři jmenované měly první místo s postupem do krajského kola, odkud si přivezly jedno první místo a dvě druhá místa. Dík a blahopřání patří
úspěšným soutěžícím i učitelům, kteří je připravili nebo doprovázeli.
L. Z.

Klub důchodců zve

Jak se vyšívaly ubrusy
Klub důchodců zve na zajímavou besedu
s Ing. Ivanem Bočkem o zvláštním způsobu
vyšívání ubrusů, které zhotovily Anna, Marie
a Blažena Bočkovy, bývalé učitelky ručních
prací z Ketkovic. Beseda se koná v klubovně
na poliklinice v úterý 10. dubna ve 14 hodin.
Doporučujeme všem, kteří rádi vyšívají.

Jaro přineslo rekordy
Téměř letní teploty přinesl předčasný nástup jara
16. a 17. března. Na většině meteorologických stanic v republice padly dlouhodobé teplotní rekordy. Výjimkou nebyla ani „naše“ stanice Kostelní Myslová. V pátek 16. 3. zde naměřili 19,7°C
(dosavadní rekord 16,1°C z roku 2004) a v sobotu
17. 3. dokonce 20,0°C (dosud 19,8°C, také z roku
2004). Že březnové počasí ve zmíněné dny může
vypadat i jinak, dokazují opačné rekordní teploty.
V nočních hodinách 16. března 1964 zde naměřili
-11,6°C a o den později dokonce -14,1°C.

Představí se jiné UNESCO

Jízda králů
Vernisáž výstavy 26. dubna
v 16 hodin v Městské galerii
Hasičský dům. Více na str. 19.

Pozvánka na výstavu kočárků do MG

Dětský kočárek. Každý jsme se v něm svezli
Kdo by se rád nevrátil do dětství? V nové
výstavní sezóně to návštěvníkům, a hlavně návštěvnicím, umožňuje Městská galerie Hasičský
dům na výstavě dětských a loutkových kočárků
ze sbírky telčské Marie Hajnové. Pokud jste na
výstavě zatím nebyli, můžete se do dětství vrátit
„v kočárku“ v galerii ještě do 22. dubna.
Letošní první výstavní projekt MG je zajímavý i tím, že je tzv. z domácích zdrojů. Neudělat
proto rozhovor s majitelkou sbírky by tak bylo
pro patrioty velkou „kaňkou“ TL.
S Marií Hajnovou se od dětství známe, tak
v něm nebudeme předstírat vykání. Vyrostli
jsme na jedné ulici, v prvním kočárku, který
mi byl svěřen jako školákovi na hlídání, seděla
právě Mařenka Šindlerová, dnes paní Hajnová.
Takže se nemohu nezeptat:
Máš ve sbírce i „svůj“ kočárek?
Bohužel nemám. Zachoval se pouze na fotografii. Stejně dopadl i kočárek mých synů
z konce šedesátých let - tehdejší novinka na
vysokém podvozku.
Proč ses rozhodla sbírat právě kočárky?
Před dvěma lety jsem objevila loutkový prou-
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těný kočárek z poloviny minulého století.
V krátké době pak další dva daleko starší a již

Tady to začalo. Marie Hajnová a její první kočárek. Je
z roku 1948.

tomu nešlo odolat. Vždyť kočárek je dopravní
prostředek, ve kterém jsme se každý svezl.

Prozradíš, kolik jich vlastníš?
Čtyřicet. Zatím. Z toho je 7 kočárků na dítě
a 33 loutkových.
Na výstavě jich je ale více.
Ano. Několik kočárků je zapůjčeno od přátel
z Telče.
Panenky v kočárcích?
Kočárek bez panenky je jako auto bez řidiče. Patří prostě k sobě. Proto se snažím mít
v každém kočárku panenku odpovídající době
jeho stáří. Mám štěstí, že mi je stylově obléká paní Svatava Ferdová. Alespoň takto bych
jí chtěla poděkovat za trpělivost a hlavně profesionální preciznost, s jakou obléká panenky
a šije jim peřinky.
To, co napadne hodně návštěvníků výstavy.
Co na Tvé sběratelství říká rodina?
Bere to jako dědičnou nemoc, která se zatím
dá snést.
Dědičnou nemoc?
Samozřejmě. Ukaž mi v Telči „kluka“, staršího šedesáti let, kterého nenaučil sbírat známky, pohlednice
či jiné staré věci můj otec Matěj Šindler.
Tak to máš pravdu. Patřím mezi ně.
/z/

