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Oslavme keltské Beltine.
I váš dědeček byl Kelt. Možná

Po uzávěrce

Student Agency
je v Telči!
Od 15. dubna zavádí nejdynamičtější český dopravce STUDENT AGENCY každodenní nový spoj Brno - České Budějovice
přes Telč. Mezi cílovými stanicemi zastavuje pouze v Jindřichově Hradci, Telči
a Třebíči! Na autobusovém nádraží v Telči
bude spoj využívat stanoviště č. 5 a 6.
Jízdní řád nového spoje
Č. Budějovice
J. Hradec
Telč
Třebíč
Brno

↓7,00
8,00
9,00
9,40
10,45

19,45
18,45
17,45
17,05
↑16,00

České dráhy:

Jízdné - 25 %.
Pomůže to?
Příznivců keltské kultury přibývá.
30. dubna zaplní zámecký park (a Telč) příznivci keltské kultury v čele s Bratrstvem
Keltů v Čechách. Oslaví zde keltský ohňový svátek Beltine, kterým obyvatelé střední a západní Evropy od nepaměti vítali počátek léta.
Proč slavit Beltine? S velkou pravděpodobností ho již slavili dědeček či babička,
kdekdo z nás. Kronikáři Kosmovi jsme již
dávno odpustili, když napsal „do země nevešel člověk, který by se jí dotekl“. A Alois
Jirásek s praotcem Čechem na Řípu? Ten
již věděl, jak to bylo. Zůstaňme u toho, že

Foto: Jaromír Zajíček - FotoZajda.cz

nám chtěl udělat radost. Byli jsme tu první! Ono to ale bylo jinak. Ty první, kteří se
zde lopotili, nazýváme podle nádob, ozdob,
nářadí... a přišli Keltové... za čas na loveckých stezkách potkávali cizince odlišné řeči i pleti ... v pralesích jim nikdo neoznámil,
že je stěhování národů... mnozí tu jistě zůstali i pak... domorodce přitahovaly ženy cizích rysů, ne jedna z příchozích se zhlédla
v šikovném keltském řemeslníkovi... Vzhůru na Beltine. Slavili ho již naši prarodiče...
/S využitím Zdeněk Šmíd: Jak jsme se nedali aneb Kapitoly z dějin národního úpění, z/

České dráhy se snaží podpořit zájem cestujících o vlaky na málo vytížených regionálních tratích. Od března rozšířily seznam
těch, kde cestující dostanou automaticky
o čtvrtinu levnější jízdné. Celkem se jedná o 44 tratí po celé republice. Je mezi nimi celá trať Kostelec - Slavonice.
„Akční nabídka platí do odvolání na jednosměrné nebo zpáteční jízdenky mezi
stanicemi ležícími na uvedených tratích.
Cestujících, kteří využívají traťové a síťové jízdenky, nebo pro cestující, kteří se
odbavují do nebo ze stanic ležících mimo vyhlášenou trať se sleva netýká,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí Českých drah
Radek Joklík.
Pokračování na str. 14

Z jednání rady města
56. schůze - 20. února
- RM schválila podání žádosti o dotaci ze Zásad Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO v Kraji Vysočina.
- RM schválila vyhlášení konkurzu
na místo ředitele/ředitelky Základní školy Telč a Základní umělecké školy Telč.
- RM schválila podání žádosti o dotaci na Revitalizaci veřejného prostranství u MŠ Komenského do Regionálního
operačního programu Jihovýchod.

57. schůze - 6. března
- RM schválila návrh komise pro kulturu, cestovní ruch a zahraniční vztahy
na rozdělení finanční dotace pro kulturní
organizace na rok 2013.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
na akci „Nám. Bří. Čapků - rekonstrukce parku a rekonstrukce lokalit v MPR
v Telči“, jmenovala komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek a schválila seznam
dodavatelů, kterým bude zaslána výzva
k podání nabídky.
- RM schválila zveřejnění záměru prodeje
bytové jednoty č. 214/4 a 214/6 v domě
č.p. 214 Telč - Staré Město.
- RM vzala na vědomí přehled pohledávek města k 31. 12. 2012.
- RM vzala na vědomí vyúčtování neinvestiční dotace a závěrečnou zprávu
o realizaci projektu za rok 2012 - Charitní pečovatelská služba Telč.
- RM schválila rozpočet sociálního fondu
na rok 2013.

Konzultační den
rady města
středa 17. 4. od 15.00 do 17.00

16. zasedání ZM

Město prodalo bufet u Roštejna
V pondělí 4. března se zastupitelé sešli
v Konírně Státního zámku ke svému 16.
zasedání v tomto volebním období. Přítomno bylo 19 zastupitelů, omluvili se
RNDr. Miloš Vystrčil a Ing. Miroslav Brzek. Na programu jednání byly především
majetkové záležitosti. Zastupitelé schválili
znění prohlášení vlastníka budovy č.p. 214
v ul. Radkovská, kterým se stávající objekt
rozdělil na jednotlivé bytové jednotky, které se budou postupně prodávat (viz inzerát nabízející prodej bytových jednotek č.
214/6 a 214/4 na straně 14 tohoto vydání
Telčských listů). Dále rozhodli o prodeji
stavby občanské vybavenosti (občerstve-

ní-bufet) č.p. 422 u Roštejnského rybníka.
Na základě zveřejněného záměru prodeje
byly na městský úřad doručeny 3 nabídky.
Zastupitelé se po proběhlé diskuzi rozhodli prodat nemovitosti stávajícímu uživateli.
Zastupitelé také schválili prodej pozemku parc. č. 7356/3 o výměře 1m2 v Hradební ulici a neschválili zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 265/3
u Štěpnického rybníka. 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

Aktuálně

Plánujete letní dovolenou v zahraničí?
Máte platný cestovní doklad?
V souvislosti s blížící se turistickou sezónou připomíná vedoucí odboru vnitřních
věcí telčské radnice JUDr. Jana Matoušková budoucím cestovatelům:
• Lhůta pro vyhotovení cestovního dokladu je 30 dnů. Z tohoto důvodu doporučuji s podáním žádosti neotálet.
• K vycestování do států Evropské unie
lze kromě cestovního pasu použít i platný občanský průkaz.
• Ten je od 1. 1. 2012 vydáván i osobám
mladším 15 let.
• Žádost o vyhotovení občanského průkazu je možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
• Obecními úřady obcí s rozšířenou působností v okrese Jihlava jsou Magistrát

města Jihlavy a Městský úřad Telč.
• Žádost o vydání cestovního pasu lze podat jen u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu.
• Žádost o vydání elektronického občanského průkazu nebo cestovního pasu s biometrickými údaji se zpracovává elektronicky při současném pořízení fotografie
žadatele. Jedná se tak o časově náročné
úkony. Z toho důvodu je možné přijmout
posledního klienta k odbavení 20 minut před koncem úředních hodin.
• Pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu Telč
sídlí v objektu Na Sádkách 453, tlf.
567 112 464, 465.

Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ

Konkursy na ředitele
ZŠ Masarykova a ZUŠ Telč
Na úřední desce v podloubí radnice
a na elektronické úřední desce na adrese
http://www.telc.eu/uredni_deska jsou zveřejněna oznámení o konkursech na místa ředitele/ky Základní školy Telč, Masarykova 141 a Základní umělecké školy
Telč. Přihlášky pro oba konkursy lze podávat do pátku 26. dubna 2013 do 12 hodin na adresu Město Telč, nám. Zachariáše
z Hradce 10, 588 56 Telč v zalepené obálce označené „Konkurs ZŠ – neotevírat“ ev.
„Konkurs ZUŠ – neotevírat“.
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Rekordman Erwin Pröll
Zemské volby u našich jižních sousedů v Dolním Rakousku, které se konaly
na počátku března, potvrdily neotřesitelnou pozici tamního hejtmana Erwina Prölla. 67letý politik stojí v čele největší rakouské spolkové země nepřetržitě od roku
1992! Nebude tomu jinak ani v následujících letech, protože Pröllova Lidová strana (ÖVP) v právě uplynulých volbách zde
získala pohodlnou nadpoloviční většinu.
Jednou z variant, kdy by se tato prognóza
nemusela vyplnit, je, že o Erwinu Pröllovi se spekuluje jako o horkém kandidátovi na křeslo rakouského prezidenta. Rodák

z malé obce Radlbrunn jižně od Znojma
se nikdy netajil tím, jak negativně vnímal
existenci železné opony za „humny“ rodné obce. Připomněl to i v rozhovoru, který
v roce 2009 poskytl Telčským listům. Mimořádně se zasloužil o to, že v témže roce se Dolnorakouská zemská výstava poprvé konala zčásti mimo území Rakouska,
v Telči. Na druhé straně se bohužel nenaplnily naděje, že díky jeho vlivu se podaří obnovit železniční spojení s Rakouskem ve Slavonicích poté, co trať z Retzu
do Waidhofenu a/Th. převzala do své správy
„jeho“ spolková země Dolní Rakousy. /z/

Radosti a starosti telčského starosty
Telč se připojí na optiku
Dnes si asi většina z nás nedokáže představit svůj život bez internetu. Mailová komunikace, sociální sítě, informační
servery a řada dalších aplikací nám zcela
změnily život.
Bouřlivý rozvoj v této oblasti v posledním
desetiletí zaznamenala i Telč. A troufnu si
říci, že významnou roli v tom sehrálo jak
město, tak i mikroregion. Projekty ITELC
a SOMTNET byly významným impulsem pro rozšíření internetových služeb
ve městě a v regionu. Soukromé subjekty, které dnes tyto sítě provozují, původní
projekty dále rozvíjejí a zvyšují jejich úro-

již zmiňovaného nutného navýšení kapacity pro vědecké a školské účely samozřejmě i kvalitnější připojení pro město a jeho obyvatele. Vzhledem k tomu, že optika
vstupuje do města přes budovu nádraží,
umožní to třeba i napojení kamer na nádraží do městského systému. A do budoucna třeba i další služby, které řada operátorů
prostřednictvím optické sítě nabízí.

Region Renesance žije

Nedávno jsem zaznamenal podivení čtenáře Telčských listů nad tím, že je v nich zveřejňován program třešťského kina. Kdyby se mu ale dostalo do rukou třeba jedno
z letních čísel třešťského měsíčníku, zare-

že v dohledné době nahradíme obě stávající zařízení novými, moderními. Podobně
jsou na tom Dačice s provozováním plaveckého areálu či regionální nemocnice.
A ze stejného důvodu třeba investovala
Třešť do digitalizace kina.
To, že spolupráce funguje, dokládají i společně realizované projekty. Cyklotrasa Regionem Renesance či síť malých muzeí
vytvořila další nabídku místním i turistům. Spolupracujeme při udržení provozu na naší železnici. Svazek ve spolupráci s městy a se společností Telčské místní
dráhy navíc připravuje její další zatraktivnění. A nesmím zapomenout na kulturní
akce. Jen namátkou Třešťské divadelní jaro, Za Dačickou kostkou cukru, Prázdniny
v Telči a řada dalších.
V současné době vedeme intenzivní jednání o modernizaci a posílení přeshraničního
významu silnice II/406 (Kostelec – Slavonice). Snahou je nejenom její zkvalitnění,
řešení obchvatů a navázání na rakouskou
silniční síť. Chceme také zvýšit její význam pro rozvoj podnikání, rozšíření nabídky investorům a vytvoření nových pracovních míst. A to by bez úzké spolupráce
nebylo vůbec myslitelné.