Pro filatelisty

Výplatní otisk radnice je historií
22. února odbavil naposledy Městský úřad
Telč poštovní zásilky pomocí výplatního stroje
FRAMA OFFICEMAIL. Charakteristický červený výplatní otisk s adresou úřadu a štítkem
městského znaku vstoupil tento den do poštovní historie.
„Zmíněný výplatní stroj jsme měli ve výpůjčce
od státu. Po přechodu sociálních agend na úřady práce jsme jej museli vrátit. Poštovní zásilky
budeme nadále odbavovat přes přepážku České pošty,“ uvedl pro TL tajemník městského
úřadu Pavel Soukop. Výplatní stroj používala
radnice necelých pět roků. Poprvé jeho prostřednictvím odbavila poštu 10. září 2007.
Telčská poštovní historie eviduje výplatní otisky soustavy Postalia, používané zdejší poštou
od roku 1970, a závodu Jihomoravského mas-

ného průmyslu v Krahulčí z druhé poloviny
80. let minulého století.
Od srpna 2011 pak odbavuje poštovní zásilky
přes výplatní stroj se speciálním otiskem také
telčské kontaktní pracoviště Úřadu práce.
Používání výplatních strojů se datuje od začátku

20. století. Pro poštovní provoz byly na mezinárodní úrovni oficiálně uznány v roce 1924. Československá pošta povolila jejich používání v roce
1926, ve vlastním provozu pošt pak v roce 1946.
Otisky výplatních strojů jsou dnes samostatným sběratelským oborem filatelie.
/z/

Víme první

Vyjde poštovní známka s Telčí
V příštím roce, pravděpodobně v květnu, vydá Česká pošta novou 10Kč poštovní známku s telčským motivem. TL o tom informoval ing. Bohuslav
Makovička, předseda místního Klubu filatelistů: „Pro filatelisty a další sběratelské obory se jedná o mimořádnou událost. Podle zatím neoficiálních
informací bude námětem známky Parní mlýn. Její návrh je svěřen akad. malíři Adolfu Absolonovi. Ten je autorem řady českých známek, mimo jiné
třeba s námětem Karlova mostu z roku 2007.“ Podrobnosti k nové známce zjišťujeme.
/z/

Dva dny bylo léto

Denní teplotní maxima a minima naměřená
na meteostanici telčské radnice:

od 19. 2. do 18. 3

Únor v číslech
Průměrná teplota:
Průměrný tlak:
Srážky:
Maximální teplota:
Minimální teplota:
Kdy nejvíce zafoukalo:

-5,5 °C
1027,4 hPa
12,6 mm
9,0 °C,
24. 2. v 15,22 hod
-20,5 °C,
12. 2. v 7,15 hod
29,6 km/h, 15. 2.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné na
radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Počasí v únoru
V první polovině měsíce převládala jasná nebo skoro jasná obloha a velmi mrazivé
počasí. Denní maxima zůstávala hluboko pod
nulou. Po tři dny maximální teploty ani nevystoupily nad -10 °C. Tyto dny se charakterizují jako arktické. Dalších pět dnů se denní
maxima pohybovala kolem -9 °C, takže měly
k těm arktickým velmi blízko. Přízemní teploty klesaly až k -25 °C. Jenom po několik dnů se
udržela velká oblačnost nebo zataženo. Srážky
byly sněhové a většinou jen slabé. Výška sně-

hové pokrývky se pohybovala od 9 cm počátkem měsíce, maxima dosáhla 16. února (35
cm), potom ubývala a na konci měsíce skončila jako nesouvislá. Kolem poloviny měsíce
při oteplování srážky zesílily. Nejvíce nového sněhu napadlo 15. 2. při silných sněhových
přeháňkách (12 cm) a při jedné z přeháněk se
ozvalo i zahřmění. Současně se za nárazovitého větru a zvířeného sněhu tvořily sněhové
jazyky a působily potíže v dopravě. Přibližně
od poloviny února se rychle oteplovalo. Den-

ní maxima se už dostávala nad nulu a postupně až na +10 °C. Bylo více oblačnosti a časté
srážky, tentokrát už i smíšené a dešťové. Několikrát ještě byla noční minima pod nulou do
-6 °C, při zemi i kolem -10 °C, ale postupně
i tyto teploty se dostávaly nad nulu.
Měsíc hodnotíme teplotně jako mírně podprůměrný, srážkově v mezích normálu.
Z pozorování Meteorologické stanice Kostelní
Myslová zpracoval Josef Fišer
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Sport
Hokej
Krajská soutěž Vysočiny mužů
1.