Lyžování v Polsku

V ZAKOPANÉM. V nejvyhlášenějším polském zimním středisku si od 17. do 23. února zalyžovali žáci gymnázia a obou základních škol. Více v příspěvku starosty Lyžování v Polsku.
Foto: Michal Plunder
veň a kvalitu. Jediné, co se jmenovaným
projektům nepodařilo, bylo připojit Telč
na optickou síť.
Díky existenci vysokoškolských pracovišť a centra Akademie věd v Telči ale roste potřeba kvalitního optického připojení.
Již v loňském roce proto začala firma OPTOKON pro vysokoškolskou síť CESNET
realizovat dílčí části připojení těchto pracovišť na optickou síť. A pokud jste si
při cestě do Třebíče všimli zemních prací
od Kasáren směrem na Telč, vězte, že to je
další etapa tohoto připojení. Na Kasárnách
se totiž celý projekt napojuje na stávající
optické sítě.
Poslední etapou, která se nyní realizuje
přímo ve městě, je vlastní připojení existující městské sítě na tu nově přivedenou.
Proto ta řada výkopů od nádraží přes „kruhák“ do sídliště U Štěpnického rybníka.
Ptáte se, co to přinese za výhody? Kromě

gistroval by pozvání na akce v Telči.
Je to jeden z příkladů vzájemné spolupráce nastartované v roce 2006 ustavením
Regionu Renesance. Jen pro připomenutí, na spolupráci se tehdy domluvily mikroregiony Třešťsko, Dačicko, Jemnicko
a Telčsko. A důvod? Starší generace si ještě určitě pamatují soupeření Třeště, Telče
a Dačic. Z něho vznikly třeba dva zimní
stadiony a málem i dvě nemocnice. Přitom bylo již tehdy jasné, že se v tak malých regionech nemají šanci uživit. Proto
nechceme v dnešní ekonomické situaci podobné chyby opakovat. Místo rivality sázíme na spolupráci. Telčský domov důchodců nabízí služby i okolním regionům.
A na zimním stadionu bruslí děti i dospělí jak z Telčska, tak i Dačicka, Jemnicka
a Třešťska. Naší povinností je nejenom
udržet provoz těchto zařízení, což stojí ročně nemalé peníze. Slíbili jsme také,

Před deseti lety při setkání představitelů partnerských měst v Šaľe vznikl nápad
na společný projekt setkávání žáků našich
škol. Ten nápad se podařilo realizovat formou mezinárodního lyžařského tábora.
A tak se letos díky opětovné podpoře z Vyšehradského fondu uskutečnil tento projekt již po osmé. Po loňském pořadatelství
Telče a lyžování v Beskydech se letos role hostitele ujali naši polští přátelé z města Końskie. A lyžovalo se ve známém polském horském středisku v Zakopaném.
Třicítka žáků z obou našich základních
škol a gymnázia se tak setkala se svými
vrstevníky ze slovenského města Šaľa, polského Końskie a maďarského Oroszlány.
A kromě lyžování se zdokonalovali i v jazycích, konverzaci, historii a zeměpisu.
Stalo se již tradicí, že se na tomto setkání
podepisují smlouvy o spolupráci mezi našimi městy. Takže i letos nás čeká řada dalších společných akcí.
Dojmy účastníků najdete určitě ve školních časopisech. Já bych chtěl hlavně poděkovat vedení škol, sdružením rodičů
a městu za podporu projektu. A samozřejmě učitelům a kolegyním z úřadu, kteří s organizací těchto projektů pomáhají.
A popřát úspěch dalšímu ročníku, který
budou připravovat naši slovenští přátelé.
Roman Fabeš
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Ředitelka DpS Marika Krejčí:

SDÍLENÍ pro pečující

Financování DpS je nestabilní
V době, kdy vyjde toto číslo TL, bude
Bc. Marika Krejčí, DiS., již půl roku
ve funkci ředitelky Domova pro seniory
v Telči. Nastoupila do ní 10. října loňského roku. Šest měsíců je dostatečně dlouhá
doba, aby se mohla se svými dojmy z nového pracoviště podělit se čtenáři TL a také zmínit své představy o budoucím směrování domova, který vede.

V úvodu na sebe prozradila, že celý její
profesní život je spojen s prací ve zdravotnictví a hlavně v sociálních službách.
Po maturitě na gymnáziu v Pelhřimově
vystudovala zdravotnickou školu a dále
obor Ekonomika a managament zdravotních a sociálních služeb na Bankovním
institutu Praha. Nejen z pohledu vzdělání, ale i dalšího pracovního působení se
dá říci, že je ženou na svém místě. Pracovala totiž jako zdravotní sestra v Nemocnici Jihlava, později jako terénní sestra
v domácí péči, podílela se na startu Charitní pečovatelské služby v Horních Dubenkách – Janštejně, jako vedoucí služby. Je lektorkou vzdělávacích programů
pro zdravotní a sociální služby a dále se
v oboru vzdělává. Na otázku, co ji přivedlo ke zmíněným oborům, odpověděla
jednoduše: „Rodinná výchova.“ Do našeho Domova pro seniory nepřicházela
zcela do neznámého prostředí. I proto, že
již dříve spolupracovala se zdejší Charitní pečovatelskou službou. Její činnost byla dokonce tématem jedné její diplomové
práce. Proto, pokud hovoří o překvapení
po nástupu do funkce, tak jen v pozitivním slova smyslu: „Profesionální úroveň nejen odborného personálu domova,
ochota a vstřícnost ke klientům a zájem
o další vzdělávání. A hlavně, snaha všech
zaměstnanců vyrovnat se zdárně se složitými situacemi, které umístění domova
v historickém objektu, jako je ten náš, přináší“. Pohotově reagovala také na otázku,
co by chtěla v domově změnit nebo zlepstr. 4

šit: „Samozřejmě, že bych mohla uvést řadu opatření - od nových lůžek pro klienty
až po moderní rehabilitační přístroje. Tady jsem ale realistka a vím, že se mohu pohybovat v mezích schváleného rozpočtu.
Proto zmíním ty méně nákladné, ale podle
mě stejně důležité. Jednou za měsíc nabízím všem klientům setkání ve společenské
místnosti, které je nazváno Káva s ředitelkou. Mohou na něm vyslovit svá přání
a také zde slyší názory druhých. Zpravidla jednou týdně se snažím hovořit s každým klientem individuálně. Chtěla bych
více zapojit do dění v domově dobrovolnické hnutí, nabídnout klientům zajímavé
zájmové činnosti ap. A nakonec jsem opět
u těch postelí a rehabilitačních pomůcek,
na které věřím, že také dojde.“ Předešlá
otázka otevřela bolavé téma, které je společné pro všechna podobná zařízení u nás.
Financování a rozpočet. Marika Krejčí
mě překvapila výstižnou a přesnou definicí: „Na místě by asi bylo uvést moderní
termín, máme vícezdrojové financování.
Blíže realitě je, že financování domova,
a nejen toho našeho, je závislé na dotačním systému, a tudíž je nestabilní. To může odvádět myšlenky od hlavního poslání,
péče o klienty, až k horečnému shánění finančních prostředků.“ Slova ředitelky se
sám pokusím převést do reality. Zdrojů
pro financování provozu domova je celá
řada. Na prvním místě uvedu ten logický,
kterým jsou úhrady klientů za poskytované služby. Tady je každé zařízení vázáno zákonem a vyhláškou MPSV a tím, že
klientovi musí zbýt minimálně 15% jeho
důchodu. Pokud klient pobírá příspěvek
na péči, tak ten je v plné výši také příjmem zařízení, které se o něj stará. Dalšími příjmy domova jsou dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a Kraje
Vysočina, o které se musí každoročně žádat, a jejich výše není jistá. Stejně nejisté jsou platby od zdravotních pojišťoven.
Nepříliš velkou položkou jsou pak finanční příspěvky různých dárců. A nakonec je
to dotace zřizovatele, Města Telče. Ta většinou pokrývá deficit, protože předchozí
vyjmenované zdroje na provoz domova
nedostačují. Vyznáte se v tom? Skoro se
mi zdá symbolické, že nová ředitelka domova má vedle zdravotnické kvalifikace
také vystudovaný Bankovní institut. /z/
Více o DpS Telč
na nových internetových stránkách:

www.domovproseniorytelc.cz

Občanské sdružení SDÍLENÍ připravuje
cyklus setkání pro osoby, které pečují o nemocné či starší osoby. První takové setkání
se uskuteční v pátek 26. dubna v 18 hodin
v Klubu důchodců na poliklinice v Masarykově ulici. „Počítáme s tím, že si pečující
vymění zkušenosti z domácí péče a v plánu
jsou i praktické ukázky a nácvik polohování, provádění hygieny, prevence proleženin
apod.,“ přiblížila program setkání vedoucí
SDÍLENÍ Bc. Michaela Čeřovská a dodala, „chceme se věnovat i významu psychické
pohody samotných pečujících, která je jak
pro ně, tak pro ty, o které pečují, mimořádně
důležitá.“ Podle návrhů na setkání pak podle
Čeřovské vzejdou témata dalších schůzek.
Pořadatelé setkání prosí o nezávazné potvrzení účasti (kontakty viz níže).
Pečujete o svého blízkého
v domácím prostředí?

SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH
26. dubna v 18:00 hod.
Klub důchodců na poliklinice v Telči
více: www.os-sdileni.wz.cz
tel: 775 574 933, os.sdileni@gmail.com

Fotománie má vítěze
Od 4. února do 28. února probíhala na radnici výstava s názvem Fotománie. Autory zajímavých fotografií byli uživatelé sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
ZASTÁVka Telč. Veřejnost mohla hlasovat
o nejlepší fotografii buď přímo na radnici nebo elektronicky. Autorkou vítězné fotografie
je „Hanka z Dačic“, kterou 11. března ocenili přímo v klubu ZASTÁVka místostarostka Hana Müllerová a ředitel Oblastní Charity
Jihlava Michal Novotný. Celé jméno autorky vítězného snímku pořadatelé nezveřejnili,
protože se jedná o anonymní sociální službu.
Podle zprávy vedoucí klubu ZASTÁVka
Petry Kruchové

Od čtenářů

Netradiční karnevalová show
Pod patronací křesťanského sboru Slovo
života v Telči, mnoha přátel a hlavních organizátorů, paní Aničky a Romana Červenkových, byl v sobotu 23. února připraven
několikahodinový program pro malé i velké. Různé soutěže, hry a taneční rej dětí
i rodičů zaplnily na několik hodin hudební sál Základní školy v Masarykově ulici.
Stanislav Bartoň

SDÍLENÍ má auto pro vozíčkáře
Nového velkého pomocníka získalo v nedávné době SDÍLENÍ, o.s. Automobil Fiat Doblo
ve speciální úpravě umožňuje pohodlnou přepravu klientů upoutaných na invalidním vozíku či jinak pohybově handicapovaných. „Novou dopravní službu nabízíme v rámci odlehčovací služby, a to jak pro cesty do zdravotnických zařízení, tak třeba k nezbytným úkonům
na úřady ap.,“ uvedla pro TL vedoucí SDÍLENÍ Bc. Michaela Čeřovská. Zakoupení automobilu finančně podpořil Kraj Vysočina v rámci projektu „Investujeme v sociálních službách“.

SDÍLENÍ, o.s.
Masarykova 330 Telč
(budova polikliniky)
www.os-sdileni.wz.cz
os.sdileni@gmail.com
775 574 933
Po, St: 13 – 17 hod
NABÍZÍ:
Odborné sociální poradenství (více
TL 5/2012) z Půjčovnu zdravotnických pomůcek (TL 6/2012) z Terénní
odlehčovací službu (TL 7/2012) z
Dobrovolnický program (TL 8/2012)

Nezaměstnanost
Na konci února měly podle Úřadu práce
jen čtyři obce správního obvodu Telče nezaměstnanost pod pětiprocentní hranicí
(Sedlatice 0%, Černíč 3,5%, Dolní Vilímeč
4,5% a Klatovec 4,9%). Alarmující dvacetiprocentní nezaměstnanost překročily Lhotka 21,5% a Olší 22,9%. V Telči samé byla pak 10,1%, ve správním obvodu je nižší
o pouhou desetinu procenta. To je o necelé
dvě procenta více než udává celostátní statistika. Hrozivá čísla vykazuje celá republika. Bez práce je téměř 600 tisíc lidí!

Jsme hodní?
Veronika Jarolímková názorně předvádí výhody nového vozu.

Foto: Jana Zatloukalová

Co šetří statistici
V minulém čísle TL jsme zprávou po uzávěrce informovali o tom, že Telč a v Mikroregionu Telčsko ještě Hodice byly vybrány Českým statistickým úřadem pro letošní
šetření Životní podmínky 2013. V Telči
a v Hodicích navštíví tazatelé do 12. května po deseti domácnostech. Z toho je zřejmě, že nás nečeká nějaké velké „rojení“
statistiků. Na druhou stranu ale ve větší
míře platí varování Policie ČR před falešnými statistiky, za které se mohou vydávat
různí podvodníci. Ředitelka Krajské správy ČSÚ Ing. Jitka Číhalová pak k aktuálnímu statistickému šetření pro TL uvedla:
„Zjišťování údajů probíhá formou osobního rozhovoru respondenta s tazatelem, který zjištěné údaje zaznamenává do připravených dotazníků. Šetření má několik částí
zaměřených na zjišťování údajů za domácnost jako celek a dále za jednotlivé členy
domácnosti, kteří ke konci minulého kalendářního roku dosáhli věku 16 let. Již
tradičně se sledují např. informace o bydlení, peněžních a naturálních transferech
mezi domácnostmi ap. Za osoby se zjišťují

údaje o pracovní aktivitě. Další otázky jsou
věnovány např. zdraví a vzdělání. Otázky,
které každý rok rozšiřují některé z témat
šetření, jsou letos zaměřené na pocit životní pohody a spokojenosti v různých oblastech života.“ Jitka Číhalová také potvrdila,
že výběr místa i konkrétní domácnosti je
zcela náhodný pomocí výpočetní techniky
a že šetření provádí speciálně proškolení
tazatelé převážně z řad zaměstnanců ČSÚ.
10 telčských domácností, které statistici
navštíví, jsou v podobném šetření nováčky. Podle ředitelky Číhalové budou stejné domácnosti dotazovány 4 roky po sobě
a poté budou nahrazeny jinými, opět podle
náhodného výběru, který nemusí statistiky
již přivést do Telče.
/z/

Jakékoliv pochybnosti o průběhu
šetření lze ověřit u pověřeného
pracovníka Českého statistického
úřadu na telef. číslech
568 840 176 nebo 731 622 004.

Podle údajů, které na konci února zveřejnilo Krajské ředitelství Policie ČR, došlo
v loňském roce na Jihlavsku (bývalý okres
Jihlava) k celkem 2 245 trestným činům.
Proti předchozímu roku je to nárůst o 109
trestných činů. Policistům se podařilo objasnit přibližně polovinu, 51,58 %. Z pohledu regionu Telčska je pozoruhodný jeden z dalších zveřejněných údajů. Zatímco
ve služebních obvodech v Polné a v Třešti
zaregistrovala policie 226, resp. 196 trestných činů, ve služebním obvodě Telče jen
163. Stejně jako v celém okrese, tak i zde
jich policisté objasnili polovinu.

Zima se předvedla
Rekordy MS Kostelní Myslová
Nejnižší
Nejnižší
max. teplota min. teplota
23. 3.
-2,0°C/1962 -9,2°C/1976
24. 3.
-1,0°C/1997 -10,7°C/1958
2013
23. 3.
-0.5°C
-6,9°C
24. 3
-3,3°C
-10,6°C
Nejvyšší maxima pro 23. 3. 18,6°C/1959
a pro 24.3. 20,4°C/1977. Zdroj: MS Kostelní Myslová z řady pozorování od roku 1950.
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Barevné TL

LOUČENÍ SE ZIMOU vyfotografovala 25. února na sídlišti U Štěpnického rybníka Dana
Šoltysová. Březen ukázal, že loučení bylo předčasné.

ŽÁCI ZUŠ A VERNISÁŽE výstav na radnici patří neodmyslitelně k sobě.

JEDE TO. Eliška Vystrčilová z GOB na lyžařském campu v Zakopaném.

LIŠKA O AFGHÁNISTÁNU. 18. února byla nová aula GOB a SOŠ svědkem zajímavé besedy npor. Václava Lišky o jeho účasti v půlroční vojenské misi v Afghánistánu.
Zdroj: www.gymnsostelc.cz

KRÁL ZAHÁJIL SEZÓNU. V pátek 15. března zahájil ve Slavonicích novou sezónu jihočeského Pohádkového království sám král Zdeněk Troška. Přijel tam vlakem z Telče.

JINDŘICH BEDNÁŘ zahájil 5. března
výstavu svých fotografií z Patagonie.

Foto na této straně: Dana Šoltysová, Michal Plunder, Stanislav Bartoň, Ilona Jeníčková
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Policie ČR Telč informuje
Ukradené věci prodal
ve sběrně
Policistům se podařilo objasnit případ krádeže, která se stala v listopadu loňského roku v katastru Bohuslavic. Tehdy zde
dvaapadesátiletý muž z Havlíčkobrodska
odcizil dva kovové svodníky na dešťovou vodu, které poté prodal ve sběrně kovových surovin. Majiteli způsobil škodu
za přibližně čtrnáct tisíc korun.

Opilý řidič
Ve středu 13. února odhalili policisté v Telči řidiče, který usedl za volant pod vlivem
alkoholu. Stalo se to po jedné hodině v noci v ulici 9. května. Výtečníkovi naměřili
1,2 promile alkoholu. Další jízdu osmatřicetiletému řidiči zakázali a na místě mu zadrželi řidičský průkaz.

Autobus kontra nákladní automobil
Ve středu 13. února došlo v Mysleticích
ke střetu autobusu s nákladním automobilem. Řidič autobusu nepřizpůsobil rychlost
jízdy stavu komunikace, dostal na zledo-

Policisté vědí, kdo poškodil
oplocenky
Policejní inspektor sdělil podezření ze
spáchání přečinu poškození cizí věci sedmdesátiletému muži za zničení nové dřevěné oplocenky v katastru Jindřichovic.
Škoda, kterou způsobil v listopadu, byla
vyčíslena na více než sedmnáct tisíc korun.

Objasnění krádeže
Policisté objasnili krádež, ke které došlo v polovině února v Telči. Podezřelým je devatenáctiletý muž z Telčska, který vnikl do areálu stavební firmy v ulici Na Sádkách. Odcizil
odtud šest železných zednických koz, kamna a stavební kolečko. Věci v hodnotě téměř
sedm tisíc korun odvozil do sběrny surovin,
kde je prodal. Policistům se podařilo pachatele dopadnout a následně zajistili i všechny odcizené věci, které předali jejich majiteli.

Havárie za dva miliony korun
V pondělí 11. března došlo mezi Mrákotínem
a Krahulčím k dopravní nehodě, při které
vznikla škoda přes dva miliony korun. Před
jednou hodinou v noci jel řidič nákladního

BUDE BEZPEČNÁ. Na křižovatce U Hauzarů vznikne kruhový objezd.
vatělém povrchu smyk a střetl se s nákladním vozidlem Mercedes Benz. Při nehodě
nebyl nikdo zraněn. Policisté provedenou dechovou zkouškou požití alkoholu
u obou řidičů vyloučili.

Neplatí výživné
V polovině února sdělili policisté podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy třiačtyřicetiletému muži
z Telčska. Od listopadu roku 2009 neplatil
výživné na své dvě děti. Do současné doby
dluží částku přes pětašedesát tisíc korun.

Foto: Ilona Jeníčková

vozidla Mercedes Benz s návěsem ve směru ke Krahulčí. Vlivem nepřiměřené rychlosti při průjezdu zatáčkou najel na krajnici,
kde narazil s návěsem do svodidel a vzrostlého stromu. Následně přejel do protisměru,
kde havaroval. Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Provedenou dechovou
zkouškou policisté u řidiče požití alkoholu
vyloučili. Škoda, která vznikla poškozením
tahače, návěsu a přepravovaného nákladu,
byla vyčíslena na 2 300 000 Kč.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Bacha, pozor,
nedejte se ...
Je to jako nekonečný seriál. Každý měsíc
by TL mohly mít o jednu až dvě strany více, kdybychom v plném znění uveřejňovali všechna možná varování a upozornění na nekalé praktiky některých prodejců
či podvodná jednání neznámých pachatelů. Člověk by si myslel, že různé předváděcí akce výrobků světových parametrů, které nás zaručeně ze všeho vyléčí,
s obědem zdarma a hodnotným dárkem
navíc, jsou tak „profláknuté“, že na tento trik již nemůže nikdo naletět. Přesto
se tak opakovaně děje. Ani nabízeči zaručeně levného elektrického proudu či plynu také ještě nemají „po sezóně“. Co letí
mezi podvodníky tento měsíc? Skoro se
zdá, že bychom mohli na toto téma zavést
stálou rubriku. Policie ČR nám zaslala varování před podvodnými inzeráty,
které nabízí dovoz automobilů, motorek a traktorů z Anglie. Jsou tak rafinovaně napsané, že Čech chtivý levného dopravního prostředku má dojem, že
prodávající je málem královna Alžběta.
V poslední době jen na Vysočině poslalo
11 nešťastníků požadované zálohy na účty zřízené ve ctihodných bankovních domech, jejichž služby používal i Sherlock
Holmes, jako je Bank Of England nebo
BARCLAYS Bank. Výsledek? Nemají
auto, peníze a zůstaly jim oči pro pláč.
Všeobecná zdravotní pojišťovna zase
varuje před podvodnými nabídkami
na přestup k jiné zdravotní pojišťovně.
Výhody, které tímto krokem klient získá, by se nevešly na stránku novin. Že si
je nepamatujete? Věříme, vykládali vám
je milí lidé na ulici a nechtěli nic jiného
než váš podpis... Jak varovat, co k tématu napsat? Příběh Harryho Jelínka, který
prodal levně hrad Karlštejn, je snad dostatečně známý. V Telči nemusíme chodit až tak daleko. Generace sedmdesátníků a starších zná dobře příhodu, jak jeden
občan levně prodal kamenné sloupy podloubí u svého domu na náměstí. Protože prodej a koupě proběhly ve Vonkově
kavárně (pro nepamětníky U Zachariáše) a prodejce byl známý recesista, dopadlo to dobře. Spravilo to pár skleniček
na vysvětlenou a ostudou pro kupujícího
za jeho naivitu. Naše varování? Pamatujte si, že recesisté typu pana M. již téměř
vymřeli. Zato podvodníků je stále více.
Navíc chodí pěkně oblečení, chtějí vám
nezištně pomoci a mají vizitku Bank Of
England. Třeba.
/z/
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Tábory, chaloupky. Pro dětské léto
Přinášíme nabídku letních táborů a chaloupek pro děti v telčském regionu, jak je pořadatelé doručili do uzávěrky TL.