Telč

14

98:50

35

2.

V. Mez. B

15

70:47

30

3.

Ledeč n. S.

14

68:69

21

4.

Telč jun.

15

58:105 13

5

Žirovnice

16

74:97

12

Fotbal
Až po uzávěrce TL začalo jarní kolo soutěží ve
fotbalu. V krajské I.B třídě mělo mužstvo SK
Telč mezi čtrnácti soupeři nadějnou pozici do
druhé části soutěže.
1.

Stařeč

13

21:10

29

2.

Vrchovina

13

27:9

27

3.

Hrotovice

13

39:25

26

4.

Telč

13

28:17

26

5.

Želetava

13

40:20

25

Zápasy A mužstva SK na domácím hřišti
v dubnu:
8.4.
15,30
Studenec
22.4.
16,30
Šebkovice

Florbal
ZŠ Hradecká uspořádala ve spolupráci
s Orlem Telč v sobotu 17. března v nové spor-

tovní hale florbalový turnaj Přátelák 2012.
Vítězství mezi pěti kolektivy získal Janča Tým
z Urbanova, druhé místo vybojovali telčští
Hokejisté a na třetím byl Orel Telč. Nejlepšími střelci byli Ladislav Holub a Milan Sokolík
(oba po 5 gólech) a nejhezčím brankářem byla
vyhlášena Denisa Kolářová. Více na http://
orel-telc.webnode.cz/pratelak-2012/.
dk

Basketbal
Další utkání BK Žabaři Telč v přeshraniční
soutěži Waldviertler Sparkasse Cup (WSPK).
UBBC Gműnd - Telč
71 : 52
Slavonice - Telč
63 : 117
BK Třešť - Telč
71 : 54
Telč - Nová Bystřice
70 : 47
V době uzávěrky měl telčský tým odehrány
všechny zápasy soutěže. Jak se v ní umístí, závisí na výsledcích soupeřů, z nichž některým ještě
scházelo sehrát ještě jedno až dvě utkání. „Pokud

se nebude konat nějaké mimořádné překvapení,
skončíme na čtvrtém místě,“ píše správce klubového webu. Soutěž hraje 8 týmů z Vysočiny,
Jihočeského kraje a Dolního Rakouska.

Stolní tenis
A mužstvo stolních tenistů SK bojuje v letošní
sezóně v silně obsazené divizi. Po 20 odehraných kolech bojuje mužstvo mezi 12 soupeři
o čelo tabulky.
1.

Pelhřimov

20

198:38

58

2.

Jihlava

19

181:96

54

3.

Telč

20

174:122

47

4.

Světlá n.S.

20

154:140

43

Volejbal
28. 4. O starou belu, sportovní hala Masarykova ulice, volejbalový turnaj smíšených družstev, pořadatel SK Telč – oddíl volejbalu.

Turisté zvou na zájezd
KČT Telč pořádá 12. května jednodenní zájezd na Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou. Projdeme si naučnou stezku a navštívíme Muzeum knihy. Pak navštívíme obec Kameničky, kde
je galerie Ant. Slavíčka. Přihlásit se můžete na tel. čísle 773 480 388 nebo na e-mail Spiklovi@
seznam.cz. Vítáni jsou všichni, i nečlenové KČT! Podrobnosti naleznete ve vývěsce KČT na
náměstí Zachariáše z Hradce.