Hříbata
Denně jízdy na koních (i pro začátečníky),
soutěže, koupání, výlety
Pořádá: Jezdecký klub Třešť
Kde: Základna klubu v Řídelově
Kdy: 7. - 13. 7., 14. - 20. 7., 21. - 27. 7. nebo
7. - 20. 7., 14. - 27. 7., 7. - 27. 7.
Přihlášky: do 6. července
Kontakt: Jana Jančová, jk.trest@seznam.cz,
777 578 750
Prezentace tábora www.jk-trest.hys.cz

Šmoulové
Pro nejmladší děti od 5 do 8 let
Pořádá: Salesiánský klub mládeže Telč
Kde: Opatov
Kdy: 18. – 23. srpna
Kontakt: 608 371 397, martina.kolman@seznam.cz

Stvoření světa
Pro holky a kluky od 12 do 15 let
Pořádá: Salesiánský klub mládeže Telč
Kde: Rychtářov
Kdy: 7. – 19. července
Přihlášky:
Kontakt: 736 789 130, zknos@seznam.cz

Doba kamenná
Pro holky a kluky od 8 do 12 let
Pořádá: Salesiánský klub mládeže Telč
Kde: Ostrov u Macochy
Kdy: 14. – 27. července
Kontakt: 606 582 353, katkahornikova@seznam.cz

863 – výsadek na Moravu
Pro holky a kluky od 8 do 12 let

Pořádá: Salesiánský klub mládeže Telč
Kde: Nové Syrovice
Kdy: 4. – 17. srpna
Kontakt: 776 101 484, iready@seznam.cz
Více informací a přihlášky k chaloupkám
pořádaným telčským klubem Salesiánského
hnutí mládeže naleznete na www.mladeznici.cz. Na všechny chaloupky se lze přihlašovat do data jejího zahájení. Kdo se přihlásí do 15. května má slevu 200 Kč z úhrady
za chaloupku.

Zlatá horečka
Dílny, sportovní hry, soutěže, táborák, koupání, celodenní výlet
Pořádá: Dům dětí a mládeže Telč
Kde: Základna DDM ve Zvolenovicích
Kdy: 30. června až 5. července
Přihlášky: do 30. 4. v DDM
Kontakt: 607 250 778, ddmjanovska@seznam.cz

Cesta do pravěku
Koupání, hry, soutěže, celodenní výlet
Pořádá: Dům dětí a mládeže Telč
Kde: Základna DDM ve Zvolenovicích
Kdy: 18. až 23. srpna
Přihlášky: do 15. 5. v DDM
Kontakt: 721 240 541, martinkavojtajova@
seznam.cz

Flétničky
Koupání, hry, soutěže, celodenní výlet, 2x
denně výuka na flétnu
Pořádá: Dům dětí a mládeže Telč
Kde: Základna DDM ve Zvolenovicích
Kdy: 7. až 12. července
Přihlášky: do 30. 4. v DDM
Kontakt: 604 621 818, ddm.telc@volny.cz
Více informací a přihlášky k táborům pořádaným DDM Telč na www.ddmtelc.cz

Sokol Telč pro nejmenší:

Probuzení broučků
Sokol Telč připravuje pro děti v neděli 21.
dubna setkání v přírodě s námětem Probuzení broučků. Sraz zájemců je v 15 hodin
u sportovní haly Sokola v Masarykově ulici. „Broučci by si měli vzít s sebou lampiony a samozřejmě sportovní oblečení,“
uvedla za organizátory Emilie Drdácká
s tím, že letošní Broučci jsou pokračováním úspěšného projektu Špunti v pohybu,
který Sokol organizuje již několik roků.
„Chceme přivést děti do přírody, vytvářet
u nich vztah k přírodě a učit je o ní. Na programu setkání jsou hry a krátká pohádka.
V případě nepříznivého počasí máme k dispozici tělocvičnu,“ dodala E. Drdácká.

Zdeněk Chalupa postoupil
na Wolkerův Prostějov
Na nejstarší středoškolské přehlídce sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice bude mít
zastoupení i GOB Telč. Zasloužil se o to
Zdeněk Chalupa z posledního ročníku víceletého gymnázia. TL o tom informoval
učitel Radek Kopečný: „Zdeněk uspěl mezi patnácti interprety na Oblastní přehlídce
v Jihlavě. Považuji to za velký úspěch, že
bude naši školu reprezentovat na přehlídce
s takovou pověstí, jako je ta v Prostějově.“
Letos se koná již 56 ročník.
Sdružení rodičů při ZŠ Hradecká zve na

Předmájovou veselici
26. dubna ve 20 hodin ve Vanově

Hrají Kalíšci
Celý výtěžek bude věnován na aktivity
žáků školy

Představujeme kroužky DDM

Flétničky
Pískání flétniček se z Domu dětí a mládeže ozývá již sedmým rokem. Mladí hudebníci zde pracují ve třech skupinách. Začátečníci se zábavnou formou seznámí nejen
s flétničkou, ale také se základy hudební nauky. Pokročilí vylepšují své hráčské
dovednosti i znalosti z nauky. Populární
i klasické skladby v úpravě pro tři a čtyři
flétny nacvičujeme v rámci komorní hry.
Odměnou za celoroční práci v kroužku je
již tradičně letní tábor, kde se kromě klasických táborových aktivit věnujeme i hře
na flétničku. Kroužek Flétničky představila jeho vedoucí Mgr. Jana Krátká.
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Santini v roce Kypty
1. prosince si připomeneme 200 let od narození Jana Ev. Kypty. Učitel a především velký hudebník a skladatel Kypta
přišel do Telče v roce 1848 a strávil zde
dalších dvacet let až do konce svého života. Nejen zmíněné výročí je hlavním tématem rozhovoru s Janou Křížkovou, mluvčí
pěveckého sboru Santini. Ten se sám představuje především jako chrámový sbor telčské římskokatolické farnosti. Je tak vlastně přímým pokračovatelem hudebních
těles, které Jan Ev. Kypta, jako ředitel kůru, v Telči založil a vedl. Než se s J. Křížkovou dostaneme ke zmíněnému jubileu,
hovoříme krátce o současnosti sboru. Zatím se sice nemůže pochlubit dlouhou historií, ale jeho pověst a příslušnost k Telči
je již šest let fenoménem hudebního světa
Vysočiny. Je to zásluha jak samotných zpěváků, tak především sbormistryně Anežky
Tiché a dirigenta Karla Tomka. Vloni sbor
absolvoval 25 vystoupení, a to jak samostatných, tak se spřátelenými sbory z Třebíče. O projektu Harmonia Laudes a koncertním provedení Mozartova Reuqiem,
na kterých se sbor Santini podílel, psala

kladně velká media a sklidily obdiv u několika tisíců posluchačů nejen na Vysočině, ale i ve Vídni. Na otázku, jak sbor připomene Kyptovo výročí, odpovídá Jana
Křížková: „Chceme ho připomínat po celý
rok. Proto jsme mu již věnovali Vánoční
koncert 30. prosince v kostele Jména Ježíš,
na kterém jsme uvedli jeho Českou pastorální mši A dur a několik pastorel. Se stejným programem jsme pak vystoupili 5.
ledna v Obyčtově u Žďáru nad Sázavou
a v Křižanově.“ Na koncertech, které letos
sbor připravuje, Kyptovy skladby chybět
nebudou. Musíme se ale nechat překvapit,
zda program některého z dalších koncertů
bude jenom věnován muži, jehož dílo je živé i po dvou stech letech. Hodně totiž závisí na pěveckém obsazení sboru, který se
v současné době potýká s nedostatkem tenorů. Proto je jeho program v druhém pololetí zatím v oblasti úvah. To, že z větší
části vznikla díla Jana Ev. Kypty v Telči, přináší městu věhlas v hudebním světě
i v současnosti. Kypta prostě patří k Telči,
i když za svého ho mají i v rodném Borotíně a v Jindřichově Hradci.
/z/

Zámek 2013
Jak se budí princezny
Výstava kostýmů a rekvizit ze stejnojmenné filmové pohádky v Zámecké galerii.
Od 30. března po celou letošní sezónu.
Více o výstavě a foto v příštích TL.

Připomínáme si
170 roků
24. dubna 1843 se v Třešti narodil P. Alois
Hrudička (+2.8.1912). Po studiu na jihlavském gymnáziu a bohosloví v Brně byl
v roce 1868 vysvěcen na kněze. Od roku
1890 byl farářem a děkanem v Telči. Za jeho působení byly opraveny kostely sv. Jakuba a Matky Boží, napsal podrobnou
historii církevních památek ve městě a životopis Františky Slavatové. Založil fond
na výstavbu nemocnice v Telči, o jejíž zřízení mimořádně usiloval.

100 roků
17. dubna 1913 se v Telči narodil Jaroslav
Chutný. V roce 1931 maturoval na zdejším gymnáziu, poté vystudoval zeměměřičství. V době protektorátu pracovně působil ve Velkém Meziříčí. V květnu 1945
se zapojil do tamních revolučních událostí.
8. května 1945 byl nacisty popraven.

60 roků
9. dubna 1953 zemřel v Praze Vincenc
Lesný. Rodák z Komárovic u Mor. Budějovic (*3.4.1882) studoval v letech 1894 až
1895 na telčské reálce. Od roku 1930 byl
profesorem indologie a iranistiky na Univerzitě Karlově. Stal se světově uznávaným znalcem iránské kultury. Je autorem
spisu Jazyk cikánů v ĆSR (1934).

50 roků

Foto: Karel Křížek

Pěvecký sbor Santini byl založen v roce 2008. Sbormistryní je Anežka Tichá, dirigentem
Karel Tomek. Těleso dvou desítek zpěváků a zpěvaček má pozoruhodný věkový průměr
22 roků. Vedle doprovodu bohoslužeb stále narůstá počet jeho koncertních vystoupení.

SANTINI V AKCI ● Skladby české a světové sborové literatury
18. dubna v 19 hodin ● Lannerův dům v Hradecké ulici

7. dubna 1963 zemřel v Praze Ctibor Pantoflíček (*31.3.1896 Telč). Absolvent telčské reálky (1913) a pražského ČVUT byl
v období I. republiky úspěšným podnikatelem. Jeho továrna PANTOF v Radotíně
vyráběla přesné komponenty pro letecký
a automobilový průmysl, které většinou
sám konstruoval. Po jejím znárodnění
v roce 1945 působil v telčské firmě Josef
Vystrčil a syn. Tu po znárodnění pod názvem PAL vedl až do roku 1951, kdy musel i toto místo opustit. Až do konce života
byl osobně a profesně perzekován.

7. dubna ve 14 hod. v Krahulčí ● Setkání pěveckých sborů
DPS Rosa aurea Jindřichův Hradec ● DPS Resonance Třebíč ● PS Campanula Jihlava ● PS Coruscante Třebíč
● PS Florian Želetava ● PS Svatopluk Žďár nad Sázavou ● PS Smetana Telč
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Telč, město v rozletu,
příležitost vzdělávání a prezentace
pro místní restauratéry a ubytovatele
Z projektu Města v rozletu je pro letošní rok připravena řada zajímavých aktivit, které by měly napomoci k opětovné spolupráci města a podnikatelů ve službách cestovního ruchu. Od března do dubna jsou připraveny vzdělávací semináře pro ubytovatele
a restauratéry na témata, která mohou ve své praxi uplatnit. Jsou jimi např. marketing
v podnikání, jak vybavit penzion moderně a osobitě se zaměřením na design interiéru,
komunikace jako základ úspěšného jednání, exkurze s odborným průvodcem po Státním
zámku v Telči a mimo jiné je naplánována exkurze do Vídně. Pro nadcházející turistickou sezónu odbor kultury připravuje kulturní akce ve spolupráci s místními podnikateli.
Již v květnu proběhne slavnost na Oldřichově náměstí, v červnu je naplánována prezentace regionální kuchyně od místních restauratérů z Vysočiny, v srpnu proběhnou třídenní
historické slavnosti. Během těchto akcí bychom rádi dali prostor místním restauratérům,
kteří na těchto akcích potěší tamější obyvatele, návštěvníky města dobrým jídlem a pitím. V rámci projektu Města v rozletu město pořídilo nové historické kostýmy a dobové
dřevěné stánky, které budou podnikatelům zapůjčeny nejen pro kulturní akce pořádané
městem, ale i při pořádání vlastních soukromých akcí podnikatelů. Věřím, že tak jako
v minulém roce i letos se místní podnikatelé zapojí do kulturního života ve městě a společně s městem připraví pestrý program pro místní obyvatele a turisty města.
Ing. Věra Peichlová, koordinátorka projektu Města v rozletu

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

15. 4. od 17:30 - Mikulášovy patálie
Klicperovo divadlo opět uvádí na četná přání a pro velký úspěch příběhy malého Mikuláše a jeho povedených kamarádů. Hrají: M. Ruml, J. Nerudová, P. Lněnička, L.
Jůza, Z. Charvát, M. Němec, M. Steinmasslová, P. Lagner a další. Divadlo v Celetné Praha

CHEB

30. 4. - Filipojakubská noc
s lampiónovým průvodem

JINDŘICHŮV HRADEC

11. 4. od 19:00 hod. – „FILUMENA
MARTURANO“
Kulturní dům Střelnice uvádí slavnou divadelní komedii Eduarda De Filippo.

KUTNÁ HORA

6. 4. od 16 hod. v kapli Božího těla – Probouzení Kutné Hory
VIII. ročník slavnostního zahájení turistické sezony na Horách Kutných s podtitulem
„Kutná Hora hudební aneb Já jsem z Kutné Hory“.

LITOMYŠL

27. – 28. 4. - Otevření litomyšlské lázeňské sezony – Na duševní bázně v Litomyšli lázně
Tak, jako jsou klasické lázně zaměřené
na léčbu a rekonvalescenci těla, považujeme Litomyšl za místo, kde můžete obnovit
své síly duševní.

POLIČKA

10. - 13. 4. - Festival Polička Jazz 2013
Velký sál Tylova domu

TELČ

30. 4. – 1. 5. Svátek keltské kultury Beltine, více na str.1 a 22

TŘEBOŇ

V rámci projektu se schází místní podnikatelé v cestovním ruchu a službách. Snímek připomíná loňské setkání v Konírně zámku.
Foto: Lukáš Pivonka
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6. - 14. 4. - Amarylis na zámku + květinový trh
Tradiční výstava květin druhu amarylis
v prostorách Státního zámku Třeboň, letos v duchu maškarním. Výstavu doplní
13. dubna květinový trh na Masarykově náměstí.
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz

mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
TL 4/2013

List MAS Telčsko

Dnes představujeme: Vápovice

Dala Vápovicím jméno řeka?
Nejmenší, nejklidnější... Bohužel (nebo na štěstí) mikroregion nedisponuje programem, který by zmíněné přívlastky přiřazoval členským
obcím. Se starostou Vápovic Ing. Jindřichem Budařem se shodujeme, že nebudeme daleko od pravdy, když uvedeme, že oba k jeho obci patří. O postavení nejmenší obce mikroregionu „soupeří“ Vápovice
počtem obyvatel s Vanůvkem. Zřejmě nejjistější prvenství mají jako
nejklidnější obec. Do Vápovic vede odbočka z nepříliš frekventované
silnice spojující Starou a Novou Říši, která zde končí. Nevede přes ně
ani žádná turistická značená stezka ani cyklotrasa. Klid je slovo, které
by mohlo Vápovice opravdu propagovat. Má to však i negativní dopady. V obci není prodejna ani restaurace nebo jiná provozovna, Každou
maličkost, potřebnou k životu je nutné obstarat v sousedních obcích.

Vápovice

První zmínka
o obci
1529

Nadmořská
výška
544 m n. m.

ho zvonění na místní voničce. Hlas jejího zvonu neodmyslitelně
zapadá do koloritu obce. Jeho pochvala míří také k hasičům do Staré Říše, kteří za malý příspěvek zajišťují Vápovicím povinnou požární bezpečnost. Vzhledem k počtu obyvatel a jejich věku nemůže
obec postavit vlastní hasičskou jednotku. Jako danou věc bere sku-

Počet
obyvatel
39

Starosta Budař se bránil ještě jednomu možnému přívlastku. Nejhezčí obec. Takové hodnocení v našem mikroregionu by bylo ale velmi
obtížné. Vápovice by i v něm patřily mezi favority. Proti jiným obcím
jim zde nepráší projíždějící automobily, natož kamiony. Hodně by jim
pomohla útulná poloha v zářezu Vápovky s kopci Vostrážka (599 m
n.m.) v dohledu a Vápovickou horou (625 m n.m.) v dosahu pěšího
výletu. A hlavně pečlivě udržovaná veřejná prostranství a okolí domů.

tečnost, že vlastnictví 22 ha lesů přináší současnému vedení obce
spíš výdaje a starosti, než nějaký zisk. „Víme, že to děláme pro budoucí generaci,“ říká zodpovědně. Vápovice, resp. zdejší Rybářský

Zastupitelstvo obce: Budař Jindřich, Tesař Miroslav, Budařová Marie, Bulej Michal, Čermáková Stanislava, Povalač Antonín
Obecně se uvádí, že Vápovice dostaly jméno právě po řece, spíš říčce, která má zásluhu na jejich malebnosti. Mohlo by tomu být i jinak. Co když Vápovka dostala jméno podle Vápovic, zamýšlí se pohledem patriota starosta Budař. V každém případě ale určitě sehrála
zásadní roli při osídlení zdejší krajiny. Po jejím toku, od ústí do Dyje v Dačicích, postupovali první kolonisté, jak o tom svědčí četné archeologické nálezy. Nakonec i pojmenování kopce Vápovická
Vostrážka je důkazem toho, že lidé zde bydleli dávno před tím, než je uváděný nejstarší
písemný záznam o existenci Vápovic z první
poloviny 16. století. Vápovice dnes? Starosti
a radosti jako v každé podobné obci. K radostem podle starosty Budaře patří spolupráce s kanceláří mikroregionu a také vstřícnost
telčské radnice vůči malým obcím. Obyvatelé
Vápovic se aktivně zapojili do projektu mikroregionu – „kompostéry na bioodpad“ a využívají mobilní sběrový
kontejner na elektrozařízení, putující po členských obcích. Jindřich
Budař také kladně hodnotí spolupráci s aktivními chalupáři, kteří
tvoří více jak třetinu majitelů nemovitostí v obci, a rodinu Čermákových, která již několikátou generaci dodržuje tradici pravidelné-

spolek občanů se stará také o obecní rybník, kterým protéká Vápovka. Starostu trápí, že před časem při jeho odbahnění museli splnit
požadavek ochranářů na zachování části zarostlých okrajových partií rybníka: „Porostu se zde mimořádně daří, a tak přes různá opatření nám rybník nebývalým tempem opět zarůstá.“ I starosta Budař
má negativní zkušenosti s nárůstem administrativy, kterou stát zatěžuje obce bez ohledu na jejich velikost. Přesto ale samostatnost
Vápovic bere jako pozitivní skutečnost, protože nevěří, že by se
někdo cizí staral o jejich zájmy se stejnou péčí jako oni sami. /z/

Muzea Regionu Renesance: Hodice - Expozice místní dráhy Kostelec - Slavonice ● Kostelní Myslová - Genius loci
● Mrákotín – Kamenictví ● Radkov - Obecná škola ● Dolní Cerekev - Expozice městyse ● Stonařov - Stonařovské meteority
● Třešť - Tesla, dědictví čs. elektroprůmyslu ● Dešná - Život u železné opony ● Vratěnín - Poštovní stanice
● Předín - Knoflíkářství ● Mladoňovice - Obec a Petr z Mladoňovic ● Telč - Muzeum techniky ● Více www.regionrenesance.cz
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Představujeme projekty MAS Telčsko

Nákup zařízení na údržbu krajnic
V 1. výzvě 2011 byl v opatření Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje mimo jiné
podpořen i Luboš Nosek z Kostelní Myslové. Žadatel se v rámci své živnostenské činnosti již více než čtyři roky zabývá údržbou
příkopů u komunikací v majetku obcí a soukromých subjektů. V rámci projektu byl po-

řízen nástavec na stroj na vysíkání krajnic
– příkopové rameno. Nově pořízená cepová hlava zaručí lepší mulčování trávy. Realizace projektu byla dokončena v květnu
2012. Celkové výdaje byly přes 130 tis. Kč,
z čehož výše dotace činila 66 468 Kč.
Ing. Petra Karásková, manager MAS Telčsko

Mikroregionální střípky
Krahulčí
7. 4. ve 14:00 Setkání pěveckých sborů Vystoupí DPS Rosa aurea Jindřichův
Hradec, DPS Resonance Třebíč, PS Campanula Jihlava, PS Coruscante Třebíč, PS
Florian Želetava, PS Svatopluk Žďár nad
Sázavou a PS Smetana Telč, který je pořadatelem setkání.

Růžená
20.4. Štafetový běh MTB v Lovětíně, více
v rubrice sport

Pálení čarodějnic
Sedlejov - sportovní areál (pořádá Obec
Sedlejov)
Třeštice 19.00 hod.

Ořechov 2013

Region Renesance představuje svá muzea
Síť venkovských expozic Regionem Renesance nejen po stopách historie vznikla v roce 2012 jako projekt spolupráce
MAS Telčsko, Třešťsko a Jemnicko. Za cíl
si neklade důkladně a beze zbytku návštěvníka seznámit s daným tématem, ale
spíše jej pobavit, dát mu možnost zavzpo-

mínat a třeba i se zamyslet nad vrtkavostí historie. Jednotlivé expozice zaměřené
na typická témata života na Vysočině vznikaly převážně z nadšení místních obyvatel,
z hrdosti nad tím, co naši předci dokázali a na co by bylo škoda zapomenout. Postupně je všechny představíme.

V sobotu 27. dubna se v Ořechově uskuteční u příležitosti 71. výročí seskoku
paravýsadku Out Distance a 68. výročí
konce 2. světové války tradiční vzpomínka na československé vojáky, kteří bojovali ve 2. světové válce, a na účastníky
současných zahraničních misí.
Akci pořádá Obec Ořechov, 43. výsadkový prapor Chrudim, Československá obec
legionářská, Kluby vojenské historie.
OD 11.00 VÝSTAVY:
Jan Kubiš - atentát ● Současná výstroj
a výzbroj Armády ČR ● Historická
výstroj a výzbroj
13.00 PIETNÍ AKT U POMNÍKU
NPOR. A. OPÁLKY (proslovy hostů,
modlitba vojenského kaplana, kladení
květin, hymny)
Po skončení ukázky z výcviku
Armády ČR (seskoky, slaňování, bojová umění - podle počasí)
Kulturní program:
THE REBEL PIPERS
(skotští dudáci),
od 14. 30
DIXIELAND JAZZ BAND TELČ

VRATĚNÍN - POŠTOVNÍ STANICE. Expozice je zaměřena na historii poštovního
spojení mezi Prahou a Vídní a významu poštovní stanice ve Vratěníně. Výstava připomíná, že do roku 1750 vedla hlavní poštovní a i kupecká cesta z Prahy na Vídeň přes Vratěnín. Expozice je otevřena: pondělí, středa 7 - 17 hod., úterý, čtvrtek, pátek 7 - 15.30 hod.
nebo po domluvě na tel. 606 567 028. Na snímku průčelí budovy historické pošty (dnes
OÚ). Vpravo výřez obálky dopisu, který byl odtud odeslán v letech 1850 až 1858 se vzácným razítkem s chybným názvem obce VRATTING. Správně Fratting/Vratěnín.
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Večer k poslechu a tanci hraje kapela
LUBOŠOU.
Občerstvení zajišťuje SDH Ořechov.
Změna programu vyhrazena, bude
upřesněno na plakátech.
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Pokračování ze str. 1

Jízdné - 25 %. Pomůže to?
Nečekaný krok ČD odůvodnil ředitel Odboru regionální dopravy ČD Ivo Toman:
„Snažíme se tímto způsobem přilákat cestující na nejméně vytížené tratě, abychom
zlepšili jejich ekonomiku, a pokud možno
na nich uchovali provoz.“ Zda zmíněný
krok naší trati pomůže, ukáží příští měsíce. Aktuální cenové relace jízdného uvádíme v následující tabulce.
/z/
z Telče
do Dačic
Třeště m.
Kostelce
Masny
Mysliboře

vlak
před
slevou
24 Kč
28 Kč

vlak se autobus
slevou
cca
18 Kč
21 Kč

23 Kč
24 Kč

39 Kč

28 Kč

30 Kč

14 Kč

11 Kč

-

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.
• Koupím poštovní známky, pohledy,
obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny. Info: tiskárna@komurka.cz
nebo tel.: 724 229 292
• Hotel Šiškův mlýn u Telče hledá od jara
nový team složený z kuchařů, servírek,
recepčních, číšníků a pokojských. Více
na: 731 882 111 nebo siskuv.mlyn@seznam.cz
• Nabízíme k prodeji cihlový byt 3+1
v Telči. Po kompletní rekonstrukci. Tel.
606 622 194.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec.
Výuka a výcvik na osobní automobil,
všechny skupiny motocyklů a soupravu
osobního automobilu s přívěsem. Info
na tel. 607 185 517 a www.autoskolaekol.wz.cz
• Prodám zahradu v Telči o rozloze 400
m2, číslo poz. 479. Tel. 776 160 404.
• Koupím obyčejnou pračku.
Tel. 567 243 321.