Zázemí pro turisty na Javořici
Lesům ČR se podařilo výrazně zkvalitnit zázemí pro turisty v komplexu kolem nejvyššího vrcholu Českomoravské vysočiny Javořice na Telčsku. V průběhu uplynulých měsíců
zde vyrostly tři zbrusu nové turistické dřevěné
odpočinkové objekty. Současně turistům přibyl další důvod tuto půvabnou oblast navštívit
– nové arboretum Lesů ČR přímo u vstupu do
areálu Javořice.
Na křižovatce důležitých turistických tras
mohou turisté využívat dřevěný srub nazvaný Lovu zdar a přístřešek U Obrázku. Poslední ze tří nových dřevěných objektů, přístřešek
Pod Javořicí, stojí přímo na vrcholu Javořice,
v nadmořské výšce 837 metrů. „Myslím, že se
nám podařilo nabídnout turistům velmi kvalitní zázemí pro odpočinek a současně také
útočiště v případě nepřízně počasí,“ uvedl Jan
Sovák, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR
Jihlava.
Novým turistickým lákadlem se stalo také malé
arboretum parkového typu, složené ze zajímavých druhů dřevin. Je možné ho najít jen kousek za Řásnou.
Náklady na zvelebení zázemí pro turisty na Javořici dosáhly částky více než 1,5 milionu korun.
Podle TZ
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Nová chata pro odpočinek turistů na Javořici.

Foto:Archiv Lesy ČR

Bohoslužby

Kulturní kalendář
Akce
9. 4.
Velikonoční obchůzka s folklorním souborem Podjavořičan
21. 4.
9.30 a 10.00
Vítání dětí
30. 4.
Telčské čarování
Více str. 14

radnice

u rybníka Roštejn

Koncerty
15. 4.
14.00
KD v Krahulčí
Setkání pěveckých sborů v Krahulčí
Více str. 8
Autobusová doprava z Telče do Krahulčí a zpět
zajištěna.
Koncert Kruhu přátel hudby
12. 4.
19.00
Recitál Evy Pavlíkové - Kotíkové
Více str. 8

Římskokatolické

ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici
vernisáž výstavy ve čtvrtek 26. 4. v 16.00 hod.

Přednáška
12. 4.
18.00
radnice
Co je UNESCO?
1. část přednáškového cyklu k 20. výročí zápisu Telče na Seznam kulturního a přírodního
dědictví UNESCO
Přednáší PhDr. Martina Veselá, ředitelka ÚOP
Národního památkového ústavu.

Krteček
Rodinné centrum je volně otevřené pro rodiče i prarodiče s dětmi od 0 do 6 let každé úterý
9.00 – 11.30 hod. na Domě dětí a mládeže

ZASTÁVka Telč
sál ZUŠ

Absolventské koncerty žáků ZUŠ Telč
24. 4.
18.00
sál ZUŠ
26. 4.
18.00
sál ZUŠ

Výstavy
22. 2. – 31. 8.
Univerzitní centrum Telč
Výstava prací posluchačů Univerzity třetího
věku
grafika, kresba, koláže, fotografie
Výstava je přístupná v pracovní dny od 9.00 do
14.30 hod. ve 2. podlaží bývalé jezuitské koleje.
20. 3. – 22. 4.
Galerie Hasičský dům
Kočárky z časů našich babiček
Sběratelská výstava kočárků Marie Hajnové
z Telče z 20. až 60. let minulého století
Výstava je otevřena v pátek, sobotu a neděli 10
-12, 13 - 16 hod.
30. 3. – 1. 4.
Dům zahrádkářů
Velikonoční výstava zahrádkářů
Výstava je otevřena v pátek 14 – 17 hod., sobota a neděle 8 – 17 hod.
31. 3. – 1. 5.
vstupní síň radnice
Venkovské stavby na Moravském Horácku
výstava NPÚ Praha
1. 4. – 31. 12.
Zámecká galerie
Hračky nestárnou
výstava hraček 20. – 80. let minulého století
26. 4. 2012 - 31. 1. 2013
Jízda králů
Městská galerie Hasičský dům
prezentace nehmotného kulturního dědictví
zapsaného na seznam UNESCO

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
2. 4.
Pleteme pomlázku
5. 4.
Film Umučení Krista
12. 4.
15.30
Turnaj ve fotbálku
17. 4.
Pečeme košíčky – vyrob si originální
košíček ze slaného těsta
27. 4.
14.30 – 17.00 Pálení čarodějnic +
opékačka, na zimním stadionu

Klub důchodců

v budově polikliniky

1. 4.

ne

5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.