Město Telč

náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
vyhlašuje v souladu se zák. č. 128/00 Sb. o obcích v platném znění

záměr města prodat bytové jednotky
č. 214/4 2+1 o velikosti 68,50 m2
č. 214/6 3+1 o velikosti 83,50 m2
v domě čp. 214 (část obce Telč – Staré Město, ul. Radkovská)
na pozemku parc.č. st. 801/2, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku parc.č.
st. 801/2 vše v katastrálním území Telč, obci Telč, okres Jihlava .
Podmínky prodeje jsou zveřejněny na úřední desce a elektronické úřední desce na adrese: http://
www.telc.eu/uredni_deska
Bližší informace obdržíte na finančním odboru MěÚ Telč – kontaktní osoba Ing. Lenka Komůrková (tel. 567112451, 607242595, lenka.komurkova@telc.eu) nebo na odboru rozvoje
a územního plánování MěÚ Telč – kontaktní osoba Jiří Salus (tel. 567112424, 724802382,
jiri.salus@telc.eu).

Čísla hrobů, kterým hrozí zánik:
hřbitov u sv. Anny
148, 172, 267, 447-8, 501, 506, 521, 606, 723, 787, 875, 876-7, 951, 958, 1075,
1191, 1238-9, 1463
hřbitov u Matky Boží
24, 55, 151-2, 163, 275, 282, 289, 293, 333, 415-6, 492, 508
Kancelář Správy hřbitovů
Nový hřbitov v Lipkách, Josef Salák, tlf. 777703491, salak@sluzbytelc.cz
Více na toto téma TL 2/2013 str. 20 a úřední deska MěÚ
Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Opět zima, jaro, zima

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

19. 2. do 18. 3. 2013

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

-1,4 °C
1015,6 hPa
21,8 mm
7,1 °C, 28. 2
ve 14,50 hod.
-8,7 °C, 22. 2.
ve 4,56 hod.
22,2 km/h, 4. 2.

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

Počasí v únoru
Po převážnou část měsíce převládalo zataženo nebo skoro zataženo
s nízkou oblačností a se srážkami. Pouze dva dny byly beze srážek.
Souvislejší období, kdy byla zmenšená oblačnost a sluníčko přece jen
pár dnů svítilo, bylo od 5. do 9.2. Jinak na nás vykouklo jen ojediněle.
Ve dnech 1. a 2. února byla země bez sněhové pokrývky, denní maxima vystoupila až 7°C nad nulu a pršelo. Od 3. února se začalo ochlazovat a ze 3. na 4.2. napadlo 6 cm sněhu. Byl však mokrý a tající a neudržel se. Navíc 5.2. opět začalo pršet. Od 7. do 11.2. se vyskytovala slabá

sněhová pokrývka, ale jen ve výšce poprašku nebo jako nesouvislá.
Od 9.2. se výrazně ochladilo, srážky byly jenom sněhové a denní maxima zůstávala většinou pod nulou. Noční minima přitom klesala na hodnoty kolem -5°C, při zemi bylo až -10°C. Sněhová pokrývka od 12.2.
zůstávala ležet na zemi a vydržela až do konce měsíce. Její výška byla
kolísavá – většinou do 10 cm. 22. a 23.2. nás zasáhlo vydatné sněžení, kdy napadlo 16 cm nového sněhu. 24.2. leželo na zemi 24 cm sněhu a byla to jeho největší výška v tomto měsíci. Po tomto sněžení však
následovalo rychlé oteplení a sníh přešel v déšť a mrholení. Denní maxima vystupovala na +2 až +5°C. Všimli jste si, jak se v tom závanu
tepla po mrazivých dnech rozezpívali ptáci? Posledního února už bylo
jen 5 cm sněhu a na polích se začaly objevovat plochy bez sněhové pokrývky. Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově jako průměrný. Ráz počasí však byl nestabilní a vystřídala se třeskutá zima i téměř jaro.
Z pozorování Meteorologické stanice Kostelní Myslová
zpracoval Josef Fišer
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Vzpomínáme na 20. století

S jarem začíná také sezóna chovatelům, jedné z nejaktivnějších složek veřejného života
ve městě. Loňské 75. výročí založení zdejší organizace připomíná historické tablo s portréty „otců zakladatelů“. Zaslouží si, abychom je alespoň vyjmenovali. Nahoře zleva: J.
Češka, R. Tománek, K. Nedorost, F. Zeman, B. Přibyl, F. Zástěra. Dole: J. Stohr, K. Zedník, F. Rajský, L. Magni.

Otevírá se hrad Roštejn

Muzeum Telč zve: Na schodech II

Od 30. března po celý duben nabízí hrad
Roštejn každý víkend prohlídku na trase B s výstavou „Strašidla českých zemí“
od Aleše Drašnara, výstup do věže a velikonoční výzdobu černé kuchyně. „Trasa A bude vzhledem k rekonstrukci elektroinstalace otevřena v poslední dekádě
června,“ uvedla pro TL kastelánka Zdena
Vaníčková. Na novinky v expozicích se
návštěvníci budou moci tak podívat podle
Z. Vaníčkové až v letní sezóně. Od května je pak hrad Roštejn přístupný každý den
s výjimkou pondělí. I letos se zde můžeme
těšit na Hodokvas na Roštejně v květnu,
v červnu na Pohádkový hrad pro děti, divadelní a hudební představení a již tradiční Jazz na Roštejně.
Podle TZ

Horácká výšivka

Větrání kostela v Lidéřovicích
V neděli 14. dubna od 14,30 hodin se v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích koná další
oblíbené „větrání kostela a varhan“. Beseda
zavede návštěvníky do doby pozdní gotiky,
ve které právě probíhala přestavba zdejšího
kostela. Jejím tématem bude příběh františkánského lékaře Vincence Eysacka ze
Zhořelce a doprovodí ji stará hudba v podání Richarda Šedy a jeho přátel. Větrání
kostela je jednou z mála příležitostí, kdy
si lze prohlédnout lidéřovický kostel, významnou kulturní památku regionu.
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Od 9. dubna do 26. května je na schodišti
k muzeu v areálu státního zámku zajímavá
výstava Šikovné ruce žen - Horácká výšivka. Výstava je přístupná po celý týden
s výjimkou pondělí v dubnu od 10 do 12
a od 13 do 16 hodin. V květnu bude odpolední prohlídka možná až do 17 hodin.

Proč si přečíst

Výprava české šlechty
do Itálie v letech 1551 - 1552
Publikace Jaroslava Pánka Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551 - 1552,
kterou nabízí městská knihovna, vypadá
při prvním seznámení jako vysoce odborná práce určená hrstce zájemců. V Telči by
to ale nemělo platit. Pozorný čtenář, nebo
i ten, kdo knihu jen pomalu „prolistuje“,
se zde dozví o světě, který stál za vznikem
toho, co v Telči obdivujeme, více než v jakékoliv jiné práci. Mezi účastníky výpravy byl totiž také pětadvacetiletý Zachariáš z Hradce. Muž, který si z cesty přivezl,
jak ukázaly jeho další činy, daleko více než
několik skleněných pohárů, tepanou zbroj
či jiný předmět... /z/

Doplňte si Kdo je kdo

Václav Jeřábek, telčský učitel
s evropským renomé
11. prosince 1845 se ve Velkých Kolodějích u Pardubic narodil Václav Jeřábek. Po studiích na nižší reálce v Pardubicích a vyšší reálce v Písku se v roce 1865
stal posluchačem vídeňské polytechniky. Po jejím dokončení se věnoval kariéře středoškolského učitele, kterou zahájil
jako suplent na vyšší reálce v Litomyšli.
Už jako profesor přešel Jeřábek v roce
1873 na vyšší reálku do Telče, kde učil
celkem osm let. Od roku 1881 pak působil na nově zřízené české reálce v Brně, kde byl v roce 1901 ustanoven ředitelem. V této funkci zde vytrval až do roku
1907, kdy byl na vlastní žádost, zřejmě ze
zdravotních důvodů, penzionován a vrátil se do Telče. V pozdním věku ho trápil šedý zákal, kvůli němuž na sklonku
života téměř oslepl. Václav Jeřábek proslul jako matematik především v oboru
konstruktivní geometrie. Byl členem Královské české společnosti nauk, Moravské
přírodovědecké společnosti a také čestným členem Jednoty českých matematiků.
Je autorem více než 50 odborných prací,
které vycházely zejména v českém Časopise pro pěstování mathematiky a fysiky,
další více než desítku příspěvků publikoval ve francouzštině v belgickém časopise Mathesis. Zdaleka nejde jen o témata,
která definitivně odvál čas. Zájemce o to,
jaký byl Jeřábek vlastně pedagog, si například může na webové stránce http://
dml.cz/dmlcz/109133 stáhnout krátký článek z roku 1886 určený středoškolským
studentům. Jde o elegantní důkaz platnosti tzv. Feuerbachovy kružnice (zvané též „kruh devíti bodů“). K vyzkoušení stačí jen list papíru, pravítko a kružítko.
Prof. Václav Jeřábek zemřel v Telči 20.
prosince 1931. Obsáhlý nekrolog věnovaný Václavu Jeřábkovi publikoval v Časopise pro pěstování matematiky a fyziky (č.
4/1932) profesor telčského gymnázia a jeho pozdější ředitel Jan Roháček.
Jiří Bláha, výzkumný pracovník CET
Celý příspěvek si můžete přečíst v listárně
Telčských listů na www.telc.eu

Sborník Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telčska, vycházel v letech 1995–
1996 jako příloha TL. Jeho knižní vydání je beznadějně vyprodáno. V TL
nepravidelně vychází biogramy osobností, které zmíněná práce nepostihla.
Patří k nim i dnešní příspěvek věnovaný
Václavu Jeřábkovi.

S TL do muzeí Regionu Renesance

Kostelní Myslová - Genius loci

Mladoňovice - Obec a Petr z Mladoňovic

Hodice - Expozice místní dráhy Kostelec - Slavonice

Mrákotín - Kamenictví

Dešná, místní část Hluboká - Život u železné opony

Vratěnín - Poštovní stanice
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Sloupek nejen pro ženy píše pro TL Miluše Nechvátalová

Nové knihy městské
knihovny

Velikonoce a tradice
Velikonoce jsou svátky, které již voní jarem.
Ráda zdobím dům velikonoční výzdobou,
do vázy dám zlatý déšť a kočičky, do ošatky vajíčka a na tác pečeného beránka a kynuté jidáše.
Jednou se mi podařilo přejít z Vánoc rovnou
do Velikonoc, a to, když jsem po Vánocích odjela do Brna, vrátila se na Velikonoce a s překvapením zjistila, že stromeček je ještě plný
ozdob a řetězů. Chvíli jsem zauvažovala, že by
ještě třeba pár měsíců vydržel, ale představa,
jak v létě chodíme kolem vánočního stromku,
byla fakt divná. Obchodní domy si s přechodem na velikonoční výzdobu hlavu nelámou,
uklidí z regálů vánoční kolekce a hned na jejich místo nastoupí zajíčci a kuřátka. Jednou
jsem takto s předstihem koupila velikonoční
čokoládové kalendáře, dobře uklidila a našla
je pro změnu na Vánoce. Malování vajíček je
tradice, kterou jsem předala dcerám, ale zjiš-

ťuji, že jsem dříve kupovala třicet kusů, potom
dvacet a loni stačilo deset. Dcer máme pořád
stejně, tím to není, ale hoši si raději dají něco
tekutého než vajíčko do kapsy. Je zajímavé,
že básničky, které s Velikonocemi souvisí, si
koledníci pamatují velmi dobře, asi proto, že
čím delší, tím je delší výprask. Klasická koleda: Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný! Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
šak vám za to slepička snese zase jiný, v komoře v koutku, na zeleném proutku. Prošla
svým vývojem a již jsem slyšela i novou verzi:
Hody, hody, doprovody, dejte aspoň litr vodky,
nemáte-li vodku, tak nám dejte stovku.
Mám ráda pohlednice od Josefa Lady a nějak si nedovedu představit chlapečka, jak stojí
s velikou pomlázkou plnou mašlí a za zády má
litrovku vodky nebo v ruce platební kartu. Přeji vám krásné a veselé Velikonoce, plné tradic
a radosti, hodně sluníčka a hlavně zdraví.

Člověka je možné poznat podle knih, které čte.
Samuel Smiles

Beletrie
Reinerová: Adiós, Španělsko; Nesbö: Netopýr; Jackson: Novicka; James: Padesát odstínů šedi; Collins: Plavba za všechny prachy; Ludlum: Trevayne; Graham:
Apokalypsa podle Marie; Uher: Podzimu
neutečeš, Kluun: Tima out; Šulc: Zrádci;
Hernández: Operace Valkýra

Dětská
Spielvogelová: Hroší příběhy; Brezina:
Kouzelný hrad. Dračí pohár; Shan: Massagre; Na procházce s mamutem; Sís: Ptačí sněm; Scheffler: Myší vyprávěnky pro
kočku; Rok plný svátků s Medvídkem Pú;
Pětiminutové pohádky pro princezny
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UCT
Le Goff, Jacques: Peníze ve středověku ● Poncet-Bonissol, Yvonne: Psychický nátlak v rodině ● Boxall, Peter: 1001
knih, které musíte přečíst, než zemřete
● Praško, Jan: Poruchy osobnosti ● Zelinková, Olga: Poruchy učení ● Hans-Dieter, Otto: Šokující vítězství ● Plháková,
Alena: Dějiny psychologie ● Rovná, Lenka: Dějiny Kanady
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Za Kelty do knihovny
TRADICE JE TRADICE. V přestupném roce patří velikonoční koleda v Telči děvčatům.
Foto: Jan Máca

Pocta od Magdy Vášáryové

Ve Švejk restaurantu byl:

Telč znám jako své boty

Košt slivovice 2013

MFD Vysočina uveřejnila 23. února rozsáhlý rozhovor Radka Laudina s herečkou,
dnes slovenskou poslankyní, Magdou Vášáryovou. Nás zaujala její odpověď na otázku: Na Vysočině máme i Telč, kde vaše sestra
Emília natočila film Až přijde kocour. V Telči
vznikal i snímek Hry lásky šálivé režiséra Jiřího Krejčíka. V tom jste hrála. Pokud se nemýlím, vy jste v Telči tento film nenatáčela.
Nebo ano? V Telči jsem bydlela skoro dva
měsíce s mými malými dceruškami a točila
s režisérem Petrem Weiglem. Byla to opera
Zuzana Vojířová, což je historie o Petru Vokovi. Točili jsme na zámku a v okolí města.
Telč znám jako své boty od svých třinácti
let, kdy jsem tam byla poprvé.

V sobotu 16. března proběhla ve Švejk
restaurantu soutěž o nejkvalitnější a nejchutnější telčskou slivovici. Šestičlenná
porota, již tradičně vedena PharmDr. Jaroslavou Chalupskou, hodnotila 15 soutěžních vzorků. Jako nejlepší vyhlásila
52% slivovici Milana Máci, vypálenou
v roce 2009 v palírně Mgr. Petra Procházky v Telči. Na druhém místě skončila slivovice Luboše Floriana a na třetím
se umístil Božek Weiner. Na příští rok
organizátoři plánují rozšířit sortiment
hodnocených destilátů na všechny peckoviny, jádroviny i na pálenky z jiného,
třeba exotického ovoce.
Jiří Holubec
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Městská knihovna nabízí na čtyři desítky
knih s keltskou tematikou. Na otázku, kterou z nich by zájemcům o bližší poznání
Keltů především doporučila, odpověděla vedoucí knihovny Lenka Zamazalová:
„K těm nejžádanějším a nejzajímavějším patří určitě Keltští vojevůdci od Johna Matthewse a Zapomenuté věky země
Bójů od Anny Bauerové. Hodně žádaná je také Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku autorky Jany Čižmářové.
Keltské téma najedeme i v beletrii. Čtenářsky oblíbené jsou Keltské mýty a báje
od Vladimíra Hulpacha, Zlatý kůň dcery
bohů od Anny Bauerové a Tři sta panen
pro říši od Zdeňka Jecelína.“

OSTROPA 2013
Česko - německá výstava poštovních
známek 18. - 28. dubna
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Mezi vystavovateli jsou i telčští filatelisté
Ing. Bohuslav Makovička
a František Křesťan.

Zubní pohotovost
o víkendech a svátcích

duben
6. dubna
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
384 358 297, Nemocnice Dačice
(dtto i 7. března)
Jihlava, MUDr. Jitka Doležalová
567 574 572, Vrchlického 2497/57
7. dubna
Jihlava, MUDr. Marie Dryšlová
972 646 352, Havlíčkova 2408/122
13. dubna
Dačice, MUDr. Dana Blechová
384 358 293, Nemocnice Dačice
(dtto i 14. dubna)
Luka nad Jih., MUDr. Květuše Dubová
724 748 222, 1. máje 345, Luka nad Jih.
14. dubna
Jihlava, MUDr. Ludmila Dubová
567 552 254, Brněnská 455/54
20. dubna
Dačice, MUDr. Marie Matoušková
384 358 291, Nemocnice Dačice
(dtto i 21. dubna)
Kostelec, MUDr. Přemysl Fučík
567 573 016, Kostelec 87
21. dubna
Jihlava, MUDr. Dana Gurková
774 818 088, třída Legionářů 1470/9
27. dubna
Dačice, MUDr. Hana Musilová
384 420 638, Na Příkopech 75
(dtto i 28. dubna a 1. května)
M. Budějovice, MUDr. F. Filipský
568 420 923, Tovačovského sady 78
Luka nad Jih., MUDr. Jindřich Hlávka
567 219 588, 9. května 675, Luka n.J.
28. dubna
Jihlava, MUDr. M. Hobzová Macková
567 155 020, Vrchlického 2497/57
M. Budějovice, MUDr. L. Formánková
568 421 003, Fišerova 1602 P

1893 - 2013

Muzeum v Dačicích slaví
120 let od založení si letos připomíná
Městské muzeum v Dačicích výstavou
Za poklady muzea, na které představuje
zajímavosti a nové přírůstky z depozitáře.
Výstava je otevřena do 21. dubna a je spojena se soutěží pro návštěvníky.
V dubnu je muzeum otevřeno denně 9 - 12,
13 - 16 hod., kromě pondělí.
Na Velikonoční pondělí otevřeno!

Kino Máj Třešť
v dubnu
5., 6., 12., 13. dubna v 19:30
12. dubna v 17:00
Martin a Venuše (ČR)
7. dubna v 10:00

Croodsovi 3D (USA)
7. dubna v 19:30

Hledá se prezident (ČR)

Poslední nabídka

8. dubna v 19:30

Kompostéry

Terapie láskou (USA)

Mikroregion Telčsko má k dispozici posledních cca 100 ks kompostérů o velikosti
500l. Pravidla pro poskytnutí zůstávají stejná jako v loňském roce, kompostér musí být
umístěn na území Mikroregionu Telčsko.
Cena 300Kč/ks. Upozorňujeme, že tyto
kusy jsou poslední a Mikroregion Telčsko
již nebude pořizovat další kompostéry o jiných objemech. Pokud máte zájem, volejte na tel. č. 567 223 235, pište na telcsko@
telcsko.cz nebo navštivte kancelář Mikroregionu Telčsko, nám. Zachariáše z Hradce 4.

Přístupný od 12 let
10. dubna v 19:00

Frankenweenie 3D (USA)
14. dubna v 10:00

Čtyřlístek ve službách krále (ČR)
15. dubna v 19:30
Maniak (USA/Francie)
Přístupný od 12 let

Sběrový kalendář

17. dubna v 19:30
Hostitel (USA)
Přístupný od 12 let

Objemný odpad

21. dubna v 10:00

I. – II.
III.

2. 4.
3. 4.

IV.
V.

4. 4.
5. 4.

Biologický odpad
I. – II. 8. 4.
IV.
10. 4.
III.
9. 4.
V.
11. 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

O myšce a medvědovi (Francie)
24. dubna v 19:30

G.I. Joe: Odveta 3D (USA/Kanada)
26. dubna v 19:00

Jack a obři 3D (USA)
Pokud není uvedeno jinak, je film přístupný bez omezení.

Více na www.trest.cz/kino-maj/

Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hodin,
v Moravských Budějovicích 9 - 12, ostatní 8 - 12 hodin. V případě potřeby doporučujeme prověřit na uvedených tlf.
číslech. Služby v obvodu Nemocnice Jihlava i na Infocentru Nemocnice Jihlava
na 567 157 211.
Změna služeb není vyloučena. Proto aktuálně na www.telc.eu, www.nemji.
cz, www.nemdac.cz, pro M. Budějovice
www.nem-tr.cz
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Sport

Zimní příprava fotbalistů SK Telč

Fotbal

V rámci přípravy na jarní část fotbalové sezóny sehráli muži SK Telč řadu přátelských
utkání. Na umělé trávě v Jevišovicích se
utkali s ligovými dorostenci Znojma. Soupeř byl nad jejich síly a naši fotbalisté mu
podlehli hladce 0:6. Po tři březnové víkendy se dějištěm přípravných zápasů telčských mužů stala umělá tráva v Pelhřimově.
K prvnímu utkání si pozvali fotbalisty Slavoje Třešť a byli v něm úspěšní. Ve vyrovnaném duelu zvítězili 2:1. Brankově se prosadili Ladislav Holub a dorostenec Roman
Nechvátal. V dalších dvou utkáních pak zví-

Utkání telčských týmů na domácím hřišti v dubnu:
6. dubna
Te - Humpolec, ml. ž. 9,00; st. ž. 10,45
Te - Puklice B, muži B, 15,30
13. dubna
Te - Polná, dor. ml. 9,00, dor. st. 11,15
14. dubna
Te - Bohdalov, muži A, 15,30
20. dubna
Te - Pelhřimov, ml. ž. 9,00; st. ž. 10,45
Te - Dušejov, muži B, 16,00
21. dubna
Te - Chotěboř, dor. ml.9,00, dor st. 11,15
28. dubna
Te - Rokytnice n.R. muži A, 16,00

tězili nad SK Kostelec 3:2 a SK Počátky
3:1. Na nadcházející zápasy svých soutěží
se připravovaly i mladší kategorie fotbalistů. Někteří dorostenci doplňovali kádr mužů
a žáci se zúčastňovali halových fotbalových
turnajů. Jeden takový turnaj také uspořádali
ve sportovní hale v Telči. Utvořili „A“ a „B“
tým a pozvali si mužstva z Dačic, Jemnice,
Žirovnice a Horní Cerekve. „A“- tým obsadil třetí příčku a „B“- tým skončil na pátém
místě. Jak byla příprava všech mužstev kvalitní, prověří až mistrovské zápasy o body
a umístění v tabulkách.
rd

Hokej
Konečná tabulka krajské soutěže mužů,
která skončila 18. března
Ohlédnutí za domácí hokejovou sezónou
v příštím čísle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Žirovnice
V.Meziříčí B
Pelhřimov B
Telč
Ledeč n.S. č
Telč jun.