čt
pá
so
ne

9. 4.

po

14. 4.
15. 4.

so
ne

21. 4.
22. 4.

so
ne

28. 4.
29. 4.

so
ne

7.30
9.00
10.30
18.30
18.30
22.00
7.30
9.00
10.30
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30

Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Vojtěch
sv. Jakub
sv. Vojtěch
sv. Vojtěch
sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží

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

Adventisté
každý čtvrtek v 19.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

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

1. – 4. 4. 9.00 – 16.00
Velikonoční výstava
10. 4.
14.00
Jak se vyšívaly ubrusy
Více str. 16
28. 4.
14.00
Literární pásmo veršů a písní „Český rok od
jara do zimy“ – měsíc duben

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Eva Smejkalová, Podolí
Lukáš Hlávka, Podolí
Viktor Svítil, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům

Chovatelé
8. 4.
7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva – výkup
kožek

Michal Kříž, Telč a Jana Hacková, Telč
Lukáš Plášil, Počátky a Jana Šteflíčková, Dolní Němčice
Prokop Severýn, Praha 6 a Tereza Pízová, Praha 5

Opustili nás
DDM aktuálně

Pohádkové jaro
Divadelní soubory z DDM připravily pro své
malé kamarády pohádky každý pátek vždy od
15 hodin.
5. 4. (čtvrtek) Pepa Řepa aneb O veliké řepě
jinak
13. 4. a 20. 4. O princezně Bublajdě
27. 4. a 4. 5. Perníková chaloupka (loutková)
Změna programu vyhrazena

Marie Kotrbová, Vnitřní Město
Františka Benová, Staré Město
Marie Antoňová, Vnitřní Město
Emilie Petrů, Staré Město
Josef Truhlář, Staré Město
Anna Tomšová, Staré Město
Bohumír Vobůrka, Podolí

88 let
97 let
84 let
87 let
65 let
89 let
75 let

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

str. 19

Vzpomínkové setkání

Ořechov 2012
V sobotu 21. dubna se v Ořechově uskuteční u příležitosti 70. výročí
seskoku paravýsadku Out Distance a 67. výročí konce 2. světové války
tradiční vzpomínka na československé vojáky účastnící se bojů ve 2. světové válce a současných zahraničních misích. Setkání pořádá Obec Ořechov, 43. výsadkový prapor Chrudim, Československá obec legionářská
a Kluby vojenské historie.

Program:
OD 11.00 VÝSTAVY:
y ATENTÁT y SOUČASNÁ VÝSTROJ -VÝZBROJ ARMÁDY ČR
y HISTORICKÁ TECHNIKA, VÝSTROJ A VÝZBROJŮ
13.00 PIETNÍ AKT U POMNÍKU Npor. Adolfa OPÁLKY
(proslovy hostů, modlitba vojenského kaplana, kladení květin, hymny)
Po skončení ukázky z výcviku Armády ČR
(seskoky, slaňování, bojová umění - podle počasí)
Kulturní doprovodný program
THE REBEL PIPERS (skotští dudáci)
14.30 DIXIELAND JAZZ BAND TELČ
Večer k poslechu a tanci hraje kapela LUBOŠOU.
Občerstvení zajišťuje SDH Ořechov.
Změna programu vyhrazena, bude upřesněno na plakátech.

Co právě čtu
z městské knihovny
Tereza Neuwirtová,
ZŠ Masarykova, 10 let
Zuzana Francková

Ferdovy příhody
Ferda je malý černý knírač.
Někdy Ferdovi říkají sluníčko fousaté nebo kuřátko
ušaté, ale také lotras, zlobidlo, uličník a loupežník.
Ferda rád jezdí na výlety s paničkou a páníčkem
a užívají si spoustu legrace.
Ferdík rád poznává i nové
pejsky. Knížku doporučuji všem, kteří mají rádi psy,
zvířata a legraci.

Našeškola
Gymnázium Telč
V novém (3.) čísle školního časopisu telčského
gymnázia, které vyšlo na
konci února, nás zaujalo:
- velká reportáž Petra
Kroupy z odtajněného
velitelského bunkru S7, jedné z nejutajovanějších staveb komunistického Československa, která
stojí na okraji Třeště
- studentský parlament odmítl elektronické
žákovské knížky
- rozhovor Jany Razimové a Markéty Marešové s volejbalistou Janem Štokrem
- s budoucí lékařkou Ilonou Steinbauerovou,
studentkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, si povídala Jana Razimová

Více: www.naseskola.somt.cz

Dny
otevřených dveří
na stanici HZS Kraje Vysočina

v Telči
Luční 586

Uzávěrka příštího čísla 19. dubna

3. - 5. května od 8 do 17 hodin
Zveme širokou veřejnost.
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