20 91:70
20 91:70
20 97:86
20 99:95
20 90:121
20 72:106

41
38
36
34
18
13

Basketbal
Waldviertler Sparkasse Cup, regionální přeshraniční soutěž. Telčští basketbalisté se

s letošním ročníkem soutěže rozloučili vítězstvím nad Waidhofenem a/Th. 83:55.
Utkání, která zbývají dohrát, by neměla
ohrozit jejich pozici na třetím místě.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

J. Hradec
N. Bystřice
Telč
Gműnd
Slavonice
Waidhofen
Třešť

12 +141
11 + 162
12 +142
11 +37
12 -205
11 -129
11 -150

22
20
20
18
14
13
13

Stolní tenis
Divize Vysočiny 18. března. V soutěži startuje
12 týmů.
1. Pelhřimov
20 199:43
59
2. Žďár n.S.
20 194:71
56
3. TJ Žďár n.S.
20 152:129
46
4. H. Brod
20 163:123
46
5 Světlá n.S.
20 150:149
42
6 Telč
20 153:153
40

sportovní hala Masarykova ul.
27. 4.
O starou belu - turnaj volejbalových smíšených družstev (SK Telč – oddíl volejbalu)
28. 4. 8.30
u rybníka Roštejn
Turnaj dětí v malé kopané
doprovodný program – rodinný fotbálek,
skákací hrad
str. 20

POKYNY PŘED TURNAJEM uděluje účastnicím klání mladých házenkářek ředitel DDM
Luboš Janovský, jinak dlouholetý aktivní hráč a funkcionář třešťské házené. Foto: Archiv DDM

Florbal

Házená

V sobotu 2. března se starší žáci Orla zúčastnili turnaje o Velikonočního beránka
v Nové Cerekvi. Po postupu do finálové
čtveřice, ve které dokázali zvítězit jen 3:1
nad Kněžicemi, skončili celkově třetí. Vítězství si odvezlo mužstvo Batelova. Tým
Telče oslabila neúčast brankáře, kterého
obětavě zastoupil Jakub Truhlář.

6. března se v nové sportovní hale ZŠ Hradecká konal turnaj telčských dívčích týmů.
Pořadatelem byl Dům dětí a mládeže ve spolupráci se ZŠ Hradecká a GOB a SOŠ.
Konečná tabulka turnaje:
1. DDM
3
29:7
6
2. GOB 1A
3 16:12
4
3. GOB 2A
3
6:16
1
4. SOŠ
3
5:21
1

Štafetový běh MTB

S turisty do Želivu

20. 4. Lovětín
Trať závodu 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.
Prezence od 10:00, start ve 13:00.

Klub českých turistů Telč zve na jednodenní
zájezd v sobotu 18. května do Želivu. Odjezd autobusu v 8 hod. z parkoviště ve Svatoanenské ulici. Více v TL3 na str. 21. Přihlášky do 30. dubna na tel. 773 480 388 nebo
na e-mailu spiklovi@seznam.cz. Vstupné si
platí každý sám.
Jana Špiklová

Kulturní kalendář
Akce

Krteček

1. 4.
Velikonoční obchůzka
s folklorním souborem Podjavořičan

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

13. 4. 9.30 a 10.00
Vítání dětí

radnice

26. 4. 19.00
náměstí
Stavění máje s folklorním souborem Podjavořičan

21. 4. Probouzení broučků
Sokol Telč připravuje pro děti setkání v přírodě „Broučci“. Sraz v 15.00 hod u haly Sokola. S sebou lampionky.

30. 4. 18.00
u rybníka Roštejn
Telčské čarování
soutěž o zajímavé ceny – 1. cena let balónem nad Telčí

ZASTÁVka Telč

30. 4. od 20.00 do 1. 5. do 12.00 hod.
zámecký park
Svátek keltské kultury Beltine
www.beltine.cz

Koncerty
4. 4.
19.00
sál ZUŠ
Koncert posluchačů muzikálového odd.
JAMU Brno pod vedením profesorky Jarmily Krátké a s klavírním doprovodem
Mgr. Lenky Císařové
7. 4.
14.00
KD v Krahulčí
Setkání pěveckých sborů
Představí se DPS Rosa aurea Jindřichův
Hradec, DPS Resonance Třebíč, PS Campanula Jihlava, PS Coruscante Třebíč, PS
Florian Želetava, PS Svatopluk Žďár nad
Sázavou a PS Smetana Telč.
23. a 25. 4. od 18.00 hod.
sál ZUŠ
Absolventské koncerty žáků ZUŠ Telč

Výstavy
5. 3. – 3. 4.
vstupní síň radnice
Patagonie - prodejní výstava fotografií Jindřicha Bednáře
21. 3. – 10. 6.
MG Hasičský dům
Fotografie a možná něco navíc
fotografie Antonína Bíny
8. 4. – 3. 5.
vstupní síň radnice
Život na modré planetě
Fotografie Horáckého fotoklubu Jihlava
Vernisáž výstavy se koná v pondělí 8. 4.
v 16 hod. s hudebním vystoupením žáků
ZUŠ Telč.

Přednáška
24. 4. 18.00
Univerzitní centrum
Historie odívání V. – 2. pol. 19. století
Přednáší Ing. Lucie Bláhová. Vstup je volný, určeno pro veřejnost.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
4. 11. Workshop sebeobrany od 16.00
11. 4. film Síť
15. 4. Vědomostní soutěž z on-line světa
18. 4. film Socialnetwork
29. 4. Večerní klub Bezpečně na netu

Klub důchodců
v budově polikliniky
20. 4. 14.00 Literární pásmo k uctění
památky doktora Josefa Mátla

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Klára Kodýsová, Staré Město
Jakub Nerad, Staré Město
Ema Veselá, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Miloslav Pril, Batelov
a Dana Miková, Batelov

Opustili nás

Marie Kešnarová, Štěpnice
Jiřina Straková, Staré Město
Jiří Dušek, Podolí
Josef Smetana, Staré Město
Božena Moucová, Podolí
Vlasta Vacková, Staré Město
Jiří Popelka, Podolí
Jaroslav Petrů, Staré Město
Josef Dočekal, Staré Město
Vladimír Pleskač, Staré Město

Bohoslužby
Římskokatolické
1. 4.

po

Klub nabízí: Kroužek šikovných rukou
a vyšívání horáckého kroje ● Kroužek ručních prací ● Biblický kroužek ● Trénink
paměti ● Rehabilitační kroužek ● Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

6. 4.
7. 4.

so
ne

13. 4.
14. 4.

so
ne

Chovatelé

20. 4.
21. 4.

so
ne

27. 4.
28. 4.

so
ne

14. 4. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
– výkup kožek

Blahopřání
9. března oslavila 90. narozeniny paní Marie Mikešová z Komenského ulice z Telče.
Do dalších let jí přejí zdraví a pohodu 4 děti,
9 vnoučat a 16 pravnoučat s rodinami.

Vzpomínka
Dne 13. března 2013 náhle zemřel telčský
rodák Jan Štěpnička z Podolí od Staroměstského rybníka. I když většinu svého života prožil v Jihlavě, krásnou Telč stále miloval. V červenci by se dožil 69 let. Pro jeho
spolužáky a dobré známé v Telči sděluje
bratr Milda Štěpnička.

Omluva
V TL3 došlo na str. 24 k záměně snímku
PS Smetana snímkem PS Cantare z Třeště.
Za chybu se omlouváme.

90 let
76 let
72 let
66 let
80 let
80 let
66 let
85 let
74 let
66 let

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
18.00
7.30
9.00
10.30

sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Jakub
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 náměstí 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

Církev Slovo života
každou neděli v 16.00 hod. v hudebním
sále přístavby ZŠ Masarykova
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz
a měsíční série tematických přednášek
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BELTINE 2013

Co právě čtu
z městské knihovny
Markéta Svobodová
ZŠ Masarykova Telč, 9 let
Zuzana Pospíšilová:

DeTeKTiVové

Foto: Jaromír Zajíček – FotoZajda.cz

30. dubna od 20:00 hodin až 1. května do 12:00 hodin v zámeckém parku v Telči
Program:
Hudba: Matching Ties, Asonance, Benjaming‘s clan, Bran, Dick o‘Brass, Hakka Muggies, Happy To Meet, Isara, Unreel
Tanec: taneční skupina bude tančit i učit irské a skotské tance
Další: malování na obličej ● hry našich předků ● chodící prkna ● vědomostní a keltský ekokvíz ● žonglování ● lanové překážky, provazochodectví ● rozeznávání vůní
v Čuchometrii ● šerm ● lov kance ● vytlačování z kruhu ● keltský tábor bojovníků ●
římský tábor bojovníků ● souboje
Řemesla: mletí mouky ● výroba zbraní ● ražba mincí ● výroba keramiky ● kovotepectví ● kamenictví ● tesařství ● tkaní ● pečení placek ● kovářství ● lití bronzu
Móda: komentované ukázky ● dílny Workshopy mistra kaligrafie ● Irská polounciála
... a další překvapení

Pozvánka do městské galerie

FOTOGRAFIE a možná něco navíc

Kuba, Tomáš, Tadeáš, Dan a Vašek se stanou svědky krádeže vzácného obrazu. Společným pátráním
zjistí, že pachatel ukradený obraz prodal muži
v černém BMW.
Mladí detektivové vše oznámí
na policejní stanici a tím policii
přivedou na stopu
pachatele. Zloděj
je dopaden a kluci dostanou policejní vyznamenání. Od té
doby si začnou říkat DeTeKTiVové. Jejich
dobrodružství pokračuje v dalších dílech.
Se čtenáři pro TL připravuje
Lenka Zamazalová

ZÁPIS
do Mateřské školy Telč
Ředitelství mateřské školy oznamuje,
že zápis se bude konat

4. dubna 2013
od 13,00 do 16,30 hod.
v budově MŠ Komenského.
Zveme všechny zájemce o umístění
dětí do MŠ na školní rok 2013/2014
to je od 1. 9. 2013 do 30.6. 2014.
Den zápisu proběhne formou
Dne otevřených dveří, děti si mohou
prohlédnout prostředí a pohrát, proto
jim vezměte bačkorky.
Blanka Hauzarová, ředitelka školy
TL 4/2013 - Vydává měsíčně Město Telč,
náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel.
567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc.eu.
IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se
nevrací, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR E
20681, 9. 3. 2012.

Od 21. března do 10. června je v MG Hasičský dům pozoruhodná výstava prací telčského
fotografa Antonína Bíny. Mezi vystavenými díly je také soubor snímků, který autor pořídil v roce 2012 v pražském ústavu pro mentálně a zdravotně postižené Paprsek. V dubnu je
městská galerie otevřena: pátek - neděle 10 – 12, 13 – 16 hod.
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Uzávěrka příštího čísla
19. dubna